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Bir savaşçı silahını vücudunun bir
organı gibi kabul etmelidir. Son derece
doğal, ayrılmaz bir parça... Bizim için

temsil ettiği değerler gerçekten önemlidir.
Namus, adalet, öfke, şehitlerimizin

mirasıdır bir yerde... Herhangi bir insan
için ekmek, su, hava neyse, bir savaşçı
için de silah odur. Hayatımız boyunca
vazgeçemeyeceğimiz, gerekli bakım ve

özeni göstereceğimiz, yerinde ve
zamanında giderek daha etkili

kullanacağımız bir "olmazsa olmaz"!
Onunla uyum içinde bir arada olacak,

istenmedik sonuçlara yol açmasını
engelleyerek birlikte yaşayacağız. Ve

zaferler kazanacağız.

Sizin sevginiz vatanımıza…
Sizin sevginiz yoldaşlarımıza, değerlerimize

Sizin sevginiz emeğe, bağlılığa, 
vefaya, fedakarlığa,

Sizin sevginiz bir ömür boyu devrimciliğe,

Sizin sevginiz adalete susamış halkımıza…

Bizim sevgimiz, sizin sevdiklerinizedir
Bizim sevgimiz sizedir
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Devrimcilik “Ben varsam
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kuruluşunu selamlıyoruz!-5

14 Kürdistan’da Tek Yol Devrim:
ABD'nin "en güvenilir
müttefiki" olmak ezilen
halklar için onur değildir!
Halkların katili emperyalizmin
işbirlikçisi olmaktır! Ezilen
Kürt halkı, halkların katili em-
peryalizmin işbirlikçiliğini ka-
bul etmemelidir!

18 Dersim'de direniş büyüyor,
kayıp gerillaların cenazelerini
almak için kurulan
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21 Biz Diyoruz ki: 1 Mayıs alanı
Taksi̇m’di̇r!

4 Kızıldere’den günümüze uğrunda
savaştığımız ve öldüğümüz
halkımız ve vatanımızdır
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DUYDUNUZ MU?

İletişim Tel: 0553 088 60 72

HASTA
TUTSAK
MESUDE
PEHLİVAN
SERBEST
BIRAKILSIN!



Emperyalistler, 1990'lı yılların
başından günümüze yoğun bir şe-
kilde "hiçbir şey için ölmeye değ-
mez", "yaşamdan daha kutsal bir
şey yoktur" propagandaları yapı-
yorlar. “Yaşayın” diyorlar “vata-
nınız işgal altında ama siz yaşayın.”
Halk yoksulluk içinde ve aç ama
“siz yaşayın”. Yoksul halk çocukları
sokak ortalarında, evlerinde öldü-
rülüyor ama “siz yaşayın.” 

Bizi aşağılıyorlar, ulusal onu-
rumuzu çiğniyorlar, kendi toprak-
larımızda bize efendilik yapıyorlar,
zenginliklerimizi çalıyorlar ama bize
"yaşamak ne güzel, ne kutsal bir şey"
şarkıları söylüyorlar. Yaşayın diyorlar;
onur, adalet, kültür, ahlak bunları bir
kenara bırakın ve sadece “yaşayın, sa-
dece kendiniz için yaşayın, duygula-
rınızı tatmin etmek için yaşayın, yiyip
içmek için yaşayın.” "YAŞAYIN ÇÜN-
KÜ ONURSUZ DA OLSA YAŞA-
MAK KUTSALDIR" diyorlar. 

Reformisti, sivil toplumcusu ve opor-
tünist solu da bu söylemlere ortak olu-
yorlar. "Yaşam kutsaldır" diyorlar. Yol-
daşını satanı savunuyorlar, direnişleri
terkedenleri savunuyorlar, hainleri sa-
vunuyorlar...  

Emperyalizmin ve faşizmin katlet-
tiklerinin yaşam hakkını savunmuyor-
lar.

Bütün dünyada halkların özgürce
ve bağımsız bir yaşam hakkını gaspe-
den emperyalizmdir. Dünyayı sömüren,
açlığı ve sömürüyü yaratan, savaşlarla
milyonları katleden emperyalizmdir.
Ancak emperyalizmin halklara karşı
uyguladığı katliamlar karşısında, am-
bargolarla katlettiği yüzbinlerce Iraklı
çocuk için kimse yaşam hakkının kut-
sallığından söz etmiyor. "Terör" di-
yorlar. "Diktatörlük" diyorlar ve yüz-
binlerce çocuğu ambargolarla katle-

diyorlar. Katlediyorlar ve "yaşam kutsal"
yalanlarına başvuruyorlar. 

AKP faşizmi sokaklarda çocuklarımızı,
Berkinler’imizi katlediyor, Yılmazlar’ımızı
ketlediyor. Evlerimizde Dilekler’imizi
katlediyor, Günaylar’ımızı katlediyor.
Hapishanelerde tutsaklarımızı, dağlarda
gerillalarımızı katlediyor; Sur'da, Suruç'ta,
Roboski'de Kürt halkımızı katlediyor.
Devrimciler onurları için, halkları ve va-
tanları için direnip savaşırken, bedeller
öderken yaşamın kutsallığından dem vu-
ranlar, AKP faşizminin katliamları karşı-
sında sus pus oluyorlar. Emperyalizmin
katliamları karşısında sesleri dahi çıkmıyor.
Demek ki o çok sözünü ettikleri “yaşamın
kutsallığını savunmak” sözleri doğru
değil. Doğru olsaydı en azından emper-
yalistlerin ve işbirlikçilerinin katlettiği
insanlarımız için de aynı inancı savun-
maları gerekmez mi? Onların “yaşamı
savunmak” dedikleri gerçekte onursuzluğu
ve teslimiyeti savunmaktır.

Yaşam Vatanın Bağımsızlığı
ve Halkın Özgürlüğü 
Mücadelesiyle Kutsallaşır 

Parti-Cepheliler Maltepe'de başlayan,
Arnavutköy’le devam eden ve Kızılde-
re'de manifestoya dönüşen günümüze
kadar devam ettirdiğimiz kuşatmalarda,

ÜÜlkemizin Dağlarında, Şehirlerinde, Hapishanelerinde, Yoksul Mahallelerinde, Şehirlerin
Meydanlarında Direniyor ve Savaşıyoruz! 

Kurumlarımız İçin Direniyoruz, Adeta Bir Savaş Yürütüyoruz !
OHAL'e Karşı Direniyoruz, Leylalar’la Dağlarda Savaşıyoruz, Bilgehanlar’la AKP

Faşizminin Kalelerini Vuruyoruz ve Şehitler Veriyoruz!

KIZILDERE’DEN GÜNÜMÜZE  UĞRUNDAKIZILDERE’DEN GÜNÜMÜZE  UĞRUNDA
SAVAŞTIĞIMIZ VE ÖLDÜĞÜMÜZ SAVAŞTIĞIMIZ VE ÖLDÜĞÜMÜZ 

HALKIMIZ VE VATANIMIZDIR!HALKIMIZ VE VATANIMIZDIR!

Devrimcinin yaşamını
kutsal kılan bu mücadeledeki

yarattığı değerlerdir.
Elbetteki devrimciler,

yaşamak ve yaşatmak için
savaşırlar. Devrimciler ölme

arzusu taşıyan insanlar
değildirler. Ancak

devrimcileri ayırt eden şey,
onurları için, değerleri için
hayatlarını feda edebilme

kahramanlığını
gösterebilmeleridir. Onur

nedir, değer nedir? 
Onur insanın kendisine

duyduğu öz saygıdır, değer
ise, yaşamı boyunca,

düşünceleri ve halkının
gelenekleri ve kültürüyle

oluşan bütün
olumluluklardır 

Biz devrimi ve devrimciliği
yaşamlarımızla savunuyoruz
ve diyoruz ki: Devrimcilik,

iktidar bilinci ve sınıf kiniyle,
her şart ve koşul altında,

eldeki olanaklarla direnmek,
savaşmak ve bedel ödemektir.
Biz bu değerlerle, direnmeye
ve savaşmaya, gerektiğinde
yaşamlarımızı feda ederek

devam ediyoruz. Bu nedenle
direnen ve savaşan her Parti-
Cepheli devrimimizin, ulusal

onurumuzun ve
bağımsızlığımızın
savunucusudur. 

YENİLMEZLİĞİMİZİN MAYASINDA KIZILDERE4



işkencelerde, hapishanelerde,
kırlarda ve şehirlerde halkları
ve vatanları için savaşarak,
yaşama gerçek anlamda kut-
sallığını kazandırmışlardır. 

Kızıldere'den günümüze,
uğruna savaşıp öldüğümüz
halkımızın özgürlüğü ve va-
tanımızın bağımsızlığıdır.
Bu yaşamın kutsallığının
kendisidir. Çünkü insan halkı
ve vatanı için savaşamıyorsa
yaşam anlamsızlaşır. 1996
yılında dünyanın ilk kadın ölüm
orucu şehidi olarak ölümsüzleşen
Ayçe İdil Erkmen, "YAŞAMIŞ SA-
YILMAZ ZATEN YURDU İÇİN
ÖLMESİNİ BİLMEYEN" diyerek,
yurtseverlik, yaşam ve ölüm arasındaki
gerçek bağı kuruyordu. Bir devrimci
için yaşam, halk ve vatan sevgisiyle
birleştiğinde, sınıf kini ve tarih bilin-
ciyle birleştiğinde, halkı ve vatanı
için, devrim ve sosyalizm için savaş-
tığında anlam kazanır. 

Biz Anadolu’da bağımsızlık sa-
vaşının öncüleriyiz. Emperyalizme
karşı  savaşarak ölenlerin ölümleri
ne kadar kutsalsa, bizim ölümlerimiz
en az o kadar kutsaldır. Emperyalizme
karşı Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda ha-
yatlarını feda edenler emperyalizm
karşısında bağımsızlığımızı kazandılar
ancak ülkemizin işbirlikçi yöneticileri
vatanımızı yeniden emperyalizmin
sömürgesi haline getirdiler. İşte sa-
vaşımız bu nedenle kutsaldır ve bu
kutsal savaşta savaşıp şehit düşen
her canımız bu halkın ve vatanın en
değerli evlatlarıdırlar. Bugün emper-
yalizme karşı kurtuluş savaşını yü-
rütme sorumluluğu Parti-Cepheliler’in
omuzlarındadır. Parti-Cephe olarak
kuşatma altında Maltepe direnişinde
ilk şehidimizi verdiğimiz günden bu-
güne bu görev Parti-Cepheliler’in
görevidir. 

Devrimcinin yaşamını kutsal kılan
bu mücadeledeki yarattığı değerlerdir.
Elbetteki devrimciler, yaşamak ve
yaşatmak için savaşırlar. Devrimciler
ölme arzusu taşıyan insanlar değil-
dirler. Ancak devrimcileri ayırt eden
şey, onurları için, değerleri için ha-
yatlarını feda edebilme kahramanlı-
ğını gösterebilmeleridir. Onur nedir,

değer nedir? 
Onur insanın kendisine duyduğu

öz saygıdır. Değer ise, yaşamı boyunca,
düşünceleri ve halkının gelenekleri
ve kültürüyle oluşan bütün olumlu-
luklardır 

Emperyalistler "hiçbir şey için öl-
meye değmez" derken, “onur için,
namus için, halk için, vatan için, şeref
için ölmeye değmez diyorlar. 

Biz de diyoruz ki; hayır uğruna
ölünecek bir yaşam var. Uğruna ölü-
nebilecek değerler var. Bunlar; halkın
özgürlüğü, vatanın bağımsızlığı, halkın
kardeşliği, yoldaşlık, ulusal onurumuz,
şeref, namus, şehitlerimiz... Bunlar
uğrunda ölmeye değer. Ancak daha
öncesi bunlar için savaşmaya değer.
Bu değerler için savaşanlar, halklarının
yüreğinde ve bilincinde sonsuza kadar
bir kahraman olarak yaşarlar. Bu de-
ğerleri çiğneyerek onursuzluğun üze-
rinde "kutsal yaşam" kurmaya çalı-
şanlar ise, ruhsuz, onursuz, ar ve
namus duygularını yitirmiş ayaklı
ölüdürler. 

Biz direniyoruz ve savaşıyoruz.
Ülkemizin dağlarında, şehirlerinde,
hapishanelerinde, yoksul mahallele-
rinde, şehirlerin meydanlarında dire-
niyor ve savaşıyoruz. Kurumlarımız
için direniyoruz, adeta bir savaş yü-
rütüyoruz. OHAL'e karşı direniyoruz,
Leylalar’la dağlarda savaşıyoruz, Bil-
gehanlar’la AKP faşizminin kalelerini
vuruyoruz ve şehitler veriyoruz. Evet
savaşmayanlar ve direnmeyenler bedel
ödemiyorlar, uzlaşmacılıklarına ve
teslimiyetlerine rağmen bedel ödemek
zorunda kalanlar ise cenazelerini dahi
sahiplenme cüretini gösteremiyorlar.
Biz ise cenazelerimiz için meydanlarda
direniyoruz. 

Evet, bu bir savaş ve sa-
vaşın yasalarından biri ve
en önemlisi öldürmek ve öl-
mektir. Bedel ödemekten
kaçanlar direnemezler sa-
vaşamazlar. Emperyalistler
"hiçbir şey uğruna ölmeye
değmez" derken, savaşma
ve direnme gücümüzü, sa-
vaşma ve direnme irademizi,
yurtseverlik ve anti-emper-
yalistlik duygularımızı, sos-
yalizm ve devrim düşünce-

mizi teslim almak istiyorlar. 
Biz buna izin vermeyeceğiz. Dağ-

larda ve şehirlerde savaşan kahraman
Parti-Cephe savaşçıları emperyaliz-
min bu saldırısını parçalayarak boşa
çıkaracaklardır. Halkları ve vatanları
uğruna savaşanlar karşısında bu pro-
pagandaların bir hükmü yoktur, ola-
maz. 

Bu düşünceleri savunan sola ba-
kalım, savaşma dinamiklerini tama-
men yitirmişlerdir. Tek bir direniş
gerçekleştirecek iradeleri kalmamıştır.
Gerilla cenazelerini sahiplenecek cü-
retten yoksundurlar. Uğruna ölünecek
bir değer kalmadığına inananlar, va-
rolan değerlerini de bir bir terkederek
arkalarında bırakıyorlar. 

Emperyalizmin 
Saldırılarını 
Savaşarak ve Ölerek 
Boşa Çıkardık

Emperyalistler 1990'lı yılların ba-
şından itibaren ideolojik saldırılarına
hız verdiler. "Sosyalizm öldü, burjuva
demokrasisi kesin zaferini kazandı",
"emperyalizm değişti ve artık demokrasi
taşıyor, insan hakları taşıyor", "sınıf
savaşımları bitti", "bağımsızlığın modası
geçti, globalleştik, dünya koca bir
köy", "hepimiz aynı geminin yolcula-
rıyız" diyerek, uğrunda ölmeye değer
bir şey kalmadığını da söylüyorlardı. 

Bu durumda bağımsızlık için, sos-
yalizm için savaşmaya, mücadele et-
meye gerek yoktu. Silahlar bırakılmalı
ve burjuva demokrasisi içinde yer
alınmalıydı. Bu propagandaların ama-
cı halkların silahlı mücadelelerini
sonlandırmaktı. Emperyalistler sa-
vaşlarla yenemedikleri halkları, ideo-
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lojik savaşla yenmeye çalışıyorlardı.
Bu saldırılar, ideolojik netlik ve ba-
ğımsızlığa sahip olmayan solu teslim
almayı, uzlaştırarak düzeniçileştirmeyi
büyük oranda başardı. Silah bırak-
malar, bayraklardan orak çekiçleri
çıkarmalar, uzlaşmalar ve teslimiyetler
birbirini izledi ve bu süreç halen de-
vam ediyor. 

Biz ise; Kızıldere'den bu güne
direnerek, savaşarak ve şehitler ve-
rerek sosyalizmin değerlerini koru-
maya, devrimi savunmaya devam
ettik. 

Onlar "hiçbir şey için ölmeye
değmez" dediler, biz ise emperya-
lizme bağımlı, faşizmin baskısı ve
zulmü altında yaşamayı reddettik. 

Onlar "Silahlı mücadelenin devri
bitti, sınıflar savaşımı son buldu"
dediler, biz silahlara sarıldık.

Onlar "Sosyalizm öldü" dediler,
biz Çiftehavuzlar'da orak çekiçli bay-
rağı dalgalandırarak, "bayrağımız ül-
kenin her yanında dalgalanacak" de-
dik ve sosyalizmi yaşatacağımızı ilan
ettik. 

Onlar "Ya düşünce değişikliği ya
da ölüm" dediler, biz ise, "Yaşamış
sayılmaz zaten yurdu için ölmesini
bilmeyen" diyerek, tam 122 kere
ölerek bağımsız ve özgür bir yaşamı
savunduk. 

Onlar hala "yaşam kutsal, hiçbir
şey için ölmeye değmez" demeye
devam ederken biz, KIZILDERE
SON DEĞİL SAVAŞ SÜRÜYOR
diyoruz ve Kızıldere'nin yolundan
yürümeye, Mahir Çayan'ın, Dursun
Karataş'ın yolundan yürümeye devam
ediyoruz. 

Biz savaştıkça, biz öldürdükçe,
biz öldükçe hep bir şeyler söylediler.
Emperyalizm başta olmak üzere, iş-
birlikçileri, düzeniçi reformist sol,
Kürt milliyetçileri ve oportünizm
hep bize saldırdı. Bize "maceracı"
dediler, "goşist" dediler, "ölümleri
fetişleştirmekle" suçlandığımız oldu.
122 canla direnerek boşa çıkardığımız
"Ya düşünce değişikliği ya ölüm"
saldırılarına karşı direnişimizi "ci-
nayet"le tanımladılar. Emperyalizm
bu saldırılarla devrimi ve silahlı mü-
cadeleyi tasfiye etmeyi amaçlarken,
sol ve Kürt milliyetçi hareket bu sal-

dırılara ortak olarak kendi tasfiyeci-
liklerini ve uzlaşmacılıklarını meş-
rulaştırmanın yollarını arıyorlardı.
Bu uzlaşmacılık ve tasfiyecilik süreci
bugün artık emperyalizmin kara gü-
cüne dönüşmüştür. 

Emperyalizmin saldırıları karşı-
sında iki yol vardır. Birincisi; uzlaş-
mak ve teslim olmak, değerlerini,
düşüncelerini, ideolojini terketmek
ve emperyalizmin sunduğu "hayatı"
yaşamak. 
İkincisi ise; emperyalizmin saldırılarına
karşı ölmeyi göze alarak direnmek ve
savaşmak. Biz ikincisini seçtik ve bu
yoldan yürümeye devam edeceğiz.
ÇÜNKÜ BİZİM YÜRÜDÜĞÜMÜZ
YOL, KIZILDERE'DEN GÜNÜ-
MÜZE DEVRİMİN YOLUDUR,
SOSYALİZMİN YOLUDUR. MA-
HİR ÇAYAN VE DURSUN KARA-
TAŞ BU YOLUN YARATICILARI,
KAVGAMIZIN USTALARIDIR-
LAR.

Bugün dünyada ve ülkemizde bir-
çok değer, oportünist ve reformist sol
tarafından, emperyalizmin siyasi ve
ideolojik önderliğini yürüttüğü uzlaşma,
tasfiye ve teslimiyet politikaları ön-
cülüğünde yozlaştırılıyor, çürütülüyor.
Bunlardan birisi de devrimcilik tanı-
mıdır. Direnmeyen, savaşmayan, halkı
ve vatanı için, sosyalizm için bedel
ödemeyi göze almayan, düzen içi çü-
rümüş yaşam tarzlarını meşrulaştıran
bir çürümeyle karşı karşıyayız. Oysa
biz devrimi ve devrimciliği yaşamla-
rımızla savunuyoruz ve diyoruz ki:
Devrimcilik, iktidar bilinci ve sınıf
kiniyle, her şart ve koşul altında, eldeki
olanaklarla direnmek, savaşmak ve
bedel ödemektir. Biz bu değerlerle,

direnmeye ve savaşmaya, gerektiğinde
yaşamlarımızı feda ederek devam edi-
yoruz. 

Bu nedenle direnen ve savaşan
her Parti-Cepheli devrimimizin, ulusal
onurumuzun ve bağımsızlığımızın
savunucudur. 

Direnen ve savaşan her Parti-
Cepheli, Kızıldere'den günümüze,
devrimin ve sosyalizmin yaşam kay-
nağıdır.

KIZILDERE'DEN ÇİFTEHA-
VUZLAR'A, ÇİFTEHAVUZ-
LAR'DAN BÜYÜK ÖLÜM ORU-
CU DİRENİŞİNE, ALİŞANLAR’A,
MUHARREMLER’E, ŞAFAK-
LAR’A, BAHTİYARLAR’A, BER-
NALAR’A, ÇİĞDEMLER’E, ELİF-
LER’E, LEYLALAR’A, MAHİR-
LER’E, OĞUZLAR’A, BİLGEHAN-
LAR’A SAVAŞIMIZ GELENEK-
LERİMİZLE, DEĞERLERİMİZLE,
ŞEHİTLERİMİZLE SÜRÜYOR. 

MAHİR VE DAYI YOL GÖS-
TERİYOR, PARTİ-CEPHELİLER
SAVAŞIYOR! 

KIZILDERE SON DEĞİL SA-

VAŞ SÜRÜYOR! 

Dergimizin 11. sayısının yayınlandığı 

23 Nisan 2017 günü;

�KEC Yüksel direnişi 166. gününde, Nuriye Gülmen ve 
Semih Özakça açlık grevlerinin 42. gününde

�KEC Malatya direnişi 86. gününde
�KEC İstanbul Cevahir AVM önünde 
Nazife Onay’ın direnişi 34. gününde 

�KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 62. gününde 
�Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal Amca'nın direnişi 

74. gününde, açlık grevinin 55. gününde 

Yürüyüş
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1- Devrimcilik bulunduğu her yerde
örgütün ilke ve kurallarını hayata ge-
çirmek, örgütlü bir beyne sahip ol-
maktır.

2- Mahir Çayan’ın "Devrimcilik bir
ruh bir coşku işidir" sözünü bulundu-
ğumuz her yerde (hapishanede, dağda,
şehirde, cephe gerisinde) bilince çıkarmak
için, hiçbir şeye kayıtsız kalmamak, çö-
zümler üretmek, direnmek, statükolara
hapsolmamak, inanç ve değerlerimizden
ödün vermeden kavgaya atılmak gerekir.
Savaşın kurmayı, devrimin hamalı ol-
maktır. Bize ruh ve coşku katacak, bir
ömür boyu devrimciliğimizi büyütecek
olan da bunlardır.

3- Her bölge ve alanın, en küçük bir
birimin, askeri birliğin yöneticisi, partinin
devrim stratejisinin, programının bir
parçası, onu tamamlayan vazgeçilmez
bir unsurudur. 

Parti ve örgüt nedir; Parti ve örgüt
stratejinin hayata geçmesi için, devrim
için bir araçtır. Bu aracın motoru kad-
rolardır. Kadrolar veya bölge, alan, birim
yöneticileri, kendilerini bu aracın motoru
gibi görmez, onun fonksiyonunu yük-
lenmezse araç işlemez hale gelir. 

Bu ne demektir? Bu, partinin, gi-
derek kendisini inkâr etmesi, bütün
söylemlere rağmen, pratikte stratejik
hedefinden ve programından vazgeç-
mesi demektir. Kadro ve yöneticiler
hangi alan ve birimde, hangi konumda
olursa olsun, stratejik hedeften uzak-
laşmamalı, ona uygun davranmalıdır.

4- Gerçek bir önder, bırakın yoğun
devrimci potansiyelin olmasını, hiçbir
ilişkinin, hiçbir olanağın olmadığı ko-
şullarda dahi yaşamanın ve kitlelere
uzanmanın yolunu bulan insandır. Nasıl
sorusunun reçetesi yoktur. Bunun cevabı,
devrimci inanç, yaratıcılık, disiplinli ol-
mak, ilke ve kuralları hayata geçirmek
ve engin bir halk sevgisindedir.

5- Her devrimci kadro yürüyen bir
okuldur. Devrimci bu özelliğinin farkında
olarak bulunduğu her yerde her şeyiyle
devrimci insan modeli oluşturmalıdır.
Kendi kişilik, fizik ve davranış tarzıyla
diğer halk çocuklarına bir model olma-

lıdır. Her şey aslında pratikte
öğreniliyor. Devrimci yapa-

rak söylemelidir.  
6- Örgütü sahiplenmek bir söylemden

ibaret kalmamalıdır. Cepheliler için.
Pratiğimiz, yaşamımız ile örgüt bilinci,
örgüt ruhu ve disiplini bir uyum içinde
olmalıdır. İdeolojimizi, politikalarımızı
kitlelere taşımanın, her alanda örgütlenme
yaratmanın tek koşulu örgüt bilinci ve
ruhu ile hareket etmektir. Tersi durumda
amaç ve hedeflerimizin dışına çıkarız
ki, orada örgütü sahiplenme de yoktur. 

7- Örgüt bilinci; bir hücrede tek
başına ya da meydanda binlerin için-
deyken, masa başında yazı yazarken ya
da elde silah savaşırken her an örgütü
temsil ettiğimizi bilmek ve buna uygun
davranmaktır.

8- Örgütü sahiplenmek; yaşamı, pra-
tiği örgütlemektir. Nerde olursak olalım
tüm bedelleri göze alıp görev ve so-
rumlulukları omuzlamaktır. Emekçili-
ğimizle, mütevazılığımızla herkese örnek
olmaktır. Her alana BİZ'i taşıyıp kolek-
tivizmi yaşatmaktır.

9- Örgüt bilinci; yaptığımız işte, at-
tığımız her adımda örgüte ve mücadeleye
ne katabileceğimizin hesabını yaparak
hareket etmek ve sonunda "bugün örgüt
için ne yaptım?" sorusuna gönül rahat-
lığıyla cevap verebilmektir.

10-  Örgüt bilinci; bulunduğu birimde,
alanda yaşanan herhangi bir olay karşı-
sında kendini sorumlu hissedendir. 

Örgütten bir şey beklemeden yapıl-
ması gereken her şey karşısında kendisini
sorumlu hisseden ve yapandır.

11-  Örgüt bilinci, aynı zamanda çe-
lişkilerle, zaaf ve eksikliklerle sürekli
çatışma halinde olmaktır. Bunu yap-
madan "yeni insan"ı yaratamayız. 

Çünkü örgüt bilinci, örgüt ruhu
her şart altında örgütün çıkarını, yol-
daşlarının güvenliğini sağlamaktır.
Örgüt bilinci yaratılan geleneklere bir
halka daha eklemektir.

12- Devrimcilik dünyanın en soylu
damarı ve en onurlu görevidir. Bu görev,
halkımızın kurtuluşudur. Ve bizler in-
sanların sömürüden, zulümden kurtuluş
mücadelesinin gönüllüleriyiz. Bu gö-
nüllülüğü güçlendiren ise coşkumuzdur,

heyecanımızdır, devrimci ruhumuzdur.
Bu ruhu bulunduğumuz her alana taşı-
dığımız sürece mücadeleyi büyütürüz. 

13-Önder kadrolarımızdan şehidimiz
Niyazi Aydın’ı örnek almalıyız.  1980
faşist cuntasından sonra tahliye olmuş
ve o zor koşullarda silahın, ev ilişkilerinin,
paranın kısıtlı olduğu süreçlerde örgütün
tüm işlerini üstlenmiş, örgütün çalış-
malarını hayata geçirmiştir.  Umutsuzluğa
kapılmamış ve bugüne kadar bize yol
gösteren  “Ben varsam Devrimci Sol
vardır” sözünü söylemiştir. 

Bizler de kendimizi hiçbir yerde ve
koşulda yalnız hissetmemeliyiz. Fiziksel
olarak yanımızda olmasalar da düşün-
celeriyle, inançlarıyla yoldaşlarımız, şe-
hitlerimiz bizimledir. Bizim görevimiz
ilkeli ve kurallı hareket edip, örgütü-
müzün istediklerini emekle, inançla, öz-
veriyle, disiplinle hayata geçirmektir.   

Referandum 
Aldatmacasına İnanmayalım 

Okmeydanı Halk Meclisi 19 Nisan’da
yaptığı yazılı açıklama ile, 16 Nisan’da
yapılan referandum değerlendirmesi
yaptı. Açıklamada kısaca şu sözlere yer
verildi:

“Hırsızlık ve katliam üzerine kurulu
olan bu düzenin hiçbir meşruiyeti yoktur.
Çünkü bu düzen bozuktur. 16 Nisan
pazar günü yapılan anayasa referandu-
munun sonuçları da vaziyetin mutlak
resmidir. (...) vaziyet hiç değişmedi, de-
ğişmeyecek. Dün de böyleydi, bugün
de… Seçim öncesinde televizyonlarda
halkları ”oyunuzu kullanın, bir oy bir
oydur ve oyumuz namusumuzdur” diye
seçim sandıklarına çağıranlar bugün hal-
kın çalınan oylarına karşı yaptıkları tek
şey yine televizyonlarda bağırıp çağırmak
oldu. Halk için, vatan için bedel ödemek
gibi derdi olmayanların ‘namus’ diye
bir derdi de yoktur.

Türkiye Halkları;
Seçim sonuçlarını bir avuç sahtekarın

belirlediği bir düzenin stepnesi rolüne
soyunmak yerine kendi kaderimizi ken-
dimizin belirlediği Halk Meclisleri’nde
birleşelim, savaşalım, kazanalım.”

DEVRİMCİLİĞİN 
KÖŞE TAŞLARI

Devrimcilik “Ben Varsam
Örgüt Vardır” Demektir

23 Nisan
2017
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“Biz bu toprağın 
insanıyız”

47 yıldır haklıyı, doğruyu, onuru,
cesareti ve adaleti simgeledik. Tarihi
direnişler, şanlı zaferler bizimle ger-
çekleşti, adalet bizimle yerini buldu.
Tarihin her sayfasında bizim yarat-
tıklarımız vardır. Ve yine bu tarih,
direnen ve savaşanların bir gün mut-
laka kazanacağını yazmaktadır. 

Kawalar’dan Bedreddinler’e, Ma-
hirler’den Sabolar’a, Leylalar’a biz
bu toprakların insanıyız, Anadolu
halklarının yüz akıyız. Yendik - ye-
nildik, öldük - öldürdük ama asla
vazgeçmedik. Bağımsızlık, demokrasi
ve sosyalizm uğrunda savaşmaya de-
vam ettik.

16-17 Nisan’da 
Sosyalizmin Bayrağını
Onurla Dalgalandırdık 

‘90’lı yıllar: 
“Bayraklardan hemen orak-çekiç

gibi sosyalizmi ifade eden semboller
çıkarıldı. 

Silahlı mücadele inkar edildi,
yanlışlığı keşfedildi. 

İnkar, inançsızlık, tesmiyet dün-
yada ve ülkemizde alabildiğine ya-
yıldı. 

Emperyalistler ideolojik savaşın

bu kesitinde ciddi mevziler kazandılar. 
Devrimci hareketlerin pek çoğu

sosyalizmin çözüm olmadığını savu-
nuyor; ‘ideolojik kriz’ lafını dille-
rinden düşürmüyordu. 

Biz: 
Direnerek geldiğimiz tüm bu aşa-

mada “ATILIM”la örgütsel ve ideo-
lojik olarak kendimizi yeniledik. 

İdeolojik kuşatma altında 16-17
Nisan direnişlerinde Sabolar’ın, Eda-
lar’ın dalgalandırdığı orak çekiçli
kızıl bayrak, sosyalizmin onuru oldu.
Ve o iki kadının dilinden tüm dünyaya
inancımızı haykırdık: “BAYRAĞI-
MIZ ÜLKENİN HER TARAFINDA
DALGALANACAK” (DHKP Bül-
teni; 30 Mart 2017, Sayı: 50)

Kızıldere’nin Yolunda Yeni
Kızıldereler Yarattık 

Oligarşinin devrimci hareket üze-
rindeki saldırı ve imha politikaları
tüm hızıyla sürüyordu.  1992’nin
16-17 Nisanı’nda İstanbul’un Çifte-
havuzlar, Erenköy, Üstbostancı ve
Sahrayı Cedit semtlerinde dünya ve
Türkiye halkları tarihsel bir direnişle
birlikte oligarşinin gerçekleştirdiği
bir katliama daha tanık oldu. 

Devrimci Sol Merkez Komite
üyelerinden Sabahat Karataş ve Sinan
Kukul’u, Şehir Silahlı Devrimci Bir-

likleri Genel Komutanı Ahmet Fazıl
Ercüment Özdemir’i, Devrimci Sol
Üyelerinden Eda Yüksel, Taşkın Usta,
Satı Taş, Hüseyin Kılıç, Arif Öngel,
Şadan Öngel ve Ayşe Nil Ergen’i,
Devrimci Sol taraftarı Ayşe Gülen’i
katleden faşizm, yaratılan destansı
direniş karşısında bir kez daha ye-
nildi.

16-17 Nisan 1992 yılında Dev-
rimci Sol yöneticisi, kadrosu iki
kadın, pek çok hareketin bayrakla-
rından orak çekici çıkardığı, sosyalizm
bayraklarının yerlere atıldığı bir dö-
nemde, sosyalizm bayrağını kuşatıl-
dıkları üssün camından sarkıtarak
savaştılar, şehit düştüler.

Örgütlerin karalandığı, örgüt düş-
manlığının körüklendiği dönemde,
örgütlerinin adını duvara kanlarıyla
yazdılar. Adları Sabahat Karataş, Eda
Yüksel’di. Sloganları, “Bayrağımız
Ülkenin Her Yanında Dalgalanacak”,
“Yoldaşlarımız Cezalandıracak
Sizi.”idi. Eylemlerinde, sloganlarında
sosyalizme inanç, yoldaşlarına güven
vardı.

Yüzlerce namluya karşı 8 saat
süren bu direniş, Kızıldere’den gelen
bir geleneğin, bir çizginin devamıydı.
İkinci bir Maltepe Direnişi’ydi. Bu
direnişin ideolojik-politik muhtevasını
görmeden anlamak ve doğru bir de-

30 MART - 17 NİSAN:  
DEVRİM ŞEHİTLERİMİZİ ANIYOR, UMUDUN KURULUŞUNU SELAMLIYORUZ!-5

KKIZILDERE SON DEĞİL
SAVAŞ LEYLALAR VE BİLGEHANLARLA SÜRÜYOR
Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi’nden
Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi’ne

Kanla Yazılan Tarihimiz:

“Varsın oklar üstümüze yağsın. Biz doğru gördüğümüz bu yolda, 
sonuna kadar yürüyeceğiz...” dedi, 

Türkiye devriminin önderi Mahir Çayan
“Biz bu toprağın insanıyız. Halkız. Halktan biriyiz.  Halkın öncüsüyüz...” dedi,

Türkiye devriminin önderi Dayı. 
Mahir’den Dayı’ya 47 yıldır sürüyor bu kavga!

Yürüyüş
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ğerlendirme yapmak mümkün de-
ğildir. Çünkü, gerek Çiftehavuzlar’da
gerekse kuşatıldıkları üslerde, Dev-
rimci Sol Savaşçılar’ının teslim ol-
mamasını, saatlerce direnmesini, kan-
larının son damlasıyla inançlarını
duvarlara yazmalarını sağlayan on-
ların korkusuzluğu, cesurluğu değil
savundukları ideolojileri, Marksizme
Leninizme olan bağlılıklarıdır. 

Çiftehavuzlar direnişi, sadece sos-
yalizmin savunulmasıyla değil, sos-
yalist kimlik açısından da bir ayrım
noktası olmuştur. En özlü ifadesini
“devrim için savaşmayana sosyalist
denmez” sözünde bulan sosyalistlik
tanımı; ihanetlere, yılgınlıklara, dö-
nekliklere karşı Çiftehavuzlar’da bir
kez daha kanla yazılmıştır.

Yoldaşlarımız, o gün düşman ku-
şatmasında halkımıza ve bütün dünya
halklarına, özgürlük mücadelesinin,
Marksizm-Leninizm’in ölmediğini
ve bu amaç için binlerce şehit de
versek, savaşacağımızı, hiçbir ku-
şatma ve katliamın bizi davamızdan
döndüremeyeceğini göstermişlerdir.
Ve bu destansı direnişin temel şiarı
BAYRAĞIMIZ ÜLKENİN HER
TARAFINDA DALGALANA-
CAK’tır.

16-17 Nisan direnişi oligarşinin
tüm hesaplarını boşa çıkarmıştı. Di-
reniş öyle bir coşku ve kararlılık
yaymıştı ki, Devrimci Sol savaşçıları,
taraftarları bulundukları her yerde
öfkeyle düşmana vurmaya başladılar.
Katliamın hemen sonraki günlerinde
polis adeta sokağa çıkamaz oldu.
Zafer oligarşinin değil, Devrimci

Sol’un olmuştu. Devrimci
hareket bu katliamdan sonra
faşizme yönelik eylemlerini
yoğunlaştırarak sürdürdü.
Hemen her gün yapılan ey-
lemlerle, cezalandırmalarla
Devrimci Sol’un hiçbir za-
man bitirilemeyeceği dosta
düşmana bir kez daha gös-
terildi. 

Katledilirken de, zafer
bayraklarını dalgalandırırken
de egemenlerin saraylarını
sarsıyor, dünyalarını karar-
tıyoruz. Bize hiçbir zaman
ve hiçbir yerde diz çöktüre-
mediniz.

Bizi yok edemediniz!
Emperyalizm ile girdiğimiz
her çatışmadan zaferle çıktık.
Çünkü en ağır bedelleri göze
aldık, şehitler verdik ve zaferi
şehitlerimizle kazandık. 

Bugün, Kızıldere’den Çif-
tehavuzlar’a, Şafaklar’dan
Bernalar’a, Leylalar’a, Bil-
gehanlar’a ülkemizin dağla-
rında ve şehirlerinde dalga-
landırdığımız bayrak, emek-
çilerin orak-çekiçli kızıl bay-
rağıdır.

Kızıl bayrak 160 yılı aşkın
süredir proletaryanın bayra-
ğıdır. Üzerindeki orak-çekiç,
yüzyılı aşkın süredir, işçilerin ve
köylülerin, tüm ezilenlerin birliğinin
simgesidir. 

Bu bayrağı 1992’nin dünyasında
dalgalandıranlar, proleter devrimci
hareketin önder kadrolarıdır ve hedefi

sosyalizm olan
bir kavganın
savaşçılarıdır-
lar.

Emperya-
lizme ve faşiz-
me karşı bu
bayrağın altın-
da direniyor
halklarımız. Bu
bayrağın altın-
da örgütlüyo-
ruz direnişleri-
mizi, bu bay-
rağın altında
kazanıyoruz

zaferlerimizi. Bu bayrağın altında
yapacağız devrimimizi. İşte bu yüzden
bayraklarımız ülkemizin her tarafında
dalgalanmaya devam edecek.

Darbeci İhanet Çetesi de
Devrim Yürüyüşümüze 
Engel Olamadı 

Devrimci Sol, 92’nin ortalarında,
silahlı mücadeleyi geliştirerek em-
peryalizme ve oligarşiye karşı sos-
yalizmin ölmediğini, halkların umudu
olmaya devam ettiğini kanıtlıyordu. 

Devrimci Sol artık mevcut kadro
ve deneyim birikimiyle parti olma
aşamasına gelmiş ve parti kurma ça-
lışmalarına ağırlık vermişti. Tam bu
süreçte iç düşman dış düşmana dö-
nüşerek, 13 Eylül 1992 ihanetiyle
devrim yürüyüşümüzü engellemek
istedi. Önder kadro ve savaşçıları-
mızın katledildiği 12 Temmuz ve

Bizi yok edemediniz! Emperyalizm
ile girdiğimiz her çatışmadan zaferle
çıktık. Çünkü en ağır bedelleri göze

aldık, şehitler verdik ve zaferi şehitle-
rimizle kazandık. 

Bugün, Kızıldere’den Çiftehavuz-
lar’a, Şafaklar’dan Bernalar’a, Ley-
lalar’a, Bilgehanlar’a ülkemizin dağ-
larında ve şehirlerinde dalgalandırdı-
ğımız bayrak emekçilerin orak-çekiçli

kızıl bayrağıdır.
Kızıl bayrak 160 yılı aşkın süredir

proletaryanın bayrağıdır. Üzerindeki
orak-çekiç, yüzyılı aşkın süredir, işçi-

lerin ve köylülerin, tüm ezilenlerin
birliğinin simgesidir. 

Bu bayrağı 1992’nin dünyasında
dalgalandıranlar, proleter devrimci

hareketin önder kadrolarıdır ve hede-
fi sosyalizm olan bir kavganın savaş-
çılarıdırlar. Emperyalizme ve faşizme
karşı bu bayrağın altında direniyor
halklarımız. Bu bayrağın altında ör-
gütlüyoruz direnişlerimizi, bu bayra-
ğın altında kazanıyoruz zaferlerimizi.
Bu bayrağın altında yapacağız devri-

mimizi. 
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16-17 Nisan gibi iki merkezi ope-
rasyonla, düşmanın başaramadığını
darbeci çete başarmak istiyordu. 

Emperyalizm 1990’lı yıllarda
“Yeni Dünya Düzeni”ni dünyaya ha-
kim kılabilmek için anti-emperyalist,
anti faşist güçleri tasfiyeye girişmiş,
tasfiye edemediği güçleri ise karalama
kampanyalarıyla güçten düşürmek
istiyordu. 

Bunun için sosyalist örgüt ve dev-
letlere karşı politik, askeri, kültürel
saldırılar, komplolar düzenliyordu.
Darbe olayı bu zeminde, egemen sı-
nıfların psikolojik saldırı odaklarınca
yapılan karalama, saflarda yılgınlık
ve güvensizlik yaratma amaçlı ça-
balarının bir uzantısıydı. Bu propa-
gandanın etkisi altına giren bazı
küçük burjuva unsurlar emperyaliz-
min ve oligarşinin ideolojik yönlen-
dirmesi altında Devrimci Sol’u tas-
fiyeye giriştiler. 

Dayı’nın darbe ihaneti karşısındaki
tavrı tarihseldir. Darbecilere karşı
“bu hareket içinde darbecilik meş-
ruluk görecekse, ben bu hareketi
atomlarına kadar böler, yeni bir
hareket yaratırım” diyerek büyük
bir kararlılıkla, kendine güvenle ve
cüretle devrimci değerleri sahiplen-
menin örneği olmuştur. 

Darbeci çete, oligarşinin ve Sol’un
desteğiyle katliamlara varan saldırı-
larla bir süre varlıklarını sürdürmeye,
kendilerini meşrulaştırmaya çalışsalar
da kısa süre içinde bir kontrgerilla
hareketine dönüşmekten ve yok ol-
maktan kurtulamadılar. 

Ancak, “Parti’nin Arifesindeyiz”
diye tanımladığımız süreç, iç ve dış
düşmanın saldırısıyla sekteye uğramış,
zaman ve güç kaybedilmişti. 

Hareketimiz kısa sürede yaralarını
sardı ve kitleler nezdinde yeniden
umudun adı oldu.

Cephelilerin 
Düşü Gerçek Oluyor, 
DHKP-C Kuruluyor

Cuntalar, ihanetler, katliamlar par-
tileşme sürecini geciktirmişti ama
artık Parti engellenemezdi. 

Proletaryanın ideolojisiyle dona-
tılmış, Türkiye halklarının kurtuluş
mücadelesine ideolojik ve siyasi ön-

derlik edebilecek, Politikleşmiş Askeri
Savaş Stratejisi çizgisini hayata ge-
çirebilecek bir örgütlenmeye sahip,
gizliliği esas alan, çelik gibi bir di-
sipline sahip, azınlığın çoğunluğa
tabi olduğu, yukarıdan aşağıya hi-
yerarşik bir mekanizması olan, eleş-
tiri-özeleştiri mekanizmasını çalıştı-
ran, düşünce üretimini sürekli kılan,
hiziplere yer vermeyen bir partiyi
yaratmak DEVRİMCİ SOL’un temel
hedefiydi. Çünkü, Türkiye halklarının
kurtuluş mücadelesini ancak böyle
bir parti zafere ulaştırabilirdi. 

Parti düşümüzü, 30 Mart 1994’de
Türkiye halklarının karşısına DHKP-
C (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-
Cephesi) olarak çıkarak gerçekleş-
tirdik.

Parti Kuruluş Kongresi 1994’te
yapıldı. Devrimci Sol önderi DHKP-
C Kuruluş Kongresi’ni şu sözleriyle
açıyordu:”Yoldaşlar, Bu kongreyi dü-
zenleyebilmemiz için çok uzun zaman
geçti. Bu uzun zaman, bu kongrenin
tarihi oluşumudur. Bu tarihte, acıla-
rımız, sevinçlerimiz, şehitlerimiz, iha-
netler ve kahramanlıklar vardır... Bu
tarih, esas olarak, kanla yazılmış,
şehitlerimizin tarihidir. (…)

“Yoldaşlar, 
Kongremizi büyük bir başarıyla

sonuçlandırıp devrim tarihinde yeni
bir sayfa açarken, 30 Mart 1972’den
bugüne bir türlü sahip olamadığımız,
sürekli olarak iç ve dış düşmanlar
tarafından engellenen Parti ve Cephe
düşümüzü gerçekleştirdik. Parti ve
Cephe’ye sahip olmak, Parti ve Cephe
ile savaşmak, yalnız bizim değil, doğ-
ru veya yanlış çok çeşitli düşüncelerle
THKP-C’ye gönül vermiş, buna inan-
mış birçok grubun, halkın düşüdür.
Bu düşü gerçekleştirmek onuru bizim
olmuştur.”

1994’ün Mart’ında toplanan
DHKP Kuruluş Kongresi, işte böy-
lesine büyük, böylesine çok özlenen
bir düştü. Düşümüz gerçek oldu.
Kongrenin süreç açısından anlamını
en iyi şu sözler ifade ediyordu: “Bu
kongre herkesin cenazelerimizi kal-
dırmaya hazırlandığı koşullarda, mas-
keli ve maskesiz düşmanlarımıza in-
dirdiğimiz ağır bir darbedir.

Devrimci Sol, artık Devrimci Halk116-17 Nisan Şehitlerimiz

Yürüyüş
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Kurtuluş Partisi-Cephesi’ydi. 
Artık umudun adı DHKP-C’ydi.

29 Eylül 1994 günü, ANAP iktidarı
dönemi eski Adalet Bakanı, halk
düşmanı Mehmet Topaç’ın cezalan-
dırılmasıyla ilan edildi Parti-Cep-
he’nin kuruluşu.

DHKP-C, 1972’de Kızıldere’de
fiziki anlamda yok edilen THKP-
C’nin bir devamı olarak örgütlenen
Devrimci Sol’un partileşme sürecini
savaş içerisinde tamamlayıp,
THKP’nin ideolojik, politik ve ör-
gütsel düzeyde, DHKP adıyla yeniden
yaratılmasıdır.

Parti-Cephe’nin 
Yolu Kurtuluşun Yoludur 

Partinin programında Türkiye dev-
riminin yoluna ilişkin şöyle denil-
mektedir: “Ülkemiz, emperyalizmin
ekonomik, politik hegemonyasındaki
çarpık kapitalizmin egemen olduğu
faşist devlet biçimiyle yönetilmektedir.
Bu yönetim altındaki halk kitlelerinin
hak, adalet, eşitlik için mücadeleleri
her zaman kanla bastırılmıştır. Bunun
yanında var olan ve düzen adına
faaliyet gösteren ekonomik, demo-
kratik örgütler, siyasi partiler genel-
likle düzeni güçlendirmek, halkın
mücadelesinin politize olup iktidara
yönelmesini engellemek için oluştu-
rulan düzen örgütleridir. 

Emperyalizmin ve oligarşinin az-
gın sömürüsü karşısında halk kitle-

lerinin her türlü hak arayışı, gerek-
tiğinde büyük katliamlarla engellen-
meye çalışılmıştır. 

Emperyalizm, ekonomik-politik
olarak her alanda ülkeye hakim olup,
işbirlikçi iktidarı yönetip denetle-
mektedir. 

Emperyalizme bağımlı, faşizmle
yönetilen ülkemizde seçimle iktidarın
niteliğini değiştirmek mümkün de-
ğildir. 

Bu nedenle partimiz, emperyalizm
ve oligarşinin denetim ve yönetimin-
deki faşist iktidarın ancak halkın si-
lahlı savaşıyla yıkılacağına inanır. 

Halkın silahlı savaşı, Devrimci
Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi’nin
öncülüğünde şehirde ve kırda silahlı
propagandanın, gerilla savaşının ge-
liştirilmesi, yaygınlaşıp güçlenerek
gerilla ordusuna varılmasıyla artan
halk hareketleri ve yöresel ayaklan-
malarla birlikte Halk Ordusu’nun
oluşması ve en nihayet topyekün
ayaklanmayla Oligarşik Devleti yı-
karak Devrimci Halk İktidar’ını kurar.
Partimiz, Halk Savaşı’nın ilk evresini,
silahlı propaganda temelinde şekil-
lenen Öncü Gerilla Savaşı olarak
kavrar. 

Halk Savaşının temel biçimi silahlı
mücadele olmasına rağmen müca-
delenin tek biçimi değildir. Halk sa-
vaşı ülkemiz koşullarında POLİTİK-
LEŞMİŞ ASKERİ SAVAŞ STRATE-
JİSİ’ni esas alır. Bu strateji, şehirde
ve kırda gerilla savaşını temel alır.

Gerilla savaşı yanında halk kitlele-
rinin günlük, kısa vadeli hak ve öz-
gürlüklerini, çıkarlarını savunur.
Bunlar için mücadele eder. Devrimi
yozlaştırıp yolundan saptırmak isteyen
her türlü sapma düşüncelere karşı
ideolojik mücadele verir. Halkın gün-
lük, ekonomik-demokratik mücade-
lesine öncülük ederken bu mücadele
ile nihai kurtuluşun sağlanamaya-
cağının propagandasını yapıp iktidar
hedefini gösterir. Ancak, silahlı mü-
cadele  dışındaki tüm mücadele şe-
killerini silahlı halk savaşını güç-
lendirici  ve ona bağlı olarak ele
alır. 

Halk savaşının hedefi, emperya-
lizm ve oligarşinin ekonomik, siyasal
yönetimini ve faşist devleti yıkıp, ye-
rine Devrimci Halk İktidarı’nı kur-
maktır. 

Devrimci Halk İktidarı, emper-
yalizm ve oligarşi dışında kalan tüm
halk sınıf ve tabakalarının devrimci
iktidarıdır.”

Emperyalizmden ve faşizmden
kurtuluşumuzun tek yolu, devrimdir.
Devrime ulaşmanın yolu ise ülke-
mizin tüm dağlarında ve şehirlerinde
gerillayı, tüm mahallelerinde halk
milislerini, halk meclislerini, halk
komitelerini örgütlemekten, halkı sa-
vaştırmaktan geçiyor. Halkın iktidarını
halkla, halkın savaşıyla kuracağız.

Parti yolunda yürüyor. Kurulduğu
günden bu yana üzerindeki baskı ve
saldırılar hiç eksik olmadı. Eksik ol-

saydı, bu şaşırtıcı olurdu. Parti
bundan böyle de yolunun en-
gebeli, dolambaçlı sarp oldu-
ğunu biliyor.

Parti yolunda yürüyor. Par-
ti’nin yolu kurtuluşun yolu.
Tarihin ve Marksist- Leninist
teorinin çizdiği, ülkemiz
Marksist-Leninistlerinin cü-
retle, bedeller ödeyerek en
önünde yürüdüğü bir yol bu.
Yol açık, yol şehitlerimizin
yaydığı ışıkla apaydınlık, yo-
lun sonunda zafer görünüyor.

5. BÖLÜMÜN SONU

Tarih 16-17 Nisan
Yer: Çiftehavuzlar
Sabolar çatıştıkları pencerenin önünde orak-çekiçli bayrağı
dalgalandırırken sesleniyorlar: “Yoldaşlarımız sizleri
cezalandıracak”
Oligarşinin “kahramanları” saklandıkları yerden izliyorlar

23 Nisan
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Çiftehavuzlar, herkesin gözleri
önünde gerçekleşmiş bir direniştir.
Ve pek az direnişe nasip olacak şekilde
sözlü, yazılı ve görsel anlamda bel-
gelenmiş bir direniştir. Söylenen her
söz, tarihe not düşülmüştür. Bu tarihi
direnişten kesitler;

Çiftehavuzlar’da Dalgalanan
Bayrak Kurtuluşumuzun Bayra-
ğıdır!

“Hadi tanklarınızla, toplarınızla
gelin, girin içeri..”

Çiftehavuzlar’da Karasu Apart-
manı’nın 12. katındaki kuşatılan üste
Devrimci Sol Merkez Komitesi Üyesi
Sabahat KARATAŞ ve yoldaşları
Eda YÜKSEL ve Taşkın USTA var-
dır.

Kuşatmanın başından itibaren daha
ilk anlarında Sabahat Karataş telefo-
nun ahizesine uzanır ve TAYAD’ı
arar:

- Merhaba. Evimizi sarmış du-
rumdalar. 30 dakika oldu. Ben ve

iki yoldaşım varız. Yarım saattir
oyalıyoruz. Tüm belgeleri banyoda
yaktık. Bir çöp bile bırakmadık.
Biraz sonra ateş etmeye başlarlar.
Çatışacağız. Niyaziler’in, Apo-
lar’ın, Haydarlar’ın yanına gi-
deceğiz. 12 Temmuz şehitlerinin
yanına gideceğiz. 

Hemen arkasından Eda alır bu
kez ahizeyi: 

- Bizler Devrimci Sol savaşçı-
ları olarak Türkiye halkları için
şehit düşeceğiz. Bizler çok iyiyiz.
Çok sakiniz. Kızıldere’de, 12 Tem-
muz’da ölümü gülerek kucaklayan
yoldaşlarımız gibi, biz de ölümü
gülerek, çarpışarak karşılayacağız. 

Soğukkanlıdırlar. 
Can telaşı yoktur onlarda. 
Eda geliyor pencereye: 
- Lağım fareleri, size bir çöp

bile bırakmadık... 
Kuşatılmışlardı. 
Biraz sonra öleceklerdi. 
Ama onlar hala diğer yoldaşla-

rını düşünüyorlar. 
Saat 00.20... Telefonda Sabo

konuşuyor soruyor:
- Sinan’dan haber var mı? Si-

nan’ı sorun, haberleri açın, din-
leyin. Haber almaya çalışın...

Saat 01.20 
- Sinan’dan haber var mı? Tele-

fon ettiniz mi? Haberleri dinlediniz
mi? Sinan’dan bahsediyorlar...

Saat 02.30 
- Sinan’ın öldüğünü söylüyorlar.

Lütfen bana haber getirin. 
- Amcabeyimi sorun... 
Zaman sabaha karşıdır. Ölüm biraz

daha yakınlarındadır
artık. Biraz daha ku-
caklamışlar onu. Bu
anda telefonda şun-
ları söyler Sabo: 

- Düşünüyorum,
yoldaşlarıma yar-
dımcı olmak istiyo-
rum. Zorluyorum
kendimi. Nasıl bul-
duklarını bilemiyo-
rum. Bir günlük
olay.

Cesur ve karar-
lıdırlar... Kuşatma

dakika dakika daralır. Kurşunlar, bom-
balar daha yakınlarına düşer. Ama
korku yaklaşamaz yanlarına, kararlı-
lıkları gerilemez. Tereddüt geçmez
yüreklerinden ve beyinlerinden.

İlk telefonlarında “Çatışacağız.
Evlerde, sokaklarda, Malatya dağ-
larında şehit düşen yoldaşlarımız
gibi. Hamiyet’ler, Olcay’lar gibi gü-
lerek gidiyoruz ölüme” derler. 

“Hoşçakalın. Sizleri, halkımızı
çok seviyoruz” der Eda ahizeyi elinden
bırakırken...

Saat 01.20’de ateş etmeye başlar
katiller sürüsü. Ardından sloganlar
duyulur. 

- YAŞASIN DEVRİMCİ SOL!
- KAHROLSUN FAŞİZM, YA-

ŞASIN MÜCADELEMİZ! (...)
02.30’da direniş üssüne çatıdan

girmeye çalışır katiller. 
- Şu anda üstteler, üstten delmeye

çalışıyorlar. 
Bombalar patlar birbiri peşi sıra.
Ve aynı anda Eda şöyle seslenir

onlara: 
- Hadi tanklarınızla, toplarınızla

gelin, girin içeri... Ölülerimiz dahi
korkutuyor sizi, geceleri rüyalarınıza
giriyoruz. Titriyorsunuz korkudan,
hadi girin... Unutmayın ki, devrimci
adaletimizden kaçamayacaksınız.
Yoldaşlarımız cezalandıracak sizi. 

Kuşatma, çatışma ve direniş sürer.
Bombalar teslim alamaz onları. Ka-
tiller sürüsüne cephane taşınır yeniden.
Telsizlerin şarjları boşalır; Şişli’den,
Üsküdar’dan dolu telsizler isterler.
Karşılarındaki irade şarjlarını, mer-
milerini ve morallerini tüketiyor. Çün-

Emperyalizmden ve faşizmden
kurtuluşumuzun tek yolu devrimdir.
Devrime ulaşmanın yolu ise ülke-
mizin tüm dağlarında ve şehirlerinde
gerillayı, tüm mahallelerinde halk
milislerini, halk meclislerini, halk
komitelerini örgütlemekten, halkı
savaştırmaktan geçiyor. Halkın ik-
tidarını halkla, halkın savaşıyla ku-
racağız.

Parti yolunda yürüyor. Kurulduğu
günden bu yana üzerindeki baskı
ve saldırılar hiç eksik olmadı. Eksik
olsaydı, bu şaşırtıcı olurdu. Parti
bundan böyle de yolunun engebeli,
dolambaçlı sarp olduğunu biliyor.

Parti yolunda yürüyor. Parti’nin
yolu kurtuluşun yoludur. Tarihin ve
Marksist- Leninist teorinin çizdiği,
ülkemiz Marksist-Leninistlerinin cü-
retle, bedeller ödeyerek en önünde
yürüdüğü bir yol bu. Yol açık, yol şe-
hitlerimizin yaydığı ışıkla apaydınlık;
yolun sonunda zafer görünüyor.
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kü kurşunlarla, bombalarla süren bu
çatışma, bir iradeler savaşı aynı za-
manda. 

- Evet, bacadan gaz vermeye baş-
ladılar.. Kapıyı zorluyorlar. Büyük
bir gedik açtılar. 

Direnişçilerin karşı ateşi yoğunlaşır
bu kez. 

Üç el tetiktedir, üç yürek direnişte. 
Haykırırlar tüm inançlarıyla 
- Türk ve Kürt halklarının mü-

cadelesi faşizmi yenecektir!
Direniş sürer. Çatışma şiddetlenir. 
- Barikatı güçlendirdik. Açamı-

yorlar. Bir yoldaşımız kolundan ya-
ralandı. 

Hiçbir şey ve vücutlarında kur-
şunlarla açılan yaralar, teslim olmakla
ölmek arasında yaptıkları tercihleri
milim saptırmaz. 

- Bomba kullanacaklar, hazırla-
nıyorlar. Bizler iyiyiz, sakiniz. 

Ölümsüzlüğe inanıyordu onlar. 
- Bizler birer kırmızı karanfil

olarak ülkenin dört bir yanında aça-
cağız... diyordu Sabo. Ve ekliyordu
Eda:

- Devrimci Sol bayrağımız ülkenin
her tarafında dalgalanacak.

Sabaha karşı gelişmeleri aktarmaya
da devam eder Sabo. 

- Kolumdan yaralandım. Kurşun
girip çıktı. Ama ateş edebiliyorum.
Banyo duvarını bombayla açmaya
çalışacaklar. 

- Tam açamadılar, orayı yeniden
sağlamlaştırdık. Çok sakiniz, çok
iyiyiz. Kanımızın son damlasına ka-
dar çarpışacağız. 

Zafer direnenlerindir. Her sözcük-
leri, her haykırışları bunu kanıtlar.
Tekrar tekrar vurgularlar bunu. Saat
07.00’ye yaklaşmaktadır. 

- Tankınızla, topunuzla gelin kor-
kaklar. 

- 12 Temmuz’larda, Malatya dağ-
larında yoldaşlarımız nasıl gittilerse
ölüme, biz de öyle gidiyoruz. 

16 Nisan’da başlayan kuşatma ve
kuşatmayı kendi çemberine hapseden
direniş 17 Nisan’da da sürer. Gün
ağarmıştır artık. 

Saat 07.00 sıralarında bayrağın
hala asılı durduğu percerede zafer
işaretleriyle Sabo ve Eda görünür.

Bir destanın en mü-
kemmel tablosunu çiz-
mektedirler adeta... Sa-
bahı, yeni doğan günü,
sosyalizmi, devrimci
hareketi, önderliğini
ve yoldaşlarını selam-
larlar son kez. O duru
sesleriyle bir kez daha
seslenirler pencereden.

- Halkımız, sizin
için ölüyoruz. 

Bu görüntüyü hiç-
bir güç tarihten sile-
meyecektir artık. 

- Kapıyı bombayla
açmak için hazırlık
yapıyorlar. Telefon ka-
pının yanında olduğu
için gelemiyoruz. Ar-
tık arkaya çekiliyo-
ruz... Giriyorlar...

Düşman önlerinde-
dir ölüm kusan silah-
larıyla. Ölümle arala-
rında yalnızca bir
adım, yalnızca daki-
kalar, belki saniyeler
kalmıştır. Son sözlerini haykırır tele-
fonda Sabo; her şey olağanüstüdür. 

- Ellerimizde silahlarımız, dille-
rimizde sloganlarımızla karşılıyoruz
ölümü. Eşime, önderime, Devrimci
Sol önderine bizzat selamlarımı ilet-
meni istiyorum. Tüm yoldaşlarıma
selamlarımızı iletmeni istiyorum.
Hoşçakalın.

Evet, sözler, sözlerdeki cesaret,
sözlerdeki irade, sözlerdeki inanç
olağanüstüdür. Olağanüstü bir söz-
cüktür o anda dillerinde dökülen
“Hoşçakalın”

İlk değiller. İlk olduklarını dü-
şünmediler hiç. 

“Yaşasın Kızıldere”ydi en sık at-
tıkları sloganlardan biri... Kızıldere’de
yanan meşalenin aydınlattığı yolday-
dılar.

“12 Temmuz’da ölümü gülerek
kucaklayan yoldaşlarımız gibi...”

“Malatya dağlarında şehit düşen
yoldaşlarımız gibi...”

“Hamiyetler, Olcaylar gibi... “
diyorlardı. 

Ve onlar gibi gülerek, çarpışarak

gittiler ölüme. 
Gelenekte güçlü bir halka oldular. 
Geleneğin ilanı oldular halka ve

dünyaya. 
Bayrağı oldular geleneğin. 
Ölümü gülerek kucaklamak, ölüm-

süzlüğün, sonsuz var oluşun, halkların
yüreğinde ve bilincinde hep yaşama-
nın adımıydı o an. 

O adımı attılar cesaret ve inançla.
Ve ölümsüzleştiler. Ölümsüzleştiler,
bayrak oldular. İnanç oldular. 

Bizeydi veda mesajları, bizeydi
çağrıları, halka ve bayrağı taşıyacak
olanlara... 
Ayağa kalk, kalk İstanbul
At üstündeki yorgunluğu.
Sabahat’ın gür sesiyle seni çağırı-
yorlar İstanbul
Ve diyorlar ki yeter, yeter artık,
ayağa kalk, kavgaya savaşa gir İs-
tanbul! 

(Yukarıdaki anlatım, 29 Mart 1997
Tarihli Halk İçin Kurtuluş’un 23. Sa-
yısında yayınlanan yazıdan kısaltı-
larak alınmıştır.)
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ABD Genelkurmay Başkanı Dun-
ford'un danışmanı John Wayne Tro-
xell, YPG'nin denetiminde bulunan
bölgeyi ziyaret etti. Ziyaret sonrasında
yaptığı açıklamada YPG-DSG için
"Şimdiye kadar çalıştığımız en iyi
müttefik", "güçlerimiz DSG'ye kesin
güveni var" dedi. 

Kobani'yi de ziyaret eden Başçavuş
Troxell, "Orada gördüğüm herkes
DSG'ye güveniyor. Burada gerçekten
bir ortak kuvvet oluşturulmuş. ABD
ordusu Suriye'de DSG'ye eğitim ve
mühimmat yardımında bulunuyor.
Bölgeden, DSG'ye son derece güve-
nerek ayrıldım" dedi. 

Güven duyulmak, birilerinin gü-
venini kazanmak iyidir. Bunun için
yaptığın işi iyi yapmak gerekir. La-
yıkıyla yapmak gerekir. Dürüst, doğru
olmak gerekir. 

Ancak güveni kazanılan kişi ABD
Genelkurmay Başkanı'nın danışmanı
olunca orda durmalıyız, düşünmeliyiz
ve sormalıyız... 

Kimdir Amerika? 
Dünya halklarının baş düşmanı... 
Halkların açlığının, yoksulluğunun,

katliamları, işgallerin, göçlerin, ya-
şadığımız her türlü zulmün baş so-
rumlusu... 

Suriye’de 6 yıldır kan akıyor. 
Kesin rakam bilinmediği için ve

ölümler, katliamlar devam ettiği için
"600 binin üzerinde Suriyeli öldü"
deniliyor. Tam bir rakam bile veril-
miyor. 5 milyon Suriyeli dünyanın
dörtbir yanına dağılmış mülteci du-
rumunda. Ölmek için bile vatan top-
rağında kalamıyor. 

Amerika neresi, Suriye neresi? 
Onbinlerce kilometre öteden Suri

halklarının nasıl yaşayacağına, nasıl
yönetileceğine, nasıl öleceğine karar
veriyor. 

Sadece Suriye de değil, Irak, Ye-
men, Libya, Mısır, Filistin... Bütün
Ortadoğu kan gölü... 

Suriye'yi, Ortadoğu'yu Kan Gölüne
Çeviren Amerika’nın Güvenini Ka-
zanmak Halkların Lehine Değildir. 

Başta Amerika olmak üzere bütün
emperyalistler son yüzyıldaki bütün
katliamların sorumlusudur. 

Kürt milliyetçi hareket dünya halk-
larının baş düşmanı Amerika'nın gü-
venini kazanacak ne yapmıştır? 

Ezilen halkların safında olan hiç
kimse iyi şeyler yaptığını söyleyemez.
Çünkü, Amerika'nın çıkarlarına olan
hiçbir şey halkların çıkarına değildir. 

Kürt milliyetçi hareket Amerikanın
güvenini kazanacak "en iyi müttefik"
olma "şerefine" erişiyorsa orda halk-
ların çıkarına bir şey yoktur. 

Orada Amerika'nın çıkarları vardır. 
Amerikanın çıkarlarının olduğu her

yerde halkların akan kanları vardır. 
Amerika'nın işlediği suçları vardır. 
Baş düşman Amerika'nın güvenini

kazanmak demek; akan kanlara ortak
olmak demektir. 

İşlenen suçlara ortak olmak de-
mektir. 

Kürt milliyetçi hareketin, ABD'nin
güvenin kazanmak için yaptığı tam
da budur. 

Amerika'nın 
Kara Gücü Olmak 
Amerika'nın 
Katliamlarına 
Ortak Olmaktır! 

Amerika Irak ve Afganistan'da
uğradığı askeri yenilgiden çıkarttığı
derslerle artık işgal edeceği, bölüp
parçalayacağı ülkelere doğrudan kendi
askerleri ile müdahale etmiyor. 

Ülkelerdeki halkların yönetimleriyle

olan memnuniyetsizliklerini, "demok-
rasi, özgürlük" demagojilerini kullanarak
yarattığı işbirlikçileri kullanıyor. 

Halkımızın deyimiyle ateşi tutarken
elini yakmamak için maşa kullanıyor. 

Libya, Suriye gibi yeni-sömürge-
leştiremediği ülkelerdeki mevcut ikti-
darları yıkmak ve işbirlikçi bir iktidar
kurmak için önce, El-Kaide, El-Nusra
gibi işbirlikçi, dinci örgütleri kullandı.
El-Kaide'den ayrılan IŞİD gibi katliamcı
bir canavarı besleyip büyüttü. 

Yarattığı işbirlikçi, gerici örgütlerle
Suriye'de istediği sonucu alamayınca
bu sefer IŞİD'i yok etme mücadelesi
adı altında Kürt milliyetçi hareketi kul-
lanarak Suriye'nin kuzeyine yerleşti. 

ABD ve diğer emperyalistler Kürt
milliyetçi hereket aracılığıyla Suriye'nin
kuzeyini işgal etmiş durumdadır. 

Amerika'nın yarattığı işbirlikçiler
aracılığıyla ülkeleri işgal etmesi yeni
bir politika değildir. 

Yeni sömürgeciliğin en ayırt edici
özelliklerinden birisi budur. İşbirlikçi

AABD'nin "En Güvenilir Müttefiki" Olmak Ezilen Halklar İçin Onur
Değildir! Halkların Katili Emperyalizmin İşbirlikçisi Olmaktır!
Ezilen Kürt Halkı, Halkların Katili Emperyalizmin

İşbirlikçiliğini Kabul Etmemelidir! 

Tek Yol DevrimTek Yol Devrim
Kürdistan’daKürdistan’da

Yürüyüş
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ordular yaratıp ülkeleri işgal etmek.
Yani GİZLİ İŞGAL. 

Vietnam Bağımsız Demokratik
Cumhuriyeti ilan ettiğinde, önce Fran-
sızlar, ardından Amerikan emperyalistleri
Vietnam'ın güneyinde işbirlikçi bir hü-
kümet ve işbirlikçi bir ordu kurdurarak
Vietnam'ı ikiye böldüler. 

Amerika dolarlara, her türlü silaha
ve mühimmata boğduğu işbirlikçi
ordu aracılığıyla kuzeydeki halk ik-
tidarını yıkarak bütün Vietnam'ı sö-
mürgeleştirmek istedi. 

ABD'ye tarihlerinin en büyük ye-
nilgilerini yaşatan Vietnam Ulusal
Kurtuluş Savaşı’nın komutanlarından
General Giap bunu şöyle anlatıyor: 

"Kukla ordu şu anda, düşmanın
baskı ve terör politikasını gerçekleş-
tirmek için kullandığı başlıca araçtır.
ABD emperyalistleri ve uşakları, kukla
askerleri caniler  haline getirmek,
için, on yıldan beri, büyük çabalar
gösterdiler, çok para harcadılar. Baskı
kurmak için terör ve sert bir disipline
başvurdular, askerleri kazanmak için
özellikle «psikolojik savaş» teknikle-
rinden yararlandılar ve askerlere «anti
- komünist idealleri», Kuzey Vietnam'a
karşı husumeti ve ABD emperyalist-
lerine kölece bir hayranlığı telkin et-
tiler" (Halk Savaşının Askeri Sanatı,
Giap, Sayfa 269) 

Ancak ABD işbirlikçi kukla orduya
akıttığı onca para, silah ve askeri mal-
zemelere rağmen Vietnam Ulusal Kur-
tuluş savaşı karşısında istediği sonuca
ulaşamadı. 

Emperyalizme işbirlikçiliği
yapmak hiçbir halka kurtuluşa
götürmez. Güney Vietnam’ın
işbirlikçileri de Amerikan iş-
birlikçiliğiyle sadece güney hal-
kını işbirlikçileştirmeye, köle-
leştirmeye çalışmıştır. Misyonu
halkın çıkarları için savaşmak
değil, Amerika'nın çıkarları için
kendi halkını köleleştirmek ve
Kuzey Vietnamlı kardeşlerini
katletmesini istemek olmuştur. 

"ABD emperyalistlerinin,
özel savaşlarında daha iyi so-
nuçlar sağlayabileceği umu-
duyla, savaş vasıtalarını art-
tırmak için daha büyük bir
çaba sarfetmeleridir. 200.000
sivil muhafız ve savaşan gerici

gençlerden ayrı olarak, kukla ordu
350.000'e çıkarıldı. ABD danışmanları
ve devlet görevlilerinin sayısı 25.000'e
ulaştı. Her cinsten olmak üzere sayısı
700'ü geçti, keza diğer silahlar da
arttırıldı. 

1964 yılı için, askeri yardım 500
milyon dolardan 625 milyon dolara
çıktı." (Halk Savaşının Askeri Sanatı,
Giap, Sayfa 201) 

Savaşın sonuna doğru işbirlikçi or-
dunun sayısı 600 bini, ABD askerinin
sayısı ise 250 bini aştı. Ancak yine de
Ho Amca'nın öncülüğünde savaşan
Vietnam halkının karşısında tarihlerinin
en büyük yenilgisini almaktan kurtu-
lamadılar. Vietnam halkına bütün yur-
dun bağımsızlığının kazanıldığı bu
zafer tam 1.5 milyon Vietnamlının
ölümüne neden olmuştur. 

ABD, Suriye'de de "kara gücü"
olarak kullandığı PYD'yi IŞİD'e karşı
savaş adı altında sürekli silahlandır-
maktadır. Bu silahlandırma "kara
gücü" olarak kullandığı Kürt milliyetçi
hareketten Suriye’de ihtiyaç duyduğu
her yerde kullanmak üzere bir "kara
ordusu" oluşturma yolunda ilerliyor. 

Gerekli olan her türlü para, silah
ve mühimmat Amerika'dan, Amerikan
çıkarları için ölmek Kürt halkından. 

Kürt milliyetçi hareketinin bu ça-
bası, ABD nezdinde "en iyi müttefik
olma" ödülü ile karşılığını buluyor. 

ABD'nin "kara gücü" olarak kul-
lanılmakta AKP faşizmiyle adeta ya-
rışıyor. Öyle ki, ABD kendi adına

savaşacak işbirlikçi bulmakta hiç zor-
lanmıyor. Bu yarışta Kürt milliyetçi
hareket AKP faşizmini bile geride
bıraktı. 

Bu elbette Amerika'nın Türkiye fa-
şizminden vazgeçtiği anlamına gelmez,
kökleri 1950'lere dayanan bir işbirliği
var ve ABD'yi ülkemiz'den söküp atana
kadar da Amerika asla vazgeçmeye-
cektir Türkiye faşizminden. 

Bugün ABD, Suriye'deki çıkarları
gereği YPG'yi tercih etmiştir. Çünkü
ancak Suriye Kürtler’inin işbirliği ile
Suriye’deki işgalini meşrulaştırabil-
mektedir. Bunun için YPG'nin ken-
disine bölgede daha faydalı olacağını
düşünüyor. 

Amerikan Genelkurmay Başkanı
baş danışmanı Irak ve Suriye'de tüm
bölgeyi denetliyor. Kürt milliyetçi ha-
rekete övgülerini dizerken şöyle diyor:
"Irak'ın Hamam al-Alil şehrinde Ame-
rikan askerleri ve Iraklı yetkililerle gör-
üştüm.Kobani'de devriye görevine ka-
tıldım ve Demokratik Suriye Güçleri'ni
(DSG) hareket halinde gördüm. Orada
gördüğüm herkes DSG'ye güveniyor.
Burada gerçekten bir ortak kuvvet oluş-
turulmuş. ABD ordusu, Suriye'de
DSG'ye eğitim ve mühimmat yardı-
mında bulunuyor. Bölgeden, DSG'ye
son derece güvenerek ayrıldım." 

Amerikalı danışman bölgeden ay-
rılırken gözü arkada kalmıyor. Kürt
milliyetçi hareket tarafından çıkarla-
rının en iyi şekilde korunacağından
emin ayrılıyor. 

Kürt Milliyeti Hareket 
İttifaklarını Hep 
Yanlış Yerde Aramıştır! 

ABD, "en iyi müttefikimiz" diyor
YPG için. Müttefik, sözlüklerde "it-
tifak eden, birbiriyle aynı fikirde olan,
birleşmiş anlaşmış olan" anlamlarına
geliyor. Askeri anlamda ise ortak çı-
karlar etrafında anlaşılarak aynı cep-
hede savaşan güçlerdir. Öncelikle be-
lirtelim ki ABD ile Kürt halkının çı-
karları hiçbir zaman ortak olamaz.
ABD'nin çıkarına olan her şey mutlaka
halkların aleyhinedir. Kürt Halkının
da aleyhine olacaktır. 

Kürt Halkı dünya halklarından
farklı değildir. Dünya halklarının çı-
karına olmayan Kürt halkının da çı-

Gerekli olan her türlü para,
silah ve mühimmat Amerika'dan,

Amerikan çıkarları için ölmek 
Kürt halkından. 

Kürt Milliyetçi Hareketi'nin bu
çabası, ABD nezdinde "en iyi

müttefik olma" ödülü ile
karşılığını buluyor. 

ABD'nin "kara gücü" olarak
kullanılmakta AKP faşizmiyle
adeta yarışıyor. Öyle ki, ABD

kendi adına savaşacak işbirlikçi
bulmakta hiç zorlanmıyor. Bu
yarışta Kürt milliyetçi hareket

AKP faşizmini bile geride bıraktı. 
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karına olmayacaktır. Onun için objektif
olarak Kürt halkının çıkarları ile ABD
çıkarları aynı olamaz. 

Kürt halkı ile ABD ittifak olamaz.
Eğer ki oluyorsa, orada ABD'nin çı-
karları esas olandır. 

Kürt milliyetçi hareket ABD'nin
çıkarları için "ittifak" değil, kullanılan
durumundadır. 

Kürt halkının çıkarları ne? ABD'nin
çıkarları nedir Suriye'de? Ki ABD ile
müttefik olunabiliyor. Suriye'yi bölüp
parçalayan, savaşı başlatan ABD ve
diğer emperyalistler değil midir? Su-
riye'de yüzbinlerce insanın katledil-
mesinin sorumlusu ABD değil midir? 

Sözde ABD, Suriye'yi özgürleşti-
recekti. Yüzbinlerce Suriyeli IŞİD, El
Nusra, ÖSO gibi gerici çetelere kat-
lettirildi. O gerici çeteleri yetiştirip,
silahlandırıp bir canavara dönüştüren
ABD değil midir? 

Kürt milliyetçi hareket tarihi bo-
yunca ittifaklarını hep yanlış yerlerde
aramıştır. 

Milliyetçi ideolojisinin sonucu ola-
rak kendi halkına hiçbir zaman gü-
venmemiştir. Kurtuluşu kendi halkında
değil, emperyalistlerde ve işbirlikçi-
leriyle uzlaşmakta aramıştır. 

Özellikle ’90'lardan sonra Sovyetler
Birliği'nin yıkılmasıyla birlikte sırtlarını
yaslayacakları bir güç aramıştır. 

Bu güç başta Amerika olmak üzere
emperyalizm olmuştur. Devrimcilerle
kurduğu birlikler emperyalizme ve iş-
birlikçi oligarşiye karşı savaşı büyütmek
için değil, oligarşiyle uzlaşmak için hep
"kullanma" üzerine olmuştur. 

Savaşı büyütecek, devrimi gelişti-
recek bir birliğe hiçbir zaman yanaş-
mamıştır. 

Sırtını emperyalistlere yaslayan
Kürt Milliyetçi Hareket kurtuluşu oli-
garişiye karşı savaşta değil, oligarşi
ile uzlaşmakta görmüştür. 

İttifaklarını oligarşi içi güç denge-
lerinde aramıştır. Kimi zaman Özal
çözümün anahtarı olarak görülmüş,
kimi zaman Demirel, kimi zaman Tan-
su Çiller, Mesut Yılmaz, hatta Kürt
kelimesini duyunca ağzından salyaları
akan, elinden kan damlayan faşist Al-
parslan Türkeş bile Kürt sorununu çö-
zümünün anahtarı olarak görülmüştür. 

Kürt halkının iliğini kanını emen

Sabancılar, Koçlar gibi tekeller
hep Kürt sorununun çözüm
merci olarak görülmüştür. Öyle
ki, devrimci hareket halk düş-
manı tekellerin en büyüklerin-
den olan Sabancıları cezalan-
dırınca, "Sabancı Kürt sorunun
çözümünü istiyordu, Sabancıyı
Kürt sorununu çözümünü is-
temeyenler öldürdü" gibi ucu-
be, sınıfsallıktan uzak açıkla-
malar yapabilmişlerdir. 

Kürt milliyetçi hareket için
devrimciler hiçbir zaman ittifak
yapılacak güçler olarak görül-
memiş, kullanılacak güçler ola-
rak görülmüştür. 

Kürt sorununun çözümü
için Kürt halkına, devrimcilere,
ezilen halklara güvenmek ye-
rine "şahinler"e karşı "güver-
cinler" arayıp uzlaşmaya çalışmışlardır. 

Kürt milliyetçi hareketin ’90'dan
beri tüm uzlaşma çabalarına rağmen
gerilla savaşını sürdürüyor olması bir
çelişki değildir. 

Çünkü Kürdistan gerçeği, oligar-
şinin güçsüzlüğü, bölge politikaları
uzlaşmanın önündeki en büyük en-
geldir. Kürt milliyetçi hareket oligar-
şiyle uzlaşmak için can atsa da çeliş-
kiler uzlaşmamaktadır. 

Kürt milliyetçi hareket Kürt hal-
kının kaderini Irak Kürdistanı'nda ol-
duğu gibi Suriye'de de Amerika'nın
eline bırakmıştır. 

Ancak şu gerçek unutulmasın: Ne
Irak'ta ne de Suriye’de emperyalistler
tarafından Kürt halkına bir gelecek
kurulamaz. 

Başka halkların katliamları üzerine,
vatanlarının bölünüp parçalanması,
işgal edilmesi üzerine başka bir halkın
kurtuluşu inşa edilemez. 

ABD, Irak'ın işgalini Kürt milliyetçisi
Barzani ve Talabani'lerin işbirlikçiliği
üzerinden gerçekleştirebilmiştir. 

Irak'ta ABD'nin "en güvenilir müt-
tefiki" Barzani ve Talabani’lerdir. Peki
bu işbirlikçiliğin karşılığında bugün
Irak'ın içinde bulunduğu durum nedir?
Paramparça edilmiş bir Irak. Bütün
şehirleri yerle bir edilmiş bir Irak.
Kürt, Şii, Sünni, Ezidi, Türkmen...
halkları arasında yüzyıllar boyu sürecek
bir düşmanlık. 

Amerika 2011 yılında Irak'tan as-
kerlerini çekerken Savunma Bakanlığı
yaptığı açıklamada "Kayıplarımıza
değdi, Irak'a Özgürlük geldi" diye
açıklama yaptı. 

İşte Amerika'nın özgürlük anlayışı.
Tabloya birlikte bakalım: 

* İşgal boyunca 1 milyon 300 bin
Iraklı katledildi. 

* 30 bin Iraklı’ya tecavüz edildi. 
* Irak'ın bombardımanlarda yıkılıp

yerlebir olmayan şehiri kalmadı. 
* 5 milyon Iraklı vatanından dün-

yanın değişik yerlerine göç etti. 
* 2 milyon Iraklı evsiz kaldı. 
* 4 milyon çocuk yetim kaldı. 
* 3 bin akademisyen ve bilim

adamı katledildi. 
* Irak'ın tüm petrol kuyuları ABD

tekelleri tarafından yağmalandı. 
İşte bütün bunların karşılığında

Irak'ın Kuzey’inde Kürt milliyetçisi
Barzani ve Talabaniler bugünlerde
ABD'nin icazetinde "bağımsızlık" ila-
nından bahsediyorlar. 

Irak'ta kurulacak bir Kürt devleti
asla bağımsız bir Kürt devleti olma-
yacaktır. ABD emperyalizmi ciğerlerine
kadar nüfus etmiştir Irak Kürdis-
tan’ının. Irak'ta bağımsız bir Kürdistan
değil, ABD çıkarları için Ortadoğu
halklarının kanını akıtacak yeni bir
İsrail doğmaktadır. 

ABD komutanlarının, "danış-
manlar"ın Suriye Kürdistanı'nda
YPG için övgüler dizmesinin altın-

Sırtını emperyalistlere yaslayan
Kürt milliyetçi hareket kurtuluşu

oligarişiye karşı savaşta değil,
oligarşi ile uzlaşmakta

görmüştür. 
İttifaklarını oligarşi içi güç

dengelerinde aramıştır. Kimi
zaman Özal çözümün anahtarı
olarak görülmüş, kimi zaman
Demirel, kimi zaman Tansu

Çiller, Mesut Yılmaz, hatta Kürt
kelimesini duyunca ağzından
salyaları akan, elinden kan
damlayan faşist Alparslan
Türkeş bile Kürt sorununu
çözümünün anahtarı olarak

görülmüştür. 
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daki gerçek budur. 
Amerika Rakka Operasyonu’nu

en iyi onlar yapar diyor... İşbirlik-
çisine büyük bir güven duyuyor.
Çünkü o da kendi besleyip büyüt-
tüğü, eğitip donattığı bir güçtür. Ve
bütün işbirlikçiler efendilerinin göz-
lerine girmek için ellerinden geleni
yapar. Başka bir işbirlikçinin tercih
edilmemesi için hep daha fazla iş-
birlikçilik ilişkilerinin içine girmek
ister. 

ABD'li danışmanlar Kürt milli-
yetçi harekette bu geleceği görmek-
tedir  ve "içleri çok rahat." 'Simdiye
kadar çalıştığımız en iyi müttefik"
diyor.

Yalan söylüyor, ABD bütün iş-
birlikçileri için benzer övgüleri yap-
mıştır. 

Amerika yaptığı açıklamalarda
DSG ile arasındaki bağ devam ede-
cek diyor... Böyle bir işbirlikçi bul-
muş neden bıraksın ABD? 

Kürt milliyetçileri, ABD'ye hangi
taahütlerde bulundu, neyin sözünü
verdi? "En güvenilir müttefik" ol-
manın bedeli nedir? 

Barzaniler, Talabaniler gibi Suri-
ye'nin bölünüp parçalanmasındaki te-

mel dayanakları mı olmak isti-
yorlar. 

Yeni bir İsrail olma yolunda
Talabanilerle, Barzanilerle mi
yarışıyorlar. 

ABD, Suriye'de hangi barışı
sağlayacak. Siz hangi barış için
savaşıyorsunuz? Kimi kiminle
barıştıracaksınız. ABD emper-
yalizminin olduğu nerde barış
olmuştur. 

Bakın Kolombiya'ya, daha
şimdiden gerilladan boşalan yer-
lere çeteler yerleşmekte ve kat-
liamlar yapmaktadır. 

Daha dün Suriye halkının
üzerine füzeleri yağdıran Ame-
rika ile el ele kol kola olmak
ne demektir? 

Sadece mecazi anlamda de-
ğil fiziken de el ele kol kola
görüntüler yayınlanıyor. 

Coni'lerden, Toni'lerden eği-
timlerini, talimatlarını alanlar
halkların çıkarına değil, işgalci
katillerin, emperyalistlerin çıkar-
larına hizmet ederler. 

Artık Suriye'nin kuzeyinde dünya
halklarının katili, emperyalist ABD'den
alınan silah ve eğitim desteğiyle onların
çıkarları için bölgede "kara gücü"nden
"kara ordusu" olma yolunda ilerleyen
bir YPG var. 

ABD Genelkurmay Başkanının da-
nışmanı Başçavuş Troxwell'in Kobani
ziyaretinde YPG'li bir Kürt genciyle
çektirdiği fotoğrafı uluslararası basında
yeraldı. Fotoğrafa baktığınızda, bir
tarafta dünya halklarının baş düşmanı
katil ABD'nin temsilcisi, diğer tarafta
bunca yıldır kendi topraklarında ezilen,
sömürülen, kimliği, dili, kültürü yok
sayılan Kürt halkı adına YPG'li bir
genç. Sarmaş dolaş fotoğrafta. Bu sa-
mimiyet nereden geliyor? Emperya-
lizme işbirlikçilik hakların çıkarına
değildir. Bu resim işbirlikçiliği meş-
rulaştırmak, Kürt halkına işbirlikçilik
iyi bir şeymiş gibi göstermektir. 

Amerika, milyonluk silah yardım-
larını hayrına yapmıyor. Öyle olduğunu
iddia edenler varsa da Amerika'nın
tarihine bakmaları yeterli olacaktır.
Amerika ancak kendi çıkarlarına ya-
tırım yapar. 

Kürt milliyetçi hareketi, ABD'nin

"en iyi müttefiki" olabilir, en iyi iş-
birlikçisi, kara gücü, kara ordusu da
olabilir. Ancak ABD'den Kürt halkına
asla müttefik olamaz. Bölgede Kürt
halkının çıkarlarıyla ABD'nin çıkarları
asla uyuşamaz. Emperyalistler halkları
köleleştiren, sömüren güçlerdir. Ezilen
halklar emperyalistlere sırtlarını yas-
layarak kurtuluşlarını sağlayamaz.
Kurtuluşu için yüzlerini devrimcilere
ve halklara dönmelidir. 

Emperyalizm, halklara düşmandır,
halkların kanlarıyla beslenirler. Emper-
yalistlerden halkların kurtuluşunu bek-
lemek doğasına aykırı bir durumdur. 

Kürt halkına "özgürlüğü" katil
Amerika değil halkın mücadelesi ge-
tirir. Amerika'dan medet umanlar,
Amerika'nın Ortadoğu'daki jandarması
olmaktan, yeni bir İsrail olmaktan
öteye gidemezler. 

Peki hiç sordunuz mu Amerika,
kendi askerini neden kullanmıyor da
sizi kullanıyor? 

Birincisi Amerika, işgal ettiği top-
raklarda işgalci yüzünü gizlemek için
işbirlikçilerini kullanıyor. 

İkincisi; Kürt halkının kanı Ame-
rikan askelerinin kanından çok daha
ucuz olduğu içindir. 

Sonuç olarak; 
1- Amerika işbirlikçilerine övgüler

yağdırıyorsa orda halkların lehine bir
durum sözkonusu olamaz. Daha büyük
işbirlikçilik ilişkilerinin kurulacağına
işarettir. 

2- Halklarla, emperyalistlerin çı-
karları asla aynı olamaz. ABD'nin öv-
güsünü almak halklar adına utanç ve-
ricidir. 

3- Emperyalizmin işbirlikçiliğini
yapmak, ABD komutanları tarafından
eğitilip ABD silahları ile donatılmak,
Kürt milliyetçi hareketi Kürt halkının
çıkarları için savaşan bir örgüt olmaktan
çıkartıp ABD çıkarları için savaşan bir
maşa, bir güç haline getirecektir.

4- ABD'nin kara gücü olan Kürt
milliyetçi hareket ABD çıkarları için
savaşan kara ordusu olma yolunda
ilerlemektedir. 

5- ABD'nin kara gücü ya da kara
ordusu olmak, emperyalizmin Orta-
doğu'da işlediği tüm suçlara ortak ol-
mak demektir. 

Amerika Rakka operasyonunu
en iyi onlar yapar diyor... 
İşbirlikçisine büyük bir 

güven duyuyor. Çünkü o da
kendi besleyip büyüttüğü, 

eğitip donattığı bir güçtür. Ve
bütün işbirlikçiler efendilerinin

gözlerine girmek için 
ellerinden geleni yapar. 
Başka bir işbirlikçinin 
tercih edilmemesi için 

hep daha fazla işbirlikçilik
ilişkilerinin içine girmek ister. 

ABD'li danışmanlar 
Kürt milliyetçi harekette 

bu geleceği görmektedir  ve
"içleri çok rahat." 

“Şimdiye kadar çalıştığımız en
iyi müttefik” diyor.

Yalan söylüyor, ABD bütün
işbirlikçileri için 

benzer övgüleri yapmıştır. 

23 Nisan
2017
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7 Kasım 2016'da Dersim'de bir
sığınağa yapılan bombardıman son-
rası, 11 DHKC gerillası katledildi.
Devlet, ne bombardımana ne de sa-
vaşçıların ailelerine hiçbir açıklama
yapmadı. Sığınaktaki kemikleri çı-
karıp DNA testi yaptırmadı, ailelere
bilgi vermedi.

Aileler ve avukatlarının girişimleri
sonucu devlet sığınağı açmak zorunda
kaldı ve teşhis edilen bir gerillanın
ailesi oğlunu alıp defnetti. Gerilla-
lardan Murat Gün'ün babası Kemal
Gün ise, oğlunun ve yoldaşlarının
cenazelerinin verilmesi için Dersim
Seyit Rıza Meydanı’nda açlık grevine
başladı.

Dersim; katliamları, infazları,
baskıları, işkenceleri ve direnişleri
iyi bilir. Şimdi tarihi bir direnişe
daha ev sahipliği yapmaktadır. Oğ-
lunun cenazesini isteyen 70 yaşındaki
Kemal amcayı her geçen gün daha
çok bağrına basmaktadır. Hatta Seyit
Rıza heykelinin altında duran ak sa-
kallı haliyle görenler 'anıt gibi' ben-
zetmesi yapmaktadır. 50'li günlerdeki
açlığıyla, acılara ve adaletsizliğe
karşı buluşma noktası olarak kabul
gördü.

Hatta Binali Yıldırım'ın Dersim'e
gelişi öncesi, alanda ölçüm yapan

TEM polisleri Kemal amcaya selam
verip çay getirelim mi diye soruyorlar.
Kemal amca kesin bir dille reddedip
“Alanı ölçüp, metrekaresine göre mi
bana para cezası keseceksiniz?” diyor.
Dedelerini mezarsız bırakanlara, iki
oğlunu ve onların yoldaşlarını kat-
ledenlere, kimyasallarla yakıp bir
kemik parçasını bile vermeyenlere
kini biter mi amcanın? Bununla da
yetinmeyip, bu yaşında kar-kış de-
meden açlık grevi yapmak zorunda
bırakanlara, ziyaretçilerini bile taciz
edenlere aman vermez.

Bu kararlı duruşu, katilleri iyiden
iyiye korkutmaktadır, dünyanın dört
bir yanında sahiplenin büyümesinden

iyice tedirgindir. GBT kontrollerini
arttırarak sahiplenmenin önüne ge-
çeceklerini sanacak kadar acizler.
Yetmeyince, küçücük meydanın iki
yanına MOBESE kamerası olmasına
rağmen bir de meydanın tam ortasına
kamera koymaya kalkıyor...

Ne yaparlarsa yapsınlar; köksüz
mezarsız bırakmak istedikleri halk
sahipleniyor mezar hakkını, sahip-
leniyor onuruyla direnenleri... Yalnız
bırakmıyor avukatlar, TAYAD'lılar,
DEV-GENÇ'liler, şehit aileleri, lise-
liler, öğretim görevlileri, çocuklar...
Direniş sürecek, şehitlerimizi topra-
ğıyla buluşturana kadar...

Halkın Umudunu Duvarlara ve 
Yüreklere Nakşetmeye Devam Ediyoruz

Cephe Milisleri 30 Mart- 17 Nisan tarihlerinde
halkın matbaası duvarlara umudun adını nakşetmeye
halkı umut olmaya devam etti.

Bahçelievler: Zafer ve Kocasinan mahallelerinde
Cephe Milisleri Parti kuruluşunu yazılamalarla selamladı.
Yazılamalarda “30 Mart 17 Nisan Devrim Şehitlerini
Anıyor Umudun Kuruluşunu Selamlıyoruz Cephe”
sloganı;  Yenibosna’da da “Faşizme Karşı Omuz Omu-
za", "Elif Şafak Bahtiyar Yıkılacak Saraylar” sloganı
yazıldı.  Bünyamin Kılıç'ın çalışma yaptığı bir mahalle
olan Zafer Mahallesi'nde Cephe Milisleri "Dağların
Şahanı Bünyamin'e Bin Selam/DHKC",   “Bünyamin
Kılıç ölümsüzdür / DHKC” yazılamaları ile Büyamin’i
selamladı. Ayrıca Güzeltepe'de Cepheliler polisin sildiği
yazılamaları yeniledi. Yazılamalarda " Bizde Umut da
Boya da Bitmez" yazılaması da yazıldı.

Esenyurt: Cephe Milisleri 30 Mart’ta Esenyurt Ye-
şilkent Mahallesi Balıkyolu köprüsü üzerine “Kızıldere
Savaş Çağrısıdır! Kızıldere Kanımız Kızıldere Gele-
ceğimiz / DHKP-C” yazılı pankart astılar.

Umudu Yaratanlara 
Umudu Büyütenlere Selam Olsun

Hatay’ın birçok bölgesinde umudun adı halkın du-
varlarına nakşedildi. Armutlu, Elektrik, Sümerler, Çek-
mece, Akdeniz mahallelerine 20 günlük bir programla(30
Mart-18 Nisan arası) duvar yazılamaları yapıldı. Yazı-
lamalarda: “ABD-AKP’ye Karşı DHKP-C
Saflarına”,Umudun Adı DHKP-C”, “DHKP-C Halktır”
ve “DHKP-C” yazılamalarından toplam 300 noktaya
yazılama yapıldı. Cephe Milisleri çalışmayla ilgili
yaptıkları açıklamada: "20 günlük programı Parti-
Cephe kuruluşuna ve Suriye’de ABD ve işbirlikçileri
tarafından katledilen Suriye halkına atfediyoruz. Umuda
Selam Savaşa Devam… Arabız Milisiz Cepheliyiz…"
denildi.

DDersim'de Direniş Büyüyor
Kayıp Gerillaların Cenazelerini Almak İçin Kurulan Mevzi Genişliyor

Yürüyüş
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Birlik mücadele dayanışma günü,
emekçilerin bayramı, 1 Mayıs yak-
laşıyor. Yaklaştıkça kutlamaların ya
da anmaların nerede ve nasıl yapı-
lacağına ilişkin sorular da artıyor.
Devletin yıllardır sürdürdüğü saldırı
ve katliam politikaları artık net olarak
kazanılmış bir mevziyi tartışma ko-
nusu haline getirecek yaklaşımlara
sürüklüyor. 

Hiç duraksamadan son söyleye-
ceğimizi ilk olarak söyleyebiliriz; 

1 Mayıslar ve Taksim bizimdir.
Pekçok yasanın ötesinde halkın ka-
nıyla canıyla yazılmış bir tarihtir
o… Türkiye tarihinde meşruluğu en
somut olan haklarımızdan biridir.

Hukuk kavramını iki yönlü olarak
ele almalıyız. Birincisi hukuk kav-
ramının sınıfsal bir kavram olduğu
hiç aklımızdan çıkmamalıdır. Yani
hukuk, mutlaka bir sınıfın iktidarının
korunması için vardır. İkincisi ise
hukukun haklar ve özgürlükler alanı,
halkların ve işçi sınıfının ödediği
bedeller sonucu kazanılmış, yazılı
hale getirilmiştir. 

Hukukun birinci yönü, sınıf mü-
cadelesinde hukuk tuzağına düşme-
mek için önemlidir… İkinci yönü
ise hak ve özgürlükleri kimsenin
bize bahşetmediğini bilmek ve bu
hakları korumak için önemlidir. Bizim
hukuk diyerek savunduğumuz şey,
esas olarak kendi kazandığımız ve
devleti kabul etmeye zorladığımız
haklar ve özgürlüklerdir.      

İşte 1 Mayıs'ı kutlama, birlik ve
dayanışmayı örgütleme bizim hem
uluslararası hem de ulusal düzeyde
kazandığımız hakkımızdır.

1886 yılının 1 Mayıs'ında
ABD'nin Chicago kentinde işçiler,
8 saatlik iş günü için genel greve
gittiler. Polisin ateş açması sonucu,
çok sayıda işçi hayatını kaybetti ve
yaralandı. İşçi liderlerinden Albert
Parsons, August Spies, Adolph Fısc-
her ve George Engel düzmece ta-
nıklar ve kanıtlarla idam edildi.

1889 yılında II. Enternasyonal,
1 Mayıs'ın, bütün dünyada işçilerin

birlik ve mücadele günü olmasını ka-
rarlaştırdı. Çünkü katliamın hesabının
sorulması, katledilen işçiler için adaletin
yerini bulması gerekiyordu. 1 Mayıs
günü bu nedenle aynı zamanda unut-
mamanın unutturmamanın, adalet is-
teğinin günüdür.

İşçilerin canları ve kanları pa-
hasına kazanılmış bir tarihtir 1
Mayıs. Sınıf çatışmasının en şid-
detli yaşandığı gün olarak sembolik
anlamı güçlü bir gündür.

Anadolu topraklarında 1906
yılından itibaren kutlanmaya baş-
lanan 1 Mayıs, 1925 Takrir-i Sükun
yasası ile her türlü gösteri ve yü-
rüyüş yasaklanıncaya kadar  sürdü. 

Yaklaşık 50 yıllık bir aradan
sonra 1976 yılında kitlesel olarak
kutlanan 1 Mayıs, İstanbul Taksim
Meydanı'ndaydı. 

Ertesi yıl 1977 de ise yükselen
sınıf mücadelesini bastırmak, halkı
sindirmek için 1 Mayıs günü ve
Taksim Meydanı kana boyandı. Tak-
sim Meydanı’nda düzenlenen 1 Ma-
yıs mitingine 500 bine yakın işçi,
emekçi katıldı ve bir kontgerilla
provokasyonu sonucu kurşunlanarak
ve ezilerek 37 emekçi Taksim Mey-
danı'nda hayatını kaybetti.

Bu katliamdan sonra Taksim
Meydanı 1 Mayıs Meydanı olarak
anılır oldu. Taksim siyasal ve ta-
rihsel olarak tartışmasız bir biçimde
1 Mayıs alanıdır. Bu tarihsel anlam
onyıllar boyu sürdürülen mücadele
ve ödenen bedellerle perçinlen-
miştir. 

1980 darbe sonrası yine ilk
olarak 1989 yılında çıkılan Taksim
Meydanı'nda yüzlerce insan yara-
landı, devrimci işçi Mehmet Akif
Dalcı o meydana çıkan yollarda
hayatını kaybetti. 400’den fazla
insan gözaltına alındı. 

1990 yılında onlarca kişi yara-
landı, genç bir kadın eylemci Gülay
Beceren felç kaldı. 

1996 yılında ise Kadıköy'deki 1
Mayıs kutlamaları esnasında 3 in-
sanımız hayatını kaybetti, yüzlerce

i n -
san ise yaralandı. Sonraki yıllarda da
Taksim Meydanı’na çıkma hedefi ve
mücadelesi aralıksız sürdü.

Binlerce gözaltı, tutsaklık, yara-
lanma ve kalıcı sakatlık ve ölüm pa-

HAKLAR, MÜCADELEYLE KAZANILIR DİRENİŞ VE MÜCADELE İLE KORUNUR!
KANIMIZLA CANIMIZLA BİZİM OLAN TAKSİM, 1 MAYIS ALANIMIZDIR!

*1 Mayıslar ve Taksim bizim-
dir. Pekçok yasanın ötesinde hal-
kın kanıyla canıyla yazılmış bir
tarihtir o. Türkiye tarihinde meş-
ruluğu en somut olan hakları-
mızdan biridir.

*Bizim hukuk diyerek savun-
duğumuz şey, esas olarak kendi
kazandığımız ve devleti kabul
etmeye zorladığımız haklar ve
özgürlüklerdir.      

*Anadolu topraklarında 1 Ma-
yıslar kesintilerle de olsa 1906
yılından bu yana kutlanıyor.

*Taksim Meydanı’nda düzen-
lenen 1 Mayıs mitingine 500 bine
yakın işçi, emekçi katıldı ve bir
kontgerilla provokasyonu sonucu
kurşunlanarak ve ezilerek 37
emekçi Taksim Meydanı'nda ha-
yatını kaybetti.

*Bu katliamdan sonra Taksim
Meydanı 1 Mayıs Meydanı ola-
rak anılır oldu. Taksim siyasal
ve tarihsel olarak tartışmasız bir
biçimde 1 Mayıs alanıdır. Bu ta-
rihsel anlam onyıllar boyu sür-
dürülen mücadele ve ödenen be-
dellerle perçinlenmiştir.

*Binlerce gözaltı, tutsaklık,
yaralanma ve kalıcı sakatlık ve
ölüm pahasına sürdürülen mü-
cadele sonucu, nihayet 22 Nisan
2009 günü, TBMM'de 1 Mayıs'ın,
"Emek ve Dayanışma Günü"
adıyla tatil olmasına ilişkin kanun
tasarısı kabul edildi.

*1 Mayıslar aynı zamanda
adalet mücadelemizdir. 
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Halkın 
Hukuk
Bürosu

1 Mayıs ve Taksim Meydanı, Tarihsel, Siyasal Ve Hukuksal Olarak Kazanılmıştır
Ve Hiçbir Güç Kazandığımız Bu Hakları Bizden Istediği Gibi Kolayca Alamaz



Adaletin Olmadığı Yerde 
Halk Kendi Adaletini Uygulayacaktır!

14 Nisan akşam saatlerinde oligarşinin katil polisleri,
İstanbul Gazi Mahallesi Gazi Ormanı’nda doğum günü
kutlamasından arabayla dönerken ehliyetleri olmadığı için
durmadığı belirtilen bir aracı taradı. Açılan ateş sonucu
araca çok sayıda mermi isabet etti. Saldırının ardından
Dersim’li Barış Kerem ve Tokat’lı Oğuzhan Erkul katledildi.
Araçta bulunan Ramazan Altürk ağır yaralı olarak hastanede
tedavisi sürdürüldü. Katil polislerin bu saldırısı ve katlia-
mının ardından Gazi Halk Cephesi 15 Nisan’da yazılı
açıklama yayınlayarak şu sözlere yer verdi:

“...Katil devlet paralı uşaklarıyla devrimci demokrat
insanların yaşadığı mahallerde terör estirmeye devam edi-
yor... Halkın çocuklarını ekmek almaya giderken, evinde,
sokak ortasında katledenler halka hesap verecek! Dökülen
hiçbir kanımız yerde kalmadı, kalmayacak! Halkın çocukları
sahipsiz değildir… Halkın adaletinden kaçamayacaksınız!...
O kadar kolay değil elinizi kolunuzu sallayarak insan kat-
ledemeyeceksiniz. 500 metre arayla yaptığınız 2 karakolda,
terör estirdiğiniz zırhlı tenekeleriniz de sizi koruyamayacak.
AKP faşizminin Gazi Mahallesi’ndeki hedeflediği şey
açık ve nettir. Bizi, Gazi halkını binbir emekle yarattığımız
mahallemizi terk ettirmektir. Başaramayacaksınız. Burası
şehitleriyle Gazi… Burasını bize cennet vatan size
cehennem kılacağız… Savcıya sesleniyoruz. Gazi’de
sokak ortasında katledilen halk çocuklarının katillerini

açıklayın yargılayın!”

Gazi’de Yapılan Katliama Karşı 
Binlerce Kişi Yürüdü

Öldürülen gençlerin cenazeleri 15 Nisan’da Gazi
Cemevi’ne getirildi. Öğlen saatlerinden itibaren Halk
Cepheliler, halkı yaşanan katliama karşı çıkmaya, gençlerini
sahiplenmek ve katil polisleri mahalleden kovmak için
sokaklara çıkmaya çağırdı. Kahvehaneler ve kafelerde
konuşmalar, sokaklarda sesli çağrılar yapıldı. Esnaf saat
16.00’dan itibaren kepenk kapatmaya davet edildi.

Saat 17.30’da Gazi Cemevi’nin önünde basın açıklaması
yapıldı. Sonra ana cadde iki yönlü olarak trafiğe kapatılarak
yürüyüşe geçildi. 2000-2500 civarında insanın katıldığı yü-
rüyüşte sloganları hep birlikte ve gür bir şekilde atıldı.
Gençlerin öldürüldüğü yere karanfiller bırakıldıktan sonra,
yine kitlesel bir şekilde ve sloganlar atılarak Gazi Cemevi’ne
dönüldü. Yürüyüş boyunca halka saldırmaya cesaret edemeyen
katiller, halk dağılıp da Cemevi’nde az bir kitle kalınca
halka gaz bombası ve plastik mermiyle saldırdılar... Saldırı
devam ederken Cephe Milisleri polisin zırhlı araçlarına
Molotof, taş ve boyalı şişe atarak oradan uzaklaştırmaya
çalıştı. Cemevi’nde mahsur kalan halk milletvekillerini ara-
dıklarını fakat “yoğun oldukları için gelemeyecekleri” cevabını
aldı. Bu esnada Cemevi içerisinde bulunanlar, Cemevi’ne
olası bir saldırıda kendilerini yakacaklarını açıkladı.

hasına sürdürülen mücadele sonucu,
nihayet 22 Nisan 2009 günü, TBMM'de
1 Mayıs'ın, "Emek ve Dayanışma
Günü" adıyla tatil olmasına ilişkin ka-
nun tasarısı kabul edildi. Ancak 1
Mayıs resmi tatil olarak tanınmasına
rağmen  2009 1 Mayısında da 400 ün
üzerinde gözaltı yaşandığı açıklandı.

İstikrarlı, kitlesel ve geri adım at-
mayan Taksim Meydanı ısrarı, 2010-
2011-2012 yıllarında polisin müdahale
etmeden kutlamaları uzaktan izlediği
ve hiçbir sorunun yaşanmadığı 1 Ma-
yıslar oldu. Görüldü ki polis olayları
provoke etmedikçe milyonlarca insan
bir araya  gelip kaynaşabiliyor ve iddia
edildiği gibi bir "güvenlik sorunu" da
doğmuyor. Ve yine görüldü ki polisin
ve devletin esas ödevi halkın biraraya
geldiği, birleştiği günleri sabote edip,
yapılacakları baltalamaktır.

Taksim Meydanı'na çıkmak hakkı-
mızdır. Emekçi halklar, hakları için hep
mücadele etmiştir ve Türkiye'de de 1

Mayıs böyle yasal
hale getirilmiştir.
1 Mayısı Taksim
Meydanı’nda kut-
lama, halkları-
mızla düzen ara-
sındaki en büyük
irade çatışmala-
rından biridir.

1 Mayıs ve
Taksim Meyda-
nı, tarihsel, siya-
sal ve hukuksal
olarak kazanılmıştır ve hiçbir güç ka-
zandığımız bu hakları bizden istediği
gibi kolayca alamaz. Kazanmak için
nasıl direndik, mücadele ettiysek bu
hakları koruyup genişletmek için, yeni
haklar  elde edebilmek için mücadele
etmeliyiz.  

1 Mayıslar aynı zamanda adalet
mücadelemizdir. Katilleri bulunmayan
veya cezalandırılmayan, onlarca yıldır
elini kolunu sallaya sallaya gezen kat-

liamcıların cezalandırılmasını istiyoruz. 
1886 yılında Amerika’da katledilen

işçilerden  ’77, ’89, ’96 1 Mayıslar’ında
katledilenlere kadar, iş cinayetlerinde
katledilenlerden açlık sınırının altında
ücrete mahkum edilerek sinsice öldürülen
işçi ve işçi çocukları için 1 Mayıslar’da
adalet aramaya devam ediyoruz.

Adalet mücadelemiz ve bu güne
kadar ödediğimiz bedellerin kazandı-
ğımız hakların boşa gitmemesi için 1
Mayıs'ta Taksim'de olmalıyız. 

12 Mart’tan Bugüne Katleden Devlettir
Yürüyüş

23 Nisan
2017

Sayı: 11
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��Biz diyoruz ki; Taksim,bedelini şehitlerimizin kanıyla ödediğimiz 1 Mayıs Alanımızdır.

�Biz diyoruz ki; Taksim 1 Mayıs Alanı’nda ısrar, ülkemizdeki mücadelede ısrardır,
özgürlüklerimiz için ısrardır. Devrim için ısrardır.

�Biz diyoruz ki; AKP faşizmi her sene 1 Mayıs Taksim Alanı’nı yasaklıyor. Halkın
Taksim Meydanı’nda yüzbinler, milyonlar olup, gücünü ve kararlılığını görmesinden; “Katil
AKP’den Hesap Soracağız!” sloganlarının haykırılıp  hesap sormasından korkar. Ama
AKP’nin bütün baskı yasaları her zaman iflas etmiştir. Daha önce olduğu gibi İç Güvenlik
Yasaları vb. sonuç vermediyse OHAL de mücadelenin gelişmesine engel olamayacaktır.

�Biz diyoruz ki; hiçbir yasak, hiçbir baskı halkın mücadelesinin yazdığı tarihi
silemez. Taksim de yıllarca mücadeleyle, emeğimizle kazandığımız hak ve özgürlüklerimizin
bir parçasıdır.  Nasıl halkın mücadelesi bitmezse Taksim için ısrarımız da bitmez.

�Biz diyoruz ki; Taksim, devrimle karşı devrim arasındaki savaşın en açık yaşandığı
alanlardan birisidir.  Sınıf savaşımızın aynasıdır. 

�Biz diyoruz ki; 1 Mayıs ve Taksim, AKP oligarşisi için korkunun, reformizm için
mücadeleden kaçışın, Devrimciler-Cepheliler için mücadelenin önünü açmanın ifadesidir!
Taksim, ülkemiz 1 Mayıs mücadelesinin kalbidir ve bu gerçeği hiç kimse reddedemez.

�Biz diyoruz ki; 1 Mayıs, "Bahar Bayramı" olarak, salonlarda kutlanan veya devletin
“gidin Kazlıçeşme, Beykoz Çayırı, Yenikapı’da kutlayın” diye gösterdiği yerlerde kutla-
yacağımız bir gün değildir. Aksine, 1 Mayıs şehitlerimizin hesabını sormak, anılarını
yaşatmak için her sene ısrarımız ve kararlılığımızla “Hedef Taksim 1 Mayıs Alanı”
diyeceğimiz yerdir. Çünkü “Hedef Taksim” şiarımız AKP faşizmine duyduğumuz öfkenin,
şehitlerimize sahip çıkmanın adıdır.

�Biz diyoruz ki; Taksim ve 1 Mayıslar aynı zamanda bizim adalet mücadelemizin
parçasıdır. 1977 katliamcılarından hesap sormak, unutmamak, unutturmamak için,
tarihimize sahip çıkmak için Taksim’de olmalıyız. 

�Biz diyoruz ki; düzen içi sol, reformizm, kimi zaman devrimcilerin Taksim ısrarına
“alan fetişizmi kör inatlaşma” diyerek Taksim 1 Mayıs Alanı’nı sıradanlaştırmaya
çalışmıştır. Bunun adı mücadeleden kaçış, alanı faşizme terk etmektir.  Hayır, ortada
hiçbir şekilde “kör inatlaşma alan fetişizmi” olmamıştır. Ortada olan, AKP’nin faşizmi,
yasakları, baskı ve zulmüdür. Ve faşizmin 1 Mayıs Alanı’nı gasp etmesine karşı direnme
hakkını kullanmak, faşist yasaklara boyun eğmemek “kör inatlaşma” değil, devrimci
irade olmuştur ve yine olacaktır.

�Biz diyoruz ki; Taksim halkındır. Taksim’den vazgeçmek, 1 Mayıs’tan, mücadeleden,
devrimden vazgeçmektir.

�Biz diyoruz ki; AKP faşizmi halka savaş açtı. Savaşı kabulümüzdür. AKP faşizmi
direnen halkları teslim alamayacak. 

Biz diyoruz ki;� 1 MAYIS ALANI TAKSİM’DİR
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FAŞİZM, KATLİAMLARININ
HESABINI VERECEK!

1 Mayıs’ın tarihi aynı zamanda katliamlar tarihidir.
1976 1 Mayıs’ı, 50 yıl aradan sonra kutlanan ilk kitle-
sel 1 Mayıs’tı. Devrimci mücadelenin yükselmesiyle
birlikte oligarşinin korkuları büyüdü. Faşizm; baskısıy-
la katliamıyla halkı susturmak istedi.

1 Mayıs 1977 katliamını MİT, Kontrgerilla, polisin
işbirliği halinde gerçekleştirdi.

77 1 Mayıs'ında 500 bin kişi vardı Taksim 1 Mayıs
Alanı'nda. "Yaşasın 1 Mayıs" diye haykıran yarım mil-
yon insana kontrgerilla kurşunlarla saldırdı. 37 kişi kat-
ledildi. 

12 Mart cuntasına rağmen halkın mücadelesi kısa
sürede gelişti. 1 Mayıs 1977’de İstanbul Taksim Mey-
danı’nda 500 bin kişi toplanmıştı. Devrim ve sosyalizm
sloganları haykırılıyordu alanda. Oligarşi, en büyük
kitle katliamlarından birini gerçekleştirdi. 37 emekçi
katledildi. 

1 Mayıs 77 katliamı, 88’de Öztürk Acari ve Salih
Kul’un, 89’de Mehmet Akif Dalcı’nın, 93’te Şengül
Yıldıran ve Uğur Yaşar Kılıç’ın, 96’da Dursun Odabaş,
Hasan Albayrak, Yalçın Levent ve Akın Rençber’in
katledilmesiyle sürdü. 1 Mayıs, katliam tarihi olduğu
kadar, aynı zamanda bir direniş tarihidir de. 

BASKI VARSA DİRENİŞ VARDIR!
Toplumun bütün değerlerini yıkan ve talan eden fa-

şizm, sınıfsal özünü gizlemek için her türlü aracı kulla-
nır, her türlü yalanı söyler, her türlü provokasyonu ya-
par, katliamlar düzenler.

Faşizm deyince ilk aklımıza gelenler; katliamlar, iş-
kenceler, kan ve gözyaşlarıyla yoğrulmuş bir vahşet
tablosudur. Fakat faşizm, ne tek başına vurulup kanlar
içinde yere yığılan bir delikanlı ne de gözlerinde gülü-
şü donuk kalan bir bebek cesedidir. 

Faşizm tek başına kayıp, katliam, işkence, hapisha-
ne de değildir elbette... Evet faşizm, tüm dünya halkla-
rını kan ve gözyaşına boğan kara bir tablodur. 

Faşizm Nedir? 
“-Faşizm, yerel ya da geçici bir olay değildir. Fa-

şizm, emperyalizm ve sosyal devrim döneminde, kapi-
talist burjuvazi ve diktatörlüğünün sınıf hakimiyeti sis-
temidir. 

-Tekelci burjuvazinin en gerici, en şoven, en emper-
yalist unsurlarının terörcü diktatörlüğüdür. 

-Faşizm, sermayenin emekçi halk kitlelerine, yönel-
tebileceği en azgın saldırıdır. 

-Faşizm, dizginlenmemiş bir şovenizm ve yağma
savaşıdır. 

-Faşizm, kudurmuş bir gericilik ve karşı devrim ha-
reketidir. 

-Faşizm, işçi sınıfının ve bütün emekçi halkın en
korkunç düşmanıdır. 

-Faşizm, burjuvazinin sınıf egemenliğinin son aşa-
masıdır.”

Faşizm bir yönetim biçimidir. 
Bir devlet biçimidir.

1 Mayıs 1977’de 500 bin kişi, 1 Mayıs’ı kutlamak için Taksim 1 Mayıs Alanı’ndaydı. 
MİT, kontrgerilla ve polis işbirliğinde halkın üzerine ateş açıldı. 

Devlet eliyle yapılan katliamda 37 kişi katledildi. 
FAŞİZM KATLİAMDIR!

FAŞİZM, ZALİMİN ZULMÜDÜR...

Yürüyüş
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Çünkü; hedefimiz bütün halkı
örgütlemek ve kazanmaksa kendi ai-
lemizi bunun dışında görmemeliyiz.
Ailemizi örgütlemek halkı örgütleme
iddiamızdır. 

Çünkü; biz kazanmazsak düzen
kazanır. Biz örgütlemezsek düzen
bize karşı kullanır. 

Çünkü; aile düzenin en küçük
ve temel kurumudur. Ailemizi kaza-
nırsak düzenden bir mevzi kazanmış
oluruz. 

Çünkü; biz onları kazanmadığı-
mızda onlar bizi "kazanacaktır" ör-
gütlemezsek zayıflatır. Örgütlersek
güçlendirir. 

Çünkü; devrimciliğin özü bir in-
sanı örgütleyip devrime kazanmaktır. 

Çünkü; ailemizi örgütlemezsek
düzendeki en güçlü bağımız olur.
Ailemizi kazanmak düzen bağlarımıza
indirilen bir darbedir. 

Çünkü; bir aileyi kazanmak de-
mek, onlar aracılığıyla başka aileleri
de kazanmak demektir. 

Çünkü; ailemizi kazanmak dev-
rimci düşüncenin meşruluğumuzun
ve haklılığımızın da kazanması de-

mektir. Onları örgütleyerek devrim-
cilik yapmamız, eş-dost-akraba, konu
komşu ve yakın çevremizde daha
meşru hale gelecektir. 

Çünkü; ailemizi kazanma sava-
şımız aynı zamanda kendimizi de
kazanma savaşıdır. Ailemizi örgüt-
lemek kendimizi örgütlemektir.

Çünkü; ailemizi örgütlersek her-
kesi örgütleyebileceğimize, herkesin
değişebileceğine güvenimiz de artar. 

Çünkü; devrimcilik emek ver-
mektir, kazanıp örgütleyeceğimize
inanmaktır. 

Çünkü; ailemizi kazanmak, dü-
zene olan öfkemizin de ifadesidir. 

Çünkü; ailemizi ne kadar çok
sevdiğimiz onu kazanmakla anlam
kazanır. 

Çünkü; ailemizi örgütleme ça-
lışması kitle çalışmasıdır. Kitle en
yakınımızdakidir. Ailemiz en yakı-
nımızdır. 

Çünkü; mücadeleyi, bizi sahip-
lenen bir aile sesimiz, soluğumuzdur.
Düşmanın bize yönelik karalamalarını
boşa çıkartır. Bizi yalnızlaştırmasını

engeller. 
Çünkü; ailemizi örgütleyerek ka-

zandığımız her yeni insan, mücadele
için yeni bir olanak, yeni bir örgüt-
leyicidir. 

Çünkü; haklı ve meşru mücade-
lemizden onları ayrı tutamayız. Acı-
lara mahkum olmamaları, adaletsiz-
liğe boyun eğmemeleri, açlığı-yok-
sulluğu kaderleri, olarak görmemeleri,
onurlu-özgür bir yaşam için aileleri-
mizi örgütlemeliyiz. 

Çünkü; ailemiz tutsaklıkta ve dı-
şardaki mücadelemizde en büyük
dayanaklarımızdan biridir. 

Çünkü; şehitlikte, meşru biçimde
bizi sahiplenmeleri, düşmana teslim
etmemeleri için.

Çünkü; ailemiz yalnızca bizim
ailemiz değil tüm yoldaşlarımızın
ailesi olmalıdır. 

Çünkü; aile örgütlenmesi TA-
YAD'ın mücadele tarihinde onlarında
olması için ailemizi örgütlemeyi ba-
şarmalıyız.

AAİLESİNİ ÖRGÜTLEMEK, 
DEVRİME KAZANMAK 

HER DEVRİMCİNİN GÖREVİDİRÇÜNKÜ

İstanbul Bahçelievler Mahallesi’nde 16 Nisan akşamı
AKP’liler mahalleye girmeye çalışmış, Halk Cepheliler
ve halk tarafından gelen araçlar mahalleye sokulmamıştır.
Bir transit aracın cam ve aynası kırılmıştır. Bir kaç
dakika sonra mahalleye polislerin zırhlı ve sivil araçlarının
gelmesini fırsat bilen konvoya polisin gözü önünde
müdahale edip taş ve havai fişeklerle mahalleye girmesi
engellendi. Bunu hazmedemeyen katil polisler plastik
mermi ve gazlarla saldırmıştı.

Saldırı esnasında sloganlarla polislere karşılık verildi.
Halkın devrimcileri sahiplenmesiyle kitle tekrar top-
landı  tekrar saldırıya maruz kalındı. Polisin saldırısı
esnasında Gülay Gören, Baran Katar, Hasret Taylan
Alkan ve Baran Gülsün işkence ile gözaltına alındı. Ya-
şanan bu olay üzerine Bahçelievler Halk Cephesi’nin
17 Nisan’da yaptığı açıklamada şunlara değinildi: “Zafer

Mahallesi tarihimiz boyunca defalarca polisler tarafından

saldırılar yaşamıştır bugün ne ilktir nede sondur biliyoruz. 

Faşizm her baskısına verecek cevabımız ve gücümüz

var. Kendilerinin yarattığı yoksul halk AKP faşizminin

kapısına dayanacak hesap soracak. Halkımız yapılan

hiç bir yanlışı unutmaz affetmez bizler gibi yeri ve

zamanı geldiğinde dayanır kapısına faşizmin, sorar he-

sabını. Bu yüzden deriz ya; halkın adaletinden korkun

çünkü halkın adaleti sizlerden hak ettiğiniz şekilde

hesap soracaktır.Biz yapılan saldırılara boyun eğmeyiz

gücünüz yetmez bize. Sizler polis olmaktan vazgeçin

simit satın onurlu yaşayın hedef olmayın.” (Gözaltına

alınanlar sabaha karşı bırakılmıştır)

Mahallemize Saldıranlardan 
Günümüz Geldiğinde Hesap Soracağız! 

Kaçamayacaksınız!

23 Nisan
2017

Yürüyüş
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16 Nisan tarihinde “referandum”
yapıldı. Faşizmin başkanlık sistemi
mi, faşizmin parlamenter sistemi mi?
Oylama bu ikisi arasında idi. 

Sözde “referandum” yapıldı.
Gerçekte, halkın bu göstermelik oy-
lamada sandığa attığı oylara bile
değer verilmedi. Referandum sonuç-
ları açıklandı. 2.5 milyon mühürsüz
oyun geçerli sayıldığı ortaya çıktı. 

CHP’nin, diğer düzen partilerinin
itirazlarına rağmen, AKP iktidarı bu
referandumda açıklanan sonucun ge-
çerli olduğunu belirtiyor. Yüksek Se-
çim Kurulu AKP’nin kurumu duru-
munda, yargı AKP’nin kurumu du-
rumunda. Polis teşkilatı AKP’nin ku-
rumu durumunda. AKP iktidarı bu
kurumlara dayanarak, açık şekilde
eşkiyalıkla “referandum” sonuçlarını
istediği gibi açıklayabiliyor.

Bu bize neyi gösteriyor?
Faşist düzen içinde ne seçim

sandıklarına, ne referandum sandık-
larına güvenemeyiz.

Faşizm, değil bir sistem değişik-
liği, iç iktidar çatışmasında bile san-
dıkları değil, ellerindeki örgütlü devlet
gücünü esas almaktadır. Devlet gücü
elinde olanlar, bu güce dayanarak
iktidarlarını sürdürmek için ellerinden
geleni yaparlar. Yeri gelir, militarist
güçleri kullanarak darbe de yapabi-
lirler, ama değil iktidarı, yeri geldi-
ğinde hükümeti bile seçim sandıkla-
rına dayanarak bırakmayabilirler.

O Halde, Geleceğimizi 
Faşizmin Zerre Kadar
Önemsemediği Seçim
Sandığına Bağlayamayız

Aslında faşizm için, seçim san-
dıklarının bir anlam ifade etmediğini

yeni görmüyoruz. Emperyalizm ve
oligarşinin düzenlerini tehlikede gör-
düklerinde darbe silahına başvurarak,
iktidarlarını açık faşist cuntalarla gü-
vence altına aldıklarını, kendi ülkemiz
deneyimlerinden de biliyoruz.

AKP iktidarının HDP’nin geçici
hükümete verdiği iki bakanının yol-
larının bir polis memuru tarafından
bile kesilebilmesinden de biliyoruz.

AKP iktidarının talimatıyla, he-
men tüm HDP milletvekillerinin göz-
altına alınabilmesinden, HDP eşbaş-
kanlarının tutuklanabilmesinden de
gördük, görüyoruz.

Faşist sistemlerde, iktidarı kendi
yasalarına bile uymaya zorlayacak
bir kurumlaşma yoktur. Tersine, fa-
şizmin tüm kurumları oligarşik dü-
zenin halka karşı savaşına hizmet
edecek şekilde örgütlenmiştir.

Bu nedenle de bugün CHP, AKP
iktidarının açık keyfiyeti karşısında

Halk Meclislerinde Örgütlenelim
Çünkü; Faşist Düzenin 

Hiçbir Meşruluğu Yoktur 

- Dersim’de Seyit Rıza Meydanı’nda
Kemal Gün’ün açlık grevi 56. gü-
nünde sürüyor.

Düşünelim, evladı faşizm tarafından
katledilen bir baba açlık greviyle
direniyor. Faşizme karşı büyük bir
direniş iradesi ortaya koyuyor. Ken-
dine devrimciyim diyenler diren-
miyor, kendine halkın temsilcisiyim
diyen reformist parti başkanları fa-
şizmin tüm baskı politikalarını si-
neye çekip, bir kaç günlük açlık
grevini sürdürebilecek bir siyasi
irade gösteremezken, Kemal Gün
direnişini 56. gününde sürdürüyor. 

Kemal Gün hepimiz için direniyor.

Faşizmin hak arama taleplerimizi
yasakladığı bir ortamda, Dersim
Seyit Rıza Meydanı’nı direniş mey-

danı yaparak direniyor. Kendi hak-
larımız için, kendi geleceğimiz için
Kemal Gün’ün yanında olalım.
Destek verelim. Telefonlarımızla
yanında olduğumuzu gösterelim.
Dersim meydanına giderek, bir gün
bile olsa birlikte açlık grevi yaparak
yanında olduğumuzu gösterelim.

Kemal Gün hepimizin geleceği için
direniyor, direnişin zaferine küçük
bir katkımız olması için direnişe
destek verelim.

- Ankara Yüksel Caddesi’nde, Kamu
Emekçilerimiz açlık grevlerinin 43.
gününde faşizmin işten atma poli-
tikalarına karşı direniyorlar. Dire-
nenler, hepimiz için, hepimiz adına
direniyorlar, onları faşizmin karşı-
sında yalnız bırakmak, kendi gele-

ceğimizi kendi ellerimizle faşizme
teslim etmektir. Yerimiz, direnen
kamu emekçilerinin yanı olmalı-
dır.

- Gazi Mahallesi’nde AKP’nin faşist
katilleri, evlatlarımızı katlettiler.
Katillerin halka hesap vermesi için
mücadeleye katılalım. Adalet  tale-
bimizi yükseltelim. Mahallemizden
faşist katiller sürüsünü çıkarmak
için eylemlere katılalım. 

- Her yürüyüş okurumuz, aynı za-
manda Yürüyüş dergimizin dağı-
tımcısı olmalıdır. Dergimiz, faşizmin
ideolojisine karşı halktan yana dü-
şünceleri, politikalarımızı halka
ulaştırma aracımızdır. Her birimiz
dergimizi bir kişiye daha ulaştıra-
lım.

her okurumuz dergimizin gönüllü dağıtımcısıdır

Atasözü:
Vakit NakittirÇat Kapı Her Eve Girmektir

Çat Kapı Tüm Halkı Devrime Katmaktır

Haftanın Çat Kapı
Gündemi
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çaresizce sızlanmaktan başka bir şey
yapamıyor. Başka bir şey yapamıyor,
çünkü düzen içi kurumlar aracılığıyla
adalet, hak arama yolu yoktur.

O halde geleceğimizi ne faşizmin
seçim sandıklarına, ne de  diğer ku-
rumlarına bırakabiliriz. Geleceğimizi
kendi kurumlarımızda örgütlenerek,
kendimiz belirlemeliyiz.

Faşizm, Daha Çıplak 
Haliyle Ortadadır

16 Nisan referandumu, faşizmin
artık göstermelik demokrasicilik oyu-
nunu tümüyle bir kenara bıraktığını
da göstermektedir.

Düzeniçi bir muhalefet oyununa
bile artık faşist düzen tahammül ede-
memekte, göstermelik seçimlere, gös-
termelik muhalefete bile tahammül
edememektedir. Bu son referandum
oyunuyla birlikte tümüyle ortaya çık-
mıştır.

Artık, başkanlık sistemi adı altında
AKP iktidarına verilen yetkiler, faşiz-
min üzerinde şal işlevi görmesi istenen
meclisin tümüyle bir kenara bırakıla-
cağını gösteriyor. 

Artık parlamenter hayaller kuranlar,

halkın gelecek umutlarını faşizmin
parlamentosuna yönlendirmeye çalı-
şanlar, sadece yanılgı içinde sayıla-
mazlar, bilerek ve isteyerek faşizmin
iktidarına hizmet eder durumdadırlar
demektir.

Faşizmin 
Gayrı Meşru Yönetimini
Kabul Etmeyelim, 
Halk Meclisleriyle Kendi
Kendimizi Yönetelim

Sürekli faşizm, emperyalizmin
yeni-sömürge ülkelere özgü yönetim
biçimidir. Süreklidir; çünkü, yeni sö-
mürge ülkelerde ekonomik, sosyal ve
siyasal kriz, yani milli kriz süreklidir.
Sürekli milli kriz, yeni sömürge ülke-
lerde devrimin nesnel koşullarının sü-
rekli varlığı demektir. Bu tehdit karşı-
sında, emperyalizm ve işbirlikçi oli-
garşiler sürekli faşizmle yönetirler.
Dönem dönem açık olarak, dönem dö-
nem üzerine hukuk-demokrasi şalı ör-
terek, ama sürekli olarak faşizmle yö-
netirler.

Ülkemizde 12 Eylül faşist cuntası
ile birlikte açık faşizm kurumlaştırıl-

mıştır. Faşist 1982 Anayasası ile,
MGK’sı, YÖK’ü, DGM’leri ile, patron
sendikacılığı, hak ve özgürlüklerin tü-
müyle ortadan kaldırılmasıyla, faşizm
kurumlaştırılmıştır.

AKP iktidarında faşizm, parlamen-
tonun karikatür düzeyindeki rolünü de
rafa kaldırmış durumdadır. Artık
CHP’si, MHP’si, HDP’si düzen parti-
lerinin göstermelik muhalif rolü de
ortadan kaldırılmıştır.

Bu koşullarda, halk meclislerimizin
rolü daha belirleyici hale gelmiştir.
Halk Meclisleri tek meşru örgütlen-
melerdir. Halk Meclisleri, faşist yöne-
timin tek alternatifi kendi kendimizi
yönetebileceğimiz örgütlerimizdir.

Sonuç olarak; halk meclislerinde
örgütlenelim. Faşizmin alternatifini,
halk meclislerimizi büyüterek ve
yaygınlaştırarak büyütelim.

Gazi Mahallesi’nde iki gencimiz katledildi. Adları Barış
ve Oğuzhan. Ne yapmak gerekir? 

Devrimci bakış açısı, halka yönelik bu katliama örgüt-
leyebildiği en büyük tepkiyi örgütlemeye çalışır. Halkın
en geniş kesiminin bu tepkiye dahil olması için elinden
geleni yapar. Bu tepkinin göstermelik bir protesto değil,
faşizme geri adım attırabilecek düzeyde radikal ve militan
bir tepki olması için, faşizmi hedef alması için elinden
geleni yapar.

Katliamın nedeni, faşizmin mahallelerimizde kurum-
laşması, faşizmin yasaları, halk düşmanı politikalarıdır.
Buna karşı halk tepkisini örgütlemek için çalışır.

Devrimci bakış açısının tek yapmayacağı şey, halkın
tepkisini etkisizleştirmektir.

Reformizm, oportünizm ise halkın tepkisini örgütlemek
yerine pasifleştirmek için çalışır. İki gencimiz katledilmiştir,
reformizm, oportünizm “provokasyona gelmeyelim” bakış
açısı ile hareket eder. Artık sihirli bir söz gibidir, evimize
girip çocuklarımızı katledenlerin, sokak ortasında çocuk-
larımızı katledenlerin provokasyon yapmak istediklerini,
biz sokaklara çıkmazsak, biz eyleme geçmezsek, faşizmin
provokasyonlarını boşa çıkarmış olacağımızı iddia ederler.
İşte bu faşizme katletmeye devam et demekten başka bir
şey değildir.

ideolojik mücadele
Yoksulluğa karşı çözümlerimizden biri de dayanışmadır.

Halk meclislerimiz bu dayanışmayı örgütleyebileceğimiz
örgütlerimizden de biridir.

Halk olarak ihtiyaçlarımızın fazlasını Halk Meclisle-
rimiz aracılığıyla ihtiyacı olanlara ulaştırabiliriz. Ço-
cuklarımızın temiz giyilebilir giysilerini, ihtiyacı olan
mahallemizin diğer çocuklarına ulaştırmak için Halk
Meclislerimizin denetiminde toplayabiliriz. Çocuklarımızın
geçmiş yıllardan kalan kitaplarını, kırtasiye malzemelerini
mahallemizin diğer çocuklarına ulaştırabiliriz.

Pek çok konuda halk olarak dayanışmayı örgütleye-
biliriz. Birlikten güç doğar. Gücümüzü birleştirmeliyiz. 

Elimizde ihtiyacımız olmayan eşyalarımızı ihtiyacı
olanlarla paylaşmak, yoksulluk sorunumuza küçük de
olsa bir çözüm olmanın yanında, halk olarak birliğimizi
güçlendirecektir. Faşizmin karşısında daha güçlü ve
örgütlü hareket etmemizi sağlayan araçlardan biri de
olacaktır.

Halk Meclisleri örgütlenmemizi de güçlendirecektir.
Birlik, dayanışma ancak güçlü bir örgütlenme aracılığıyla
hayata geçirilebilir. Halk Meclislerinde dayanışmayı ör-
gütlemek de halk meclislerinin gücünü büyütecek, halk
içinde kurumlaşmasını daha sağlamlaştıracaktır.

yöntem ve araç



Faşizm, 14 Nisan 2017 tarihinde,
Gazi Mahallesi Kent Ormanı’nda
yeni bir katliam yaptı. 5 gencimizin
içinde bulunduğu aracı önce arama
bahanesiyle durdurdu, sonra genç-
lerimize hakaret etti, sonra korkup
kaçmaya çalışan gençlerimizin içinde
bulunduğu aracı kurşunlayarak, hep-
sini katletmek istedi. İki gencimiz
katledildi, ikisi ağır yaralandı.

Katledilen gençlerimizin isimleri,
Barış Kerem ve Oğuzhan Erkul.

Nasıl bu kadar rahat katlediy-
orlar çocuklarımızı?

Evlatlarımızın Katilleri 
Polisler Cezalandırılsın!

Rahatlıkla katlediyorlar; çünkü
katledenler cezalandırılmıyor. Çünkü,
yoksul halk çocuklarını katletmek,
faşizmin halkı sindirmek için benim-
sediği bir devlet politikasıdır.

Rahatlıkla katlediyorlar, çünkü,
adalet için yürüttüğümüz mücadele
faşizme geri adım attıracak boyuta
henüz ulaşmış değildir.

Fakat, bu aynı zamanda bize
adalet için yürüttüğümüz mücade-
lenin de önemini gösteriyor. Ber-
kin’in, Dilek’in, Hasan Ferit’in,
Yılmaz’ın katillerinin cezalandırıl-

ması için yürüttüğümüz mücadelenin
önemini de gösteriyor. Çocuklarımızın
katillerinin tutuklanması, cezalandırıl-
ması için yapılan eylemlere katıl-
mamızın önemini de gösteriyor. Ber-
kin’in, Dilek’in, Hasan Ferit’in, Yıl-
maz’ın katillerinden hesap sormak,
aynı zamanda yeni çocuklarımızın
katledilmesinin önüne geçmek için
önemlidir.

Katledilen çocuklarımızın anne
babalarının ağzından duyarız, “yeni
Berkin’ler, yeni Ali İsmail’ler, yeni
Dilek’ler katledilmesin diye Adalet
istiyorum”. Evet katledilen çocuk-
larımız ne ilk, adalet mücadelesini
yükseltmezsek ne de son olacaktır.
Bunun için şimdi, Barış ve Oğuz-
han’ın katillerinin cezalandırılması
için de adalet istemeliyiz.

Evlatlarımızın Katili Polis
Mahallemizden Defol!

AKP iktidarı, Haziran Ayaklan-
ması’ndan bu yana her gün yeni yet-

kilerle donattı faşist militarist güçle-
rini. Yetmedi, sivil faşistleri silah-
landırdı, bunu medyada sergileyerek,
halkı sivil faşistlerle tehdit etti.

Yetmedi, darbeyi bahane ederek,
OHAL yasası çıkardı, mahallelerimizi
işgal etti. Mahallelerimiz, elinde silah,
her an tetiğe asılmaya hazır katiller
sürüsüyle, onların zırhlı araçlarıyla
doldurulmuş durumdadır.

Evlatlarımızı katledenler, her gün
sokak ortasında gençlerimizi kurşun-
layanlar bu katiller sürüsüdür. Ma-
hallelerimizde, emperyalizmin ve iş-
birlikçisi oligarşinin işgal gücü olarak
bulunuyorlar. Tam bir işgal gücü ola-
rak dolaşmaları da bundandır. İşgal
gücü oldukları için, İsrail askerlerinin
Filistin topraklarında, Filistinli halkın
yaşadığı mahallelerde dolaştığı gibi
dolaşıyorlar. İşgal gücü oldukları
için, Amerikalı Yankeeler’in, Viet-
nam’da, Afganistan’da, Irak’ta do-
laştıkları gibi dolaşıyorlar.

Bu işgal güçlerini mahalleleri-
mizden söküp atmalıyız. Bu işgal
güçlerinin mahallelerimizden defolup
gitmesi için mücadelemizi yükselt-
meliyiz.

Bunun için, mücadelemizi geri
çekmeye çalışan kim olursa olsun

çözüm çözüm 
Çözüm ideolojik eğitim.

İdeolojik çarpıklık ve zayıflık, halkın devrim saflarında saflaş-
masını engelleyen temel nedenlerden biridir. Halkta bilinç bulanıklığı ola-

rak ortaya çıkar. Halk, kendi çıkarları çerçevesinde hareket etmek yerine, bir
avuç zenginin, emperyalizm ve oligarşinin çıkarları ile kendi çıkarlarının ortaklığı

üzerine yapılan demagojilerin etkisi altında düşünür. Halkı devrim saflarında saflaştırmak
için, ideolojik olarak da eğitmeliyiz. Nasıl yapacağız, ne öğreteceğiz?

Pratik tüm gelişmeleri halkı ideolojik olarak eğitmek için kullanabilmeliyiz. 5 gencimizin polis tarafından
kurşunlanması, iki gencimizin katledilmesi, bize saflaşmayı gösterir. Onlar, yoksul halk çocukları oldukları

için polis tarafından katledilmişlerdir. Halka bunu anlatabilmek, halkın bilinçlenmesine hizmet edecek-
tir. Bu olay sıradan bir olay değildir, bu gençlerimizin devrimci olmaması, bize bunun bir kaza ol-

duğunu göstermez, tersine bu bize halkla oligarşi arasındaki saflaşmayı gösterir. Halk çocuk-
larının oligarşi tarafından düşman olarak görüldüğünü gösterir. Halkı ideolojik olarak

eğitmek öncelikle ülkemizdeki tüm Anadolu halkına karşı, emperyalizm-oligarşi
saflaşmasını gösterebilmektir. Halka, bu saflaşmada halk safında,

yani kendi safında yer alması gerektiğini anlatabil-
mektir.
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onları dinlemeden, mücadelemizi ge-
riye çekmeye çalışanların, evlat-
larımızın katledilmesini meşrulaştır-
maktan başka bir şeye hizmet et-
meyeceklerini bilerek, Evlatlarımızın
katili polislerin mahallemizden de-
folmaları talebimizi yükseltmeliyiz.

Çünkü artık tartışma konusu bile
değildir ki, mahallelerimizde dolaşan
eli silahlı işgal güçleri, her gün birimizi
katledebilirler. Her gün birimizin evine
ateş düşürebilir, binbir emekle, çileyle
yetiştirdiğimiz evlatlarımızı toprağa
vermek zorunda bırakabilirler.

Faşist AKP İktidarı 
Evlatlarımızı Katletmeyi
Hak Görüyorsa, 
Biz de Hesap Sormayı 
Kendimize 
Hak Saymalıyız

AKP faşizmi açık olarak çocuk-
larımızı katletmeyi kendine hak olarak
görmektedir. Her türlü hak ve
özgürlük talebimizi kanla bastırmak
için çok sayıda yasa çıkarmıştır. O
halde, faşizmin katliamlarının hesabını
sormak da bizlere haktır.

Artık faşizmin mahkemeler-
inden adalet beklenemey-
eceğini biliyoruz. Faşiz-
min adaletsizliğini,
mahkemelerin faşiz-
min katliamlarını meş-
rulaştırmaktan başka bir
işleve sahip olmadığını teşhir

ederken, hesap sorma bilinciyle de
hareket etmeliyiz. 

Kitle eylemlerimizle hesap sor-

malıyız. Dar eylemlerimizle hesap
sormalıyız. Silahlı, silahsız eylem-
lerimizle hesap sormalıyız. 

Sonuç olarak; mahallelerimizde
faşist katiller sürüsünün varlığını

kabullenmemeli, kanık-
samamalıyız. Evlat-

larımızın katillerini
mahallelerimizden

atmak için örgütlen-
meli, mücadelemizi, ada-

let talebimizi yükseltmeliyiz.

Eğitim:Eğitim: Eğitim her koşulda sürdürülebilmelidir.

Devrimci eğitim, yer yokluğu, mekan sıkıntısı, zaman
sıkıntısının üzerine çıkarak örgütlenebilmelidir.
Nasıl olacak bu? Bu ancak eğitimin önemi kavranarak
başarılabilir. Eğitimin önemi nedir? Devrimci teori
olmadan devrimci pratik de olmaz. Devrimci bir
eğitim olmadan da devrimci teori olmaz. O halde de-
vrimci pratik ancak devrimci bir eğitimle hayata geçi-
rilebilir.
Durumu böyle görürsek, hangi zorluklar içinde
olursak olalım, kendi eğitimimizi ve yoldaşlarımızın
eğitimini, halkımızın eğitimini her koşulda sürdürmenin
yollarını bulabiliriz.
Her olanağı düzenin teşhiri, kendi politikalarımızı,
ideolojimizi halka anlatmak için değerlendirebiliriz.
Her zaman aralığını, bir şeyler okumak, okutmak,
birşeyler anlatmak için değerlendirebiliriz.

Ajitasyon Propaganda:Ajitasyon Propaganda: Faşizmin adına
“demokrasi” diyerek, bize bunu kabul ettirmeye çalışıyorlar.
Faşizm, adına demokrasi dendiğinde halkın yönetimi ol-
muyor. Halk mı yönetiyor? Hangi kararları halk alıyor?
İşçilerin saat ücretlerine halk mı karar veriyor?
Emperyalizmle girilen ekonomik, askeri, siyasi ilişkilere
halk mı karar veriyor? Ülkemizin Amerikan üsleriyle do-
natılmasına halk mı karar veriyor?
Eğitim sistemine, sağlık sistemine halk mı karar veriyor?
Halk mı, eğitim, sağlık paralı olsun, parası olmayan
yoksul halk çocukları eğitim görmesin, hasta ise tedavi
göremesin diyor. Halk mı, milyonlarcamızın işsiz kalmasına
karar veriyor. Hayır, bunların hiçbiri halkın kararı ile
alınmıyor. Bize sadece milletvekili ve parti isimleri
veriyorlar, bunlardan birilerine oy vermemizi istiyorlar.
Ki bu oylara bile saygı göstermiyorlar. Seçtiğimiz vekillerin
bile karar verme yetkisi yokken, ülkemizde yönetim
biçiminin demokrasi olduğunu kimse söyleyemez.

DD e v r i m c i  K i ş i l i k :D e v r i m c i  K i ş i l i k :
Devrimci kişilik faşizmin katliamları karşısında hal-

kın öfkesini örgütleyebilen, bir adım daha ileriye taşı-
yabilen kişiliktir. Faşizme karşı mücadeleyi büyü-

ten, faşizmi örgütlü halk gücüyle gerile-
ten kişiliktir.

VAY KURBAN
Sepetçioğlu'm bir kömür işçişidir, 
Mavzer değil, kürek tutar Urfalı Nazif 
Mal, haraç-mezattır, 
Can, pazar-pazar. 
Kırmızı, ak ve esmer, 
Yumuşak ve sert buğdayları 
Yaratan ellerin sahibidir bu, 
Kör boğaz, nafaka uğruna, 
Haldan düşmüş, tebdil gezer... 
Dağlarının, dağlarının ardı, 
Nasıl anlatsam... 
Ağaçsız, kuşsuz, gölgesiz. 
Çırılçıplak, 
Vay kurban... 
"Kim bu cennet vatanın uğruna 
olmaz ki feda." 
Yiğitlik, sen cehennem olsan da bile 
Fedayı kabul etmektir, 
Cennet yapabilmek için seni, 
Yoksul ve namuslu halka. 
Bu'dur ol hikayet, 
Ol kara sevda. 

Seni sevmek, 

Felsefedir, kusursuz. 
İmandır, korkunç sabırlı. 
İpin, kurşunun rağmına, 
Yürür, pervasız ve güzel. 
Sıradağları devirir, 
Akan suları çevirir, 
Alır yetimin hakkını, 
Buyurur, kitabınca... 
Gün ola, devran döne, umut yetişe, 
Dağlarının, dağlarının ardında, 
Değil öyle yoksulluklar, hasretler, 
Bir tek başak tanesi bile dargın
kalmayacaktır, 
Bir tek zeytin dalı bile yalnız... 
Sıkıysa yağmasın yağmur, 
Sıkıysa uykudan uyanmasın dağ. 
bu yürek, ne güne vurur... 
Kaçar damarlarından karanlık, 
Kaçar, bir daha dönemez, 
Sunar koynunda yatandan, 
Hem de mutlulukla sunar 
Beynimizin ışığında yeraltı. 
...

AHMED ARİF
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Tarih: 14 Nisan 2017 
Yer: Gazi Mahallesi
Katiller: AKP’nin faşist polisleri
Katledilen: Barış Kerem ve Oğuz-

han Erkul isimli halk çocukları
Bu gördüğümüz faşizmdir.
Faşizm, tüm halka düşmandır.
Bu nedenle, karşılarında gördükleri

halk çocuklarına tereddütsüz kurşun
yağdırmış ve katletmişlerdir.

Peki nasıl savunacağız kendimizi?
Nasıl mahallelerimizden bu faşist katil
sürüsünü söküp atacağız?

Açık ki, mahallelerimizin şahanları
ile yapacağız bunu.

Bu tablo karşısında, kim mahalle-
lerimizde şahanlarımızın olmasına ge-
rek olmadığını, halkın buna ihtiyacı
olmadığını söyleyebilir? Bizce ailesine,
çocuklarına, halkına karşı sorumluluk
taşıyan ve faşizm gerçeğini gören
kimse bunu söyleyemez.

Peki ama kimlerden oluşacak
Mahallelerimizin Şahanları?

Bu noktada yanlış bir bakış açısı
ortaya çıkabilmektedir.

Savaşmaktan Başka 
Yolumuz Yoktur

Mahallelerimizin Şahanlarını kendi
dışımızdaki bir güç olarak görme ve
sorunlarımızı kendi dışımızda gördü-
ğümüz bu gücün gelip çözmesini is-
teyebilmekteyiz. Mahallelerimizin Şa-
hanlarının gelip suçluları cezalandır-
masını isteyebilmekte, mahalleleri-
mizden çeteleri söküp atmasını, ceza-
landırmasını isteyebilmekteyiz.

Evet, böyle hazır bir güç olmasını
isteyebiliriz, ama böyle hazır güçler
yoktur. Olmayacaktır. Halkın dışında
hazır güçler yoktur ve ne kadar beklersek
bekleyelim olmayan bu güçlerin, gelip
halkı faşizmin katliamlarından, zul-
münden kurtarması da sözkonusu ol-
mayacaktır. Sorunlarımızı ancak ken-
dimiz, kendi gücümüze dayanarak,
kendi gücümüzü örgütleyerek çözebi-

liriz. Ki, Mahallelerimizin
Şahanları kendimizden
başkası değildir. O halde,
başkasından bekleme dü-

şüncesinden kurtulmalı ve halk olma-
mızın gereğini yerine getirmeliyiz.

Halk olmak, bizi kendi irademiz
dışında saflaştıran bir nesnelliktir.

Halk olduğumuz için, bu düzen ta-
rafından sömürülenleriz, bu sömürüye
boyun eğdirmek için baskı altına alınan,
katledilen, zulmedilenleriz. Bu sömürü,
bu zulüm bizim kendi tercihimiz değildir.
Bu bize bir avuç emperyalist ve oligarşik
güç tarafından dayatılan bir gerçektir.
Bir avuç emperyalist ve işbirlikçi oli-
garşinin faşist iktidarından kurtulmadan,
sömürü ve zulümden de kendimizi kur-
taramayız. O halde, faşizme ve emper-
yalizme karşı örgütlenmekten, savaş-
maktan başka bir yolumuz yoktur.

Mahallelerimizin 
Şahanlarına Katılalım, 
Sayımızı Binlere 
Ulaştıralım, 
Mahallelerimizden 
Faşist Polis ve Çeteleri 
Söküp Atalım

Dün Berkin’lerin, Dilek’lerin, Yıl-
maz’ların katillerini konuşuyorduk.
Bugün Barış ve Oğuzhan’ın katillerini
konuşuyoruz.

Faşizm katlediyor, katiller koru-
nuyor. Çünkü, evlatlarımızın katledil-
mesi bir tesadüf değil, faşizmin halk
düşmanı politikaları nedeniyle katle-
diliyorlar.

Bilmeliyiz ki, faşizmin kendini ya-
şatmak için katletmekten başka yolu
yoktur. Bu nedenle, halk olarak di-
renmezsek, faşizmin karşısında boyun
eğersek, yaşamamıza izin verirler diye
düşünmek kendini kandırmaktır. Ken-
dimizi kandırmamalıyız. Kendimizi
kandırma lüksümüz yoktur, çünkü
kendimizi kandırmak, faşizmi güç-
lendirecek, faşizmin daha çok katlet-
mesine neden olacaktır.

Bu faşist çete ve polis güçlerini

mahallelerimizden söküp atmadığmız
sürece, katledilmeye devam edeceğiz.
Evlatlarımızın cansız bedenlerine sa-
rılmaya devam edeceğiz.

Dilek, Berkin, Ali İsmail’in katilleri
korundu, katliamlarına devam edebil-
mek için şimdi Barış ve Oğuzhan’ın
katillerini koruyacaklar.

Faşizm, katletme cüreti gösteri-
yorsa, biz de faşizme bedel ödetme
cüretini gösterebilmeliyiz. Katilleri
cezasız bırakmamalıyız.

Faşizm, ancak halkın örgütlenmiş
ve silahlanmış gücünden anlayabilir.
Ancak bu güç karşısında gerileyebilir.

Sonuç  olarak; halk olarak her
birimiz, kendimizi mahallelerimizin
şahanlarından biri olarak görmeliyiz. 

Mahallemizden faşizmin tüm mi-
litarist güçlerini sürüp çıkarmalı,
mahallemizi faşizmin polisinden de
çetelerinden de kurtarmalıyız.

Mahallelerin Şahanları
Evlatlarımızı Katletmek Serbestse,

Katillerden Hesap Sormak Da Haktır

Vur ulan köpek dölü
Vurduğun her bir ölü

Canlanır çiçek açar
Her çiçekte bi tohum

Her tohumda vurduğun
Bin yiğit doğar yaşar

İşte bak en öndeyiz
Halkız biz tükenmeyiz

Tarihler yazar bizi
Biz tarih yazanlarız
Top tüfek ateş ölüm

Vız gelir bize
Gömüyoruz şehitleri

Kalplerimize
İstemez vaat etmeyin

Cenneti bize
Dünya cennet olacak

Ellerimizle/alınterimizle
Anonim

MİLİSLER MAHALLENİN 
ŞAHANLARIDIR
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SORUN: Statükoculuk
ÇÖZÜM: Yaratıcılık,
hep halk için, hep ileri 
Statükoculuk, değişime
dönüşüme karşı çıkmaktır. 

Statükoculuk, bu yanıyla uzlaşmacılıktır. Ne ile uzlaş-
maktır?

Düzenle uzlaşmaktır. Kendi zaaflarınla uzlaşmaktır.
Zaman sürekli ileriye doğrudur, statükoculuk, geri olan
her şeyle uzlaşmaktır.

Statükocu bu yanıyla, zamanı bulunduğu yerde dur-
durmak ister.

Statükoculuk neden ortaya çıkar?
Statükoculuk, burjuva ideolojisidir, devrimci saflarda

burjuva ideolojisinin etkisi olarak ortaya çıkar.
Devrimcilik, düzenle sürekli ve kesintisiz bir savaştır.

Bu savaşta sürekli olarak yenilenmek, gelişmek ve kendisi
başta olmak üzere, sürekli olarak ileriye bir değişimdir.

Statükocu düzenle savaşta yorgun ve inançsızdır.
İddiasızdır. Bu iddiasızlık, devrimi büyütmek için

sürekli bir üretim, yaratıcılık içinde olmak yerine, mevcut
durumu koruma eğilimini güçlendirir. Sınırlı bir gelişimle
yetinmeciliği geliştirir. Bu yanıyla yetinmecidir.

Devrimi büyütecek adımlar atmada cüretsizdir.
Kendini değiştirmek için adım atmada cüretsizdir.
Oysa, kendini değiştirmemek, devrimi büyütecek adımlar

atmamak, mevcut durumu korumayı bile engelleyecek bir
tutumdur.

Çünkü, varolan ile yetinmek, kendini sınırlamaktır.
Kendini sınırlayanlar, sürekli değişim içinde olan koşullara
ayak uyduramazlar. Bunun sonucu gerilemektir.

Bu nedenle, statükonun olduğu yerde değişim hep
geriye doğrudur. Oysa biz sürekli ileriyi hedeflemek sınırsız
olmak zorundayız.

Statükoculuk düzeniçiliktir.
Statülerimiz,  düzendeki ayaklarımızdır
Statükocu devrimci, devrimci yaşam içinde düzeni

yaşar. Bunun doğal sonucu  SAVAŞMA GÜCÜMÜZÜN
YOK EDİLMESİDİR.

İç ve dış düşmana karşı direnme, çatışma dinamikleri-
mizin YOK EDİLMESİDİR.

Bunun sonucu, düşmana adım adım tavizler verilmesidir.
Çünkü sınıflar mücadelesinde durağanlık yoktur. Faşizm,
devrime sürekli bir saldırı içindedir. Faşizmin saldırıları
karşısında devrimci ya faşizmi geriletecek ve ileri adım
atacaktır, ya da faşizmin karşısında elindeki statüleri
koruma eğilimi, gerilemeye, tavizler vermeye, uzlaşmaya
çalışmaya yönlendirecek, bu eğilim ise faşizmin sürekli
yeni mevziler ele geçirmesine, devrimi geriletmesine neden
olacaktır.

Emperyalizm ve faşizmin F Tipi hapishaneler çerçeve-
sinde geliştirdiği saldırı karşısında oportünizm ve reformizmin
tavrı statükoculuğun, kendini korumacılığın, çatışmaktan
kaçmanın somut örneklerinden biridir. Bu süreç, oportü-

nizmin tümüyle faşizmle uzlaşması, o güne kadar koruduğu
tüm devrimci değerlerini de terketmesi, devrimci dinamiklerini
tümüyle öldürerek, düzeniçileşmesi sonucunu doğurmuştur.
Oportünizm, devrim ve iktidar iddiasını tümüyle terkederek,
reformist Kürt milliyetçiliğinin faşizmle ve emperyalizmle
uzlaşma politikalarının peşine takılmıştır. Statükocular, dün
oldukları yerde de değiller artık. 

Statükoculuğun, diğer bir özelliği eleştiriye tahammül-
süzlüktür. Eleştiriye tahammülsüzlük, değişim karşıtlığı
nedeniyledir. Değişim istemediği için eleştiriye tepki duyar,
statükolarını bozmak istemez. Eleştiriye tahammülsüzlük,
mevcut pratiğini, durumunu sorgulamasını engeller. İler-
lemeyi engeller. Bunun sonucu hatalarda ısrar etmektir.

Statükoculuk zaafları bir kasaya kilitler ve dokundurtmaz.
Bunun sonucu, devrimciliği de tabuta koymaktır. Hatalarda
ısrar etmek, statükolarla yaşamak devrimciliği yok eder.

Devrim ancak kendi yaşamımızı düzenin statülerine ve
çarpıklıklarına yer vermeyecek tarzda devrimcileştirebil-
diğimiz ölçüde bize yakındır. 

Peki ne yapacağız?
Statükoculuğun karşıtı yaratıcılıktır.
Sloganımız hep halk için, hep ileri olmalıdır.
Bu değişim demektir. Değişim, devrimden yanadır.

İleriye gitmek, devrime gitmektir. Bunun için, devrimci
her gün kendine bakmalıdır. Bir adım daha ileriye atabildim
mi? Yani dün yaptığım şeylerden daha fazlasını yapabiliyor
muyum? Küçük bir adım olsun daha fazlasını yapabiliyorsak,
bu ileriye gelişim demektir. 

İleriye gidişin ölçüsü, halktan yana adım atmaktır. Eğer
attığımız değişim adımları, halktan yana ise, bu adımlar
ileriye atılmış adımlardır denilebilir.

İleriye adım atmanın yöntemlerinden biri, eleştiri-öze-
leştiridir. Sürekli olarak kendimizi eleştiri-özeleştiri sürecine
tabi kılarsak, statükolarımızın oluşmasına da izin vermemiş
oluruz. Düzene bizi bağlayan bağlarımızı koparıp atma
olanağını sağlamış oluruz.

Statükoculuğun panzehirinden biri, devrimci dinamizmdir.
Sürekli bir devrimci üretkenlik içinde olmak da, statüko-
culuğun önündeki engellerden bir diğeridir.

Statülerle uzlaşmazlık içinde olmalıyız. Uzlaşmaz kişilik
statükoları yıkar, koşullara teslim olmaz. En olmaz denilen
koşullarda devrimci olanı yapmayı onur meselesi sayar.
Düzenle uzlaşmamayı onur meselesi saymalıyız!..

Sonuç olarak; 
Statükolara teslim olan değil değiştiren ol-
malıyız. 
Koşullar bizi statükocu yapmak için çok
uygun ama biz devrimciyiz diyorsak, 
koşullara uyan değil değiştiren olmalıyız. 

SSORUNLAR / ÇÖZÜMLER
SORUNLAR / ÇÖZÜMLER
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Sınıfa giren öğretmen, bütün öğrencilerin gürültü
yaptıklarını, derse hazır olmadıklarını görür. Tahtanın
yanına gelerek, öğrencilere belki de hiç unutamaya-
cakları dersini anlatmaya başlar:

Tebeşirle tahtaya kocaman bir (1) rakamı çizerek;
“Arkadaşlar bakın bu, kişiliktir. Hayatta sahip olabile-
ceğiniz en değerli şeydir” dedikten sonra; (1)’in yanı-
na (0) yazar ve: “Bu, başarıdır. Başarılı bir kişilik
(1)’i (10) yapar” der. Bir (0) daha… “Bu tecrübedir.
(10) iken (100) olursun. Sonra bir (0) daha “bu çalış-
maktır” bakın (1000) oldu…” Sıfırlar böyle uzayıp gi-
diyor: Yetenek… Disiplin… Sevgi… Eklenen her
yeni 0’ın kişiliği 10 kat zenginleştirdiğini anlatıyor… 

Sonra eline silgiyi alır en baştaki biri siler. Geriye
bir sürü sıfır kalır ve öğretmen dersinin en önemli
cümlesini söyler: “Kişiliğiniz yoksa öbürleri hiçtir”
Tüm öğrenciler, öğretmenlerinin ne demek istediğini
çok iyi anlamıştır…

Kıssadan Hisse, biz 1’in yanına neleri eklemeliyiz
ki, kişiliğimiz DEVRİMCİ KİŞİLİK olsun?

DEVRİMCİ KİŞİLİĞİ OLUŞTURAN,
1’E EKLENEN 

ÖZELLİKLER NEDİR?
Kişilik 

+ Yaşadığımız düzenden ideolojik kopuş sağlamak

+ Halk ve Vatan Sevgisi

+ Kendini ve Düşmanını Tanımak

+ Dava adamı olmak

+ Düşmanla uzlaşmamak

+ Tarih bilinci

+ Sınıf bilinci

+ Değerlerine bağlı olmak

+ İlke ve kurallı hareket etmek

+ Devrimci kişilik değişen ve değiştirendir

+ Diyalektik düşünmek, ML’yi benimsemek

+ Eleştiri ve özeleştiri silahını doğru kullanmayı bil

mek

+ Sömürüye, zulme, yoksulluğa karşı adalet için, 

devrim için mücadele etmek

İşte kişiliğimizi güçlendirecek, 1’in yanındaki sı-

fırlar bunlar ve bunlardan da fazlasıdır. Kişiliğimiz

tüm bunlarla devrime bir adım daha yaklaşacak. Ma-

hir Çayan’ın da söylediği gibi, sarp ve dolambaçlı bu

uzun yolda en çok da umudunu ve inancını kaybetme-

den yürüyendir  DEVRİMCİ KİŞİLİK...

KİŞİLİK + ? = DEVRİMCİ KİŞİLİK

DEVRİMCİ KİŞİLİK KAZANMAK İÇİN
ÖNCE KENDİ YAŞAMIMIZDA DEVRİM

YAPMALIYIZ!

FOSEM Yaz Dönemi Kursu
FOSEM olarak; bugünü yarına taşımak

için, tarihe tanıklık etmek için yaz dönemi
kurslarımızı başlatıyoruz. Fotoğraf makinesini
halkı için halktan yana kullanmak isteyen her-
kesi kurslarımıza bekliyoruz.

İdil Kültür Merkezi’nde 4 Haziran Pazar
günü başlayacak olan kursumuz 8 hafta sürecek.
Temel fotoğrafçılık eğitiminin yanı sıra, geziler
düzenleyeceğiz ve kurs sonunda yapacağımız
sergi ile yaz dönemi kursumuzu bitireceğiz.

Detaylı bilgi ve kurs programımız için aşa-
ğıdaki adres ve telefon numarasından bize ula-
şabilirsiniz.. 

İdil Kültür Merkezi
Mahmut Şevket Paşa Mah. Mektep Sok.

No:4 Okmeydanı
TEL: 0212 238 81 46

aklımız
dİyalektİk 

materyalİzmdİr
DEVRİMCİLİK AKIL TAMİRCİLİĞİDİR

Emperyalizme  Karşı Direnen Suriye Halkının Yanındayız
Hatay’da Halk Cepheliler ozalit çalışması yaptı. 12 Nisan'da

Hatay Armutlu Mahallesi'nde Halk Cepheliler tarafından “Halkların
Katili Amerika Suriye’den Defol”,  “Kemal Gün Kavgayı Büyütüyor”
yazılı 9 ozalit duvarlara asıldı.

Dağların Şahanı Bünyamin Kılıç Ölümsüzdür
Çayan Halk Cephesi tarafından 7 Kasım’da Dersim Çed Vadi-

si’nde 10 yoldaşıyla birlikte şehit düşen DHKC gerillası Bünyamin
Kılıç için 13 Nisan'da "Bünyamin Kılıç Ölümsüzdür!-Çayan Halk
Cephesi” imzalı ve Bünyamin’in resminin bulunduğu 1 adet
pankart Nurtepe Sokullu Caddesi üzerinde bulunan bir binaya
asıldı.

Kızıl Maskelilerden Yeni Klip
Kızıl Maskelilerin yeni klibi olan "Üç Gerilla Ne Yapar!" şarkısı-
nı aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
Link:https://www.youtube.com/watch?v=IPbqQoY42Sc
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Bugün AKP faşizmi işçi grevlerini yasaklıyor, patron
sendikacıları ile işbirliği yaparak işçilerin direnişlerini en-
gelliyor. AKP faşizmi, 15 yıllık iktidarı boyunca 20 bin
işçiyi iş kazaları ile katletti. 

İşçilere açlık sınırının altında verdiği asgari ücretlerle
açlığa mahkum etti. 7.1 milyon işsizle, işsizler ordusu
yarattı ve halkı yoksulluğa terk etti. Ama nafile işçi
direnişleri bitmez.

Dün metal işçileri, bugün PET-KİM işçileri, yarın
başka bir işkolunda başka işçi direnişi başlayacaktır.

Direnmeden Hak Alınmaz
Ama nasıl direneceğiz? PET-KİM işçileri 4 gün direndi. 
Sonrasını Evrensel gazetesinden okuyalım;
"Direnişin 4. günü fabrikaya gelen PETROL-İŞ sendi-

kasının Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar, geldiği gibi patron
temsilcileriyle görüşmeye girdi. Şube başkanı ve yardım-
cısının da olduğu toplantı 5 saate yakın sürdü. ‘Toplantı
çıkışı açıklama yapan Yaşar’ın, ‘Her müzakere yüzde 100
kazanımla bitmez. Öyle olursa bir taraf kazıklanmış olur...
“ diyerek direnişi satıp gitti.

Böyle direnişler sonuç vermiyor.
Yaşadıkları haksızlıklara hak gasplarına karşı direnişe

geçiyorlar ama örgütsüzler patronun bir darbesinin, sendi-
kanın bir ayak oyununun ardından direnişi bırakmak
zorunda kalıyorlar

Ders çıkartmalıyız. Tekel direnişini hatırlayalım. An-
kara’nın göbeğine tekel işçeleri çadırlarını kurdular ve

günlerce direndiler. Ne oldu? TÜRK- İŞ işçileri sattı.
İşçi direnişlerinde yaşanan genel durum bu.
Direniş başlıyor bir yerden sonra patron sendikaları

işçileri satıyor.

Biz Ne Yapacağız
DİH olarak bu yaşananlara seyirci kalamayız
Direnişlere direnişteki işçileri sahiplenmeliyiz.
Neden? Çünkü; direnen işçiler zaferi ancak bizim ön-

cülüğümüzde kazanırlar.
Neden? Çünkü; Devrimci İşçi Hareketi’nin dışında hiç

bir güç işçi direnişlerini zafere ulaştıramaz.
Patronlardan, patron sendikacılarından hesap soramaz.
Çünkü; bizim tarihimiz direniş ve zafer demektir.
DİH' in tarihi 15-16 Haziran işçi direnişlerinden bu

yana direnişler ve zaferlerle dolu.
Çünkü: DİH direnmeyi ve sonuç almayı gelenek haline

getirmiştir.
Çünkü; DİH OHAL koşullarında direnen tüm emekçilerle

birlikte direnmeye ve bedel ödemeye hazır tek örgütlü
güçtür.

Nerede direniş varsa DİH orada olmalıdır.
Nerede işçinin hakkını yiyen bir patron varsa DİH

onunla hesaplaşmalıdır.
İşçileri patron sendikacıların elinden kurtarmak için

işçi meclislerinde örgütlemeli.
İşçi milisleri ile işçilerin adaletini uygulamalıdır.

FIKRA
ABD Başkanı İçin
Amerika'da adamın biri işine giderken

birden anormal bir trafiğin içine düşer, ama
trafik bir milimetre bile kıpırdamamaktadır.
Bir süre sonra arabasının yan camına birisinin
tıkladığını görür ve camını açar.

-Ne var, ne olmuş acaba ?
-"Teröristler" başkanı yakaladılar... 
Eğer 1 milyar dolar verilmezse üstüne

benzin döküp yakacaklarmış.
-Haa şimdi anladım bu trafiği...
-Ya işte onun için, herkesten biraz yardım

topluyoruz
-İnsanlar ne kadar veriyor ortalama ola-

rak?
-Valla yaklaşık olarak 5 'er litre!.. 

ŞİİR:

DAYANIŞMA
Haydi unutmayalım
Nereden biz gücü
alırız
Hem açken hem de
tokken
Haydi unutmayalım
Bu dayanışmayı
İşçileri tüm dünyanın
Bir amaçta birleşsin
Dünyadaki nimetleri
Hep beraber paylaşsın
Haydi unutmayalım
Nereden biz gücü

alırız
Hem açken hem de
tokken
Haydi unutmayalım
Bu dayanışmayı
Zenci, beyaz, sarı,
esmer
Birleşen özgür olur
Kendileri konuşsalar
Halklar hemen dost
olur
Haydi unutmayalım
Nereden biz gücü
alırız
Hem açken, hem de
tokken

Haydi unutmayalım
Bu dayanışmayı
İşçileri tüm dünyanın
Birlikten kuvvet
doğar
Senin kızıl birliklerin
Her türlü zulmü
boğar.
Haydi unutmayalım
Soruyu somut soralım
Hem açken, hem de
tokken
Bu dünya kimin
dünyası?
Gelecek kimindir?

(B.Bercth)

AKP FAŞİZMİ PATRON SENDİKACILARININ DA DESTEĞİYLE 
İŞÇİLERİ SUSTURMAYA ÇALIŞIYOR

23 Nisan
2017

Yürüyüş

Sayı: 11

31BAYRAĞINDA SABOLAR, NİYAZİLER, LEYLALAR, BİLGEHANLAR VAR



DDAYANIŞMAYA GİTMEK 
DEVRİMCİ BİR EYLEMDİR
Kamu Emekçileri Cephesi Olarak, Di-
renişteki Kemal Gün’e Desteklerimizi
Sunduk!
Bugün Kamu Emekçileri Cephesi ola-
rak 48 gündür oğlunun küllerini ve
kemiklerini almak için bedenini açlığa
yatıran Kemal Gün’e 35 gündür işi ve
onuru için bedenini açlığa yatıran Nu-
riye ve Semih’in, direnişçilerin, dire-
nişin etrafında büyüyen direniş ailesinin
selamlarını ve mektuplarını taşıdık.
Adaletin olmadığı yerde direnmek en
meşru haktır. Biz halkız! İşimizi, ek-
meğimizi, onurumuzu, oğullarımızın
kızlarımızın cenazelerini, küle dönmüş
kemiklerini, mezar hakkımızı isteyen
halkız, biz kazanacağız!

Zafer Direnen Emekçinin Olacak!
Malatya'da 74 gündür türlü işkenceler
ve komplolarla KEC’lileri gözaltına
alan, mahkemelere çıkartan Malatya

Emniyeti iki gündür direnişin haklılığını
kabullenmiştir.  74. gününde eylem
amacına ulaşmıştır. 77. gününde 12
Nisan'da direnen kamu emekçileri otur-
ma eylemini kazandıklarını kesinleş-
tirdiler. Bugün Polis uyarı yapıp alandan
çekildi. Toplamda 70 bin liraya mal
olan banklarına bugün gönül rahatlı-
ğıyla, haklılıklarıyla oturuyorlar.

Murat Çeşme’nin 
Başına Gelebilecek Her Şeyden 
Ankara Polisi Sorumludur
Kamu Emekçileri Cephesi polis tara-
fından tehdit edilen kamu emekçisi
Murat Çeşme ile ilgili 14 Nisan'da bir
açıklama yapıldı. Açıklamada şunlara
yer verildi:"Bugün ESM( Enerji Sanayi
ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası)
sendikası, ihraç edilen kamu emekçi-
lerinin iş yeri önünde basın açıklaması
yapmak istedi. AKP’nin katil polisleri
azgınca saldırıp, işkenceyle gözaltına
aldılar. Eylemde, ESM yöneticisi Murat
Çeşme de vardı. Murat Çeşme, saldırı

ve gözaltı sürecini şöyle anlattı:'Gözaltı
otobüsüne Veli Saçılık’ı işkence yaparak
ve üstünü parçalayarak aldılar. Bu du-
ruma tepki gösteren Nazan’ı darp ettiler
ve saçından çekerek dışarı çıkarmaya
çalıştılar. Bu duruma hep birlikte tepki
gösterdik, Nazan’ı çekiştirmeye devam
ettiler. Ben arka koltukta oturuyordum,
bu işkenceyi protesto etmek için ‘iş-
kence yapmak şerefsizliktir” sloganını
sürekli atmaya başladım. Nazan’ı darp
eden polis amiri bana döndü ve ‘seninle
görüşeceğiz, seni iyi tanıyorum’ diyerek
beni tehdit etti. Videoda görüntüler
var, parmağını bana doğru salladı ve
‘seni iyi tanıyorum, seninle özel olarak
görüşeceğiz’ diyerek beni tehdit etmeye
devam etti. Bunu tam 3 kez yaptı.'
AKP’nin katil polisleri, emekçilerin
hak alma mücadelesini engellemekle
kalmıyor, onları tehdit ediyor. Korku-
larını böyle gösteriyorlar. Ama ne teh-
ditleri, ne saldırıları, bizleri haklı mü-
cadelemizden alıkoyamayacak.

KİN VE ÖFKE
Sınıf kini unutmamaktır. 
Burjuvaziyi alt edebilmenin yolu ona

karşı kin ve öfke duymaktan geçer. Halklara
yaşattığı acıların hiçbirini unutmamak, yeri
ve zamanı geldiğinde hesap sorma bilincine
sahip olmaktan geçer. 

Geçmişi unutun diyenler, bizden değildir.
Unutanlar zavallıdırlar, burjuvazinin zul-
müne evet diyenlerdir, düşmana boyun
eğenlerdir. Onurlarını, namuslarını düşmana
çiğnetenlerdir. 

Onların hesap sormaya cüretleri yoktur.
Onların savaşmaya yürekleri yoktur. Onlar,
beyinlerini ve yüreklerini burjuvazinin ya-
lanlarıyla dolduranlardır. 

Tarih her zaman göstermiştir ki sınıflar
mücadelesinde ara yol yoktur. Düşmandan beklentileri
olanlar bertaraf olmuşlardır. 

Düşman, acımasız ve katıdır. Kendi çıkarları söz konusu
olduğunda gözü hiçbir şeyi görmez. Ekmek parası için
çalışan otuzbeş köylünün üzerine bomba yağdıracak kadar
alçaktır. Uludere Katliamı devletin sınıf kinini bir kez
daha göstermiştir. Bu kinin karşısında isyan etmeyenler,
hesap sormayanlar ayakta duramazlar.

Bizim sınıf kinimiz; halkımıza yaşatılanları, yoldaşla-
rımızın katillerini unutmamaktır. 

19 Aralık'ta diri diri yakanları, bombalarla, kurşunlarla,
kimyasal silahlarla katledenleri unutmamaktır. 

Ferhat'ın gencecik bedenine kurşun sıkanı, sakat bıra-
kanları unutmamaktır. 

Yoldaşlarımızı kaçırıp kaybettikten yıllar sonra ortaya
çıkıp pervasızca "ellerimle gömdüm" diyen Ayhan Çarkın
gibi kontrgerilla artıklarını "1000 operasyon"un sorumlusu
Mehmet Ağar ve daha nice halk düşmanını unutmamaktır. 

Açlıktan ölümlerin sorumlularını, halkımızı sefalete
sürükleyenleri unutmamaktır. 

Şehitlerimiz bizim en büyük değerimizdir. Şehitlerimizin
katillerini unutmak değersizleşme, sıradanlaşmadır. Yoz-
laşmadır. Bu nedenle sınıf kininin olmadığı yerde değerlerin
yitimi, çürüme vardır. 

Yürüyüş
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Faşiz-
me karşı di-

renen bugün bir
tek biz varız. Tam 160 gündür Ankara
Yüksel Caddesi’nde direniyoruz. Açlık
grevimiz 40 günü geride bıraktı. Tek
başımıza başladık bu direnişe. Ve bir
kar tanesi nasıl ki kayarken etrafındakileri
de toplayarak büyürse direnişimizde her
gün yeni katılımlarla büyüyor. Birdik
on olduk, yarın yüzler olacağız, binler
olacağız. Direniş büyütür, güçlendirir.
Bizde her gün biraz daha büyüyerek,
her gün biraz daha güçlenerek yolumuza
devam ediyoruz. 

Direnişlerimizle
OHAL’e Karşı 
Direnişi Örgütlüyoruz

AKP artık demokrasicilik oynayacak
durumda dahi değil. Halka verebileceği
hiçbir şey yok. 45 milyon insanımız
yoksulluk sınırının altında bir gelir ile
yaşamını idame ettirmeye çalışıyor.
AKP ise halkın her geçen gün artan
tepkisinin yeni Haziran Ayaklanmalarına
neden olmaması için OHAL ile
KHK’larla faşizmini uyguluyor. Bu
noktada bizim direnişimiz halkımızın
demokrasi, ekmek ve adalet mücadele-
sinde OHAL uygulamalarına karşı hal-
kımızı örgütlüyor. Faşizmi teşhir edi-
yoruz. OHAL’e karşı direniyoruz. Hal-
kımız bizim direnişimizden güç alıyor.
Umudunu tazeliyor. Teslim olmayı değil
direnmeyi öğreniyor. 

Kim Demiş Tek Tek 
Direnişler Olmaz Diye 

Reformistler, uzlaşmacılar,  sendikaların
başına çöreklenenler bugün OHAL var
direnilmez diyorlar. O zaman, ne zaman
direnilir. Direnilmesi için hangi koşulların
oluşması gerekir. Kaldı ki ülkemizde
hiçbir zaman tam olarak bir burjuva de-
mokrasisi dahi olmadı. Sendika hakkı-
mızdan, güvenceli çalışmaya varana dek
tüm haklarımızı bedelini ödeyerek ka-
zandık. Dün bedel ödemeyenler, bedel
ödemekten kaçanlar bugün de OHAL’in
arkasına sığınarak direnilemeyeceğini

söylüyorlar. Kraldan daha kralcı olan
çarşı çığırtkanı gibi eller havaya diyorlar.
Direnmeyin, oturun oturduğunuz yerde
diyorlar. Evet, onlar hiç direnmediler,
evleri gece yarıları polis tarafından ba-
sılıp talan edilmedi. Tutuklanmadılar,
gözaltına alınıp işkence görmediler.
Bedel ödemediler ve bugün de bedel
ödemekten kaçıyorlar. Kaçkınlığın sınırı
yoktur. 

Biz onların dilinden konuşmuyo-
ruz. Direnişin dilinden konuşuyoruz.
Bizim dilimizdeki sloganlar haklıyız
kazanacağız.

Bizim direnişimizdeki maya Kızıl-
dere’dir. Biz gücümüzü tarihimizden,
haklılığımızdan alıyoruz,

Kazanma inancımızdan alıyoruz.
Direnişimizin çağrısıdır;
Bütün kamu emekçilerini direnişimizi

sahiplenmeye çağırıyoruz.
Her kamu emekçisi onuru işi ve ge-

leceği için direnmelidir.
Faşizme karşı mücadele direnmekten

mücadele etmekten geçiyor.
KESK ne yapıyor?  Kurultay yapıyor.

Neden direnmeye gerek yok?
Biz yasal yollarla halledeceğiz di-

yor.
Neyi halledecekler. Bugüne kadar

neleri hallettiler de şimdi halledecekler.
OHAL’den bu yana ne yaptılar? Gös-
termelik eylemler, Ankara’ya yürüyeceğiz
dediler yürümediler. Bölgesel mitingler
yapacağız dediler yapamadılar. Ne yaptılar
ne de yapılanları sahiplendiler.

KESK üyelerimize sahip çıkacağız
derken yalan söylüyor.

Aksine üyelerin hiçbir şey yapmasını
istemiyor. Kendileri bedel ödememek,
oturdukları koltukları korumak için
AKP’ye teslim olmuş durumdalar. Sen-
dikalarının üyelerinin işten atılması,
her geçen gün KESK’in biraz daha kü-
çülmesi dahi onların umurunda değil.
Siyasi olarak, ideolojik olarak burju-
vazinin beynine sahip olanlar başka bir
şey de yapamazlar. Bu politika KESK
üyelerinin sendikaya karşı güvenlerini
yitirmesine, militan, kararlı bir direniş
hattı kurmalarına da engel olmaktadır.
OHAL’le işten atmakla yetinmeyen

AKP tüm kamu emekçilerinin güvenceli
çalışma hakkına dahi saldırı hazırlığında.
“Bu iş tapulu malınız mı?” diyor
AKP’nin bakanı. Buna rağmen KESK’in
tek yaptığı oturdukları yerden bir basın
açıklaması yazmak. En temel hakkımıza
yönelik bir saldırı karşısında dahi di-
renme refleksi ortaya koyamıyor. Bey-
nini burjuva düşünme tarzına teslim et-
miş durumda. 

Biz KESK’in bu politikasına karşı
tüm kamu emekçilerini onurları, işyeri
ve gelecekleri için direnmeye çağırı-
yoruz.

Gelin Zafer Halayını Hep Birlikte
Kuralım. Biz Zaferi Kazanmadan Di-
renişi Bırakmayan Bir Gelenekten Ge-
liyoruz

Abdi İpekçi Parkı’nda TAYAD’lı
Aileler 1230 gün boyunca evlatlarının
tecrite karşı direnişini desteklemek için
elin altında donduran ayaza, yağmura,
sıcağa rağmen direndiler. 

Büyük direnişte tam 7 yıl (25 mev-
sim) yani tam 2280 gün boyunca di-
rendik. Amerikalı’ların dahi hayret ettiği
ve “7 yıl boyunca direniş mi olurmuş”
dediği büyük direnişimizle faşizme diz
kırdıran ve zaferi kazanan biz olduk. 

Sibel Yalçın’ın cenazesini almak
için 6 gün, Hasan Ferit Gedik’in cenazesi
için 3 gün direndik.

Günay Özarslan’ın cenazesini almak
için Gazi Mahallesi’nde 80 saat aralıksız
direndik. Ve her seferinde direnerek ce-
nazelerimizi alıp geleneklerimize uygun
olarak defnettik. Bugün de Kemal Amca
54 gündür evlatlarının cenazeleri için
açlık grevinde direniyor. Biz şehitleri-

AAKP’NİN OHAL ADI ALTINDA SÜRDÜRDÜĞÜ 
FAŞİZME KARŞI DİRENEN BİZİZ

BİZ KAZANACAĞIZ!
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mizin kemikleri için dahi direniyoruz.
Ali Yıldız’ı gömüldüğü çukurdan çı-
karmak, kemiklerini alıp ona bir mezar
yapmak için dahi abisi Hüsnü Yıldız
tam 60 gün boyunca Dersim’de direndi.
Ve biz hiçbir direnişimizde kazanmadan
bırakmadık. Haklıyız kazanacağız di-
yoruz. Bu altı boş bir slogan değil.

Evet, direnmek bedel ister, emek ister,
cüret ister. Hepsinden öte kazanacağına
dair inanç ister. Tarihimizden biliyoruz
ki hiçbir direniş kolay kazanılmadı.
Bugün de kazanılmayacak. Ama ka-
zanan biz olacağız. Karşımızda faşizmin
dağı ne kadar yüksek olsa da bir geçit
yapacağız direnişimizle. Haklı haksızı

Bağdat’tan çevirir demiş halkımız. 
Hiç çaresi yok faşizm geri adım

atacak, direnenler kazanacak.
Geleceği direnenler şekillendire-

cek.
Kamu emekçilerinin tarihine 90’lar-

dan sonra yeni bir sayfa eklemek için
hep beraber ileri.

Nazım Hikmet, bu şiirinde halk için “Topraktan
öğrenip/kitapsız bilendir” der. Halkın topraktan öğrenip
kitapsız bilmesi, bilgeliğindendir. Ve bu bilgelik, toprağa
kanla yazılan tarihi bilgiyi de içerir. Ki halkın özündeki
tarihsel bilgi, sömürü ve zulme karşı “Gayrı Yeter!” deyip
isyan etmenin zorunluluğu ve meşruluğudur.

Ezilenler için direnmek tarihsel bir haktır. Çünkü
zulmü, sömürüyü, her türlü aşağılanmayı, horlanmayı,
yok sayılmayı yaşayan onlardır. Açlığa, hastalıklara,
göçlere, sıtmalara, ölümlere mahkûm edilen onlardır. 

Ve tarihte her direnişin ilk kıvılcımını çakan birileri
mutlaka olmuştur. 

Tek bir insan…  Tek bir kıvılcım… 
Tarihin akışını ezilenlerden yana değiştirebilir. Çünkü

elimizde, egemenlerin hiçbir zaman sahip olmadıkları ve
asla sahip olamayacakları büyük bir güç var: Tarihsel
haklılığımız… 

Bu haklılığımızı,  Demirci Kawa ile Alevlenen Newroz
Ateşinden.

Atçalı Kel Mehmet Efe ve Aydın Dağlarından Yörük
Ali Efe'den.

Bir Müfrezeyi Tek Başına Alt Eden 14 Yaşındaki Os-
man'dan.

Kara Fatmalar'dan. 
Anadolu’muzun Namusunu İşgalcilere Çiğnetmeyen

Maraşlı Sütçü'den.
“Biz Hep Buradaydık ve Her Defasında, Sizi Kovmayı

Başardık. Gene başaracağız!” diyen Cemel Hayet'ten.
Faşistlere Tek Başına Kafa Tutan Bir Dev-Genç’li Ha-

miyet Yıldız'dan.
“Artık yeter!” Diye İsyan Eden, Siyahi Bir Terzi

Kadının Öyküsü: Rosa Parks'dan
Hindistan’ın Kahramanı: Bhagat Singh'den.
Bergamalı Aristonikos: Dünyanın İlk Köle Ayaklanması

Yapan Kahramandan.
Cesur Bir Yürek: William Wallace'den
Sana Geldik Alim, Dünyada Direnişle Açılan İlk Toplu

Mezarın Direnişi’nden.
Türkan Albayrak, Cansel Malatyalı vb. Direnişleri-

mizden, Şeyh Bedrettin' den.
“Kardeşler hoşça kalın. Kardeşler kavga sonuna kadar
Duyuyorum nal seslerini, geliyor bizimkiler!” diyen

Zoya' dan
Kızıldere'den,  Atina Politeknik Üniversitesi Direni-

şi’nden
“Asla Unutmamak, Asla Bağışlamamak” Diyen Plaza

De Mayo Anneleri’nden
“Düşman Arabaları Cesedimi Çiğnemeden Antep'e Gi-

remez” diyen Mehmet Sait' ten.
Seher yeli kız Dev-Genç'li Seher' den, “Önce örgütüm

ve yoldaşlarım” diyen Perihan'dan
Son nefesinde destan yazan Zehra Öncü'den ve diğer

tüm kahramanlarımızdan alıyoruz. Onların verdiği güçle
direniyoruz.

Şimdi direniş tarihi Dersim'de Seyit Rıza Heykeli’nin
altında direnen Kemal amcayla yazılıyor. Ankara Yüksel'
de direnenler yazıyor.

KEC’liler ve onlara destek verenler, Yüksel Cadde-
si’ndeki direnişi Kızılay ve Sakarya Caddesi’ne de taşıdı-
lar. Oturma eylemleriyle direnişi yayarak haklarını istemeye
devam ettiler. Ayrıca ODTÜ’lü akademisyenler ve öğrenciler
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın açlık grevinin 40.
günde 1 günlük destek açlık grevi yaptılar. 

TEK TEK DİRENMEYE BAŞLADIK DİRENİRKEN TARİHTEN GÜÇ ALDIK
BİR YANIMIZ ANKARA'DA MALATYA'DA İSTANBUL'DA DÜZCE'DE DİRENİRKEN 

DİĞER YANIMIZ KAHRAMANLARIMIZLA BERABERDİ

SELAM DİRENENLERE!.
Selam Ankara-Yüksel, selam Malatya, selam Aydın,

Düzce, Bodrum selam. 
Ankara’nın mahalleleri, sokakları, meydanları bizim

olmalı. İkişerli üçerli gruplar halinde direnişimizin sesini
her yere taşımalıyız.

Hatay'da, Sinop'da, Trabzon'da kamu emekçilerinin
nefes alıp verdikleri her yerde direnişler örgütlemeliyiz.
Başlarını çevirdikleri her yerde KEC’lileri görmeliler, ne-
fesimizi enselerinde hissetmeliler.

En ücra köşedeki KEC' liyi bulup direnişin bir parçası
haline getirmeliyiz.  Onlara da yaşasın direniş demenin
onurunu yaşatmalıyız.

Halk Bir Deryadır
Halka gitmeye devam etmeliyiz. Halkımıza direnişimizin

propagandasını yapmalıyız ve onları direnişe dahil etmeliyiz.
Halaylarımızda direnişlerimizde hep onlarla olmalıyız. 
Ankara, Malatya, İstanbul, Düzce... direnişlerimizi yay-

gınlaştıralım.

Yürüyüş
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NNEREYE BAŞINIZI ÇEVİRSENİZ BİZİ GÖRECEKSİNİZ...
BİZ KAMU EMEKÇİLERİYIZ, HALKIZ... HAKKIMIZI İSTİYORUZ!

Nuriye Gülmen Ve Semih Özakça’nın Açlık Grevinin 40. Gününde Ankara’da,
Bursa’da, Düzce’de Başbakanlığa Faks Çekme Eylemi Yapıldı 23 Nisan

2017

Yürüyüş
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Grup Yorum 32 yıldır,  her türlü
baskı ve saldırıya  rağmen, Anadolu
ve dünya halklarına umudun türkü-
lerini-marşlarını söylemeye devam
ediyor. Her dönemde yasaklarla, göz-
altı ve tutuklamalarla sanat yaşamı
engellenmeye çalışılsa da; o her ko-
şulda halkın sanatının yapılabileceğini
göstererek militanca mücadele ver-
meye devam ediyor.

Grup Yorum sadece kendi varlığını
idame ettirebilme savaşı vermiyor,
tüm direnenlerin mücadele edenlerin
omuz başında olma misyonunu da
sürdürüyor. Maden işçilerinden,
KHK’larla işten atılan akademisyen-
lere, parasız eğitim isteyen Dev-
Genç’lilerden depremde çaresizliğe
itilen insanlarımıza kadar herkesin
yanındadır.

OHAL bahanesiyle hiçbir kitle
etkinliğine izin verilmezken “OHAL’İ
TANIMIYORUZ” diyerek 2 gün sü-
ren “Sanat Meclisi Festivali” yaptı.
Düşman bu durum karşısında saldır-
ganlığını gizleyemedi. Grup Yo-
rum’un çalışmalarını yürüttüğü İdil
Kültür Merkezi, AKP’nin katil-talancı
polisleri tarafından bir ay içerisinde
2 kez basıldı. Yorum’ un bütün üyeleri
işkencelerle gözaltına alınıp komp-
lolarla tutuklandı. Üyeler arasındaki
iletişimi engellemek için her birini
farklı hapishanelere sürgün ettiler.
Mektup yasaklarıyla tecrit etmeye
çalıştılar. Ve en sonunda çıkarıldıkları
mahkemede yargılanan değil yargı-
layan oldular. Marşlarını-türkülerini
bu kez de sanık sandalyesinden söy-
lediler, komploları bir kez daha “Hak-
lıyız Kazanacağız” diyerek çökertti-
ler.

Grup Yorum, ilkini 2010 yılında
düzenlediği “Bağımsız Türkiye” kon-

serinin bu yıl 7. sini düzenleyecek.
Çalışmaları son hızla sürerken yine
bir heyecan sardı dört bir yanımızı.

Nasıl sarmasın ki?
Grup Yorum yine direnenlerin,

direnişlerin türkülerini söyleyecek.
Yeraltından seslenen

”Madenci”nin sesi olacak, yeryüzüne
seslenirken.

“Uyan Berkin” diyecek. Sadece
Berkin’e gaz fişeği atan Fatih Dalgalı
değil  “talimatı ben verdim” diyen
siyasi sorumlularından ve bir bütün
olarak  faşizmden de hesap soracak.

“Düşman çizmesi” altındaki yur-
dunu bağımsızlığa kavuşturmak için
“alnında yıldızlı beresi, elinde   mav-
zeri ile Dersim dağlarına” çıkan Bün-
yaminler’i, Aysunlar’ı, Hünkarlar’ı
anacak.

“İşçinin emekçinin bayramı” deyip
Oğuzumuz’un bayramını kutlayacak,
yadedecek.

Evet Grup Yorum en başta da
söylediğimiz gibi 32 yıldır Türkiye
ve dünya halklarına “umudun tür-
külerini” söylemeye devam edecek.
Kurulduğu günden bu yana faşizme
karşı direnenlerin, emekçi halkımızın
omuzdaşı olan
Grup Yorum’ un
Bağımsız Türki-
ye” konserinde
Dev-Genç olarak
biz de varız.

Yenikapı Mey-
danı’nda halkımız-
la birlikte Yorum’
un sesine biz de
ses olacağız. Onlar
direnişlerimizde,
grevler imizde,
boykotlarımızda,
kurultaylarımızda,

kamplarımızda, anti-emperyalist mü-
cadelemizde sazıyla-sözüyle yanı-
mızdadırlar. Dev-Genç olarak biz de
tüm emeğimizle, gücümüzle o mey-
danda olacak “Hey Dev-Gençli” mar-
şımızı halkımızla birlikte söyleye-
ceğiz.

Bugün Grup Yorum da AKP fa-
şizminin ilk hedeflerindendir. Bunun
sebebi, söylediği türkülerle marşlarla
düşmandan hesap sorması, halka hep
bir ağızdan Amerika defol dedirt-
mesidir. O gün orada söyleyeceğimiz
türküler marşlar, atacağımız sloganlar
hepsi katledilen adaletsiz bırakılan
kardeşlerimiz için olacak.

Bizler AKP faşizminin 4 ayda 5
kez basarak talan edip 23 yoldaşı iş-
kencelerle gözaltına alınıp tutuklanan
dev yürekli Dev-Genç’lileriz. Bize
yakışan Grup Yorum’u o meydanlarda
yalnız bırakmamaktır. Üzerimize dü-
şen görevi layıkıyla yapacağız.

Tüm gençliğimizi 23 Nisan günü
yapılacak “Bağımsız Türkiye” kon-
serine türkülerimizi marşlarımızı bizi
işsizliğe, geleceksizliğe mahkum et-
mek isteyen faşizme karşı söylemeye
çağırıyoruz.

Gençliği  “Bağımsız Türkiye” konserinde 
faşizme karşı türkülerimizi söylemeye çağırıyoruz

Ülkemizi Emperyalizmin Uşağı Yapan İşbirlikçilere, 
Eğitim Hakkımızı Çalanlara, Akademik-Demokratik Mücadelemizi 

Boğmaya Çalışan Faşizme Karşı Bağımsız Türkiye Şiarını, 
23 Nisan’da Grup Yorum’la Birlikte Yükseltelim

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

Yürüyüş
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Alibeyköy Meslek Lisesi son sınıf öğrencileri 17 ya-
şındaki Oğuzhan Erkul, Ramazan Altürk, Barış Kerem
ve 15 yaşındaki Demirhan Erkul ile tekstil atölyesinde
çalışan Birkan Yüksel eğlenmek için 14 Nisan cuma
akşamı Mimar Sinan Kent Ormanı’na gitti. Çıkışta katil
polisler Demirhan Erkul’un sürdüğü araca ‘Dur’ ihtarında
bulundu. Ehliyetsiz olan 15 yaşındaki Demirhan Erkul
panikleyerek gaza bastı ve kaçmaya çalıştı. Katil polisler
ateş açarak Oğuzhan ve Barış Kerem’i katletti. Ramazan
Altürk ağır yaralandı. Katiller 'dur ihtarına
uymadılar' gerekçesiyle katliamlarını
meşrulaştırmaya çalışıyorlar. 12 Mart’tan
bugüne katleden devlettir. Katil devlet
paralı uşaklarıyla, devrimcilerin örgütlü
olduğu yoksul mahallelerde terör estir-
meye devam ediyor. Dün evimizi iş yer-
lerimizi basıp yağmalayanlar, devrimci
demokrat insanları, evinde, iş yerlerinde
işkenceyle gözaltına alıp tutuklayanlar,
dün olduğu gibi bugün de sokak ortasında
katletmeye devam ediyor. 

Berkin Elvan Haziran Ayaklanması
eylemlerinde İstanbul Okmeydanı’nda
ekmek almaya giderken katledildi. Uğur
Kurt cemevinde polisin açtığı ateş sonucu
katledildi. Dilek Doğan sabaha karşı
evini basan katillere 'galoş giyin' dediği
için katledildi. Bugün yine halk çocukları
"Dur ihtarına uymadılar" denilerek kur-
şunlarla taranıp katledildiler. Cenazeye
katılmak isteyen insanlarımıza polis gaz
bombalarıyla, plastik mermilerle saldırdı.
AKP faşizminin Gazi Mahallesi'nde he-
deflediği şey açık ve nettir. Bize ve Gazi
halkına, bin bir emekle yarattığımız ma-
hallemizi terk ettirmek istiyorlar. Ör-
gütlülüklerimizi dağıtmak istiyorlar; çün-
kü gecekondulardan gelip gırtlaklarını
kesecek olanlardan korkuyorlar. Gazi’yi
bitirmek için ne kadar didinip dursalar
da, bitiremezler. Çünkü Gazi halkı; dev-
rimcilerle bütünleşmiştir, 12 Mart’tan
bu yana sömürüye karşı her zaman
barikat arkasında olmuştur. 

AKP yönetememe krizi derinleştikçe
halka daha pervasız saldırıyor. Çünkü
yönetebilmesi için halkı baskı altında tut-
ması ve terör estirmesi gerekiyor. Dilek
Doğan’ı katlettiğinde amacı, mahalle hal-

kına korku yaymak, devrimcileri sahiplenmeyin demekti.
Şimdi de Gazi halkına korku yaymaya çalışmaktadır.
Oligarşi yönetebilmek için saldırır, yönetememekten korkar,
korktuğu için daha çok saldırır. Yaralı bir hayvanın en
şiddetli kuvvet uyguladığı anı, can çekişme anıdır. Can
çekişen kapitalizm de, onun ülkemizdeki işbirlikçisi AKP
de can çekişmekte, korkmakta ve saldırmaktadır.

En çok da gençlikten korkar; çünkü halkın umudu, ön-
cüsü, geleceğidir gençlik. "Gençlik, bağımsızlık mücade-

lesinde toplumun devrimci sınıf ve ta-
bakalarını hareke geçiren bir dinamit
fitilidir"(Mahir Çayan Bütün Yazılar).
17 yaşındaki halk çocuklarını katlet-
mesinin, cenazesine saldırmasının sebebi
budur. Korkmakta ne kadar haklı ol-
duklarını, devrimciler öncülüğünde ör-
gütlenmiş halk gösterecektir. Tarihin
ve bilimin yasaları ortadadır, bu savaşın
galibi ezilen halk olacak, yani biz ola-
cağız.

Ancak tek tek bütün halkı kurşuna
dizemez, tek tek bütün evlere girip
katledemezler. 80 milyon öldürmekle
bitmez; faşizm 80 milyon halkı teslim
alamaz! Liseli Dev-Genç’liler olarak;
gerçekleri her yerde teşhir edip bunu
örgütlülüğe dönüştüreceğiz. Ancak ör-
gütlendiğimizde faşizmin teslimiyet
politikasını boşa çıkarmış ve katliam-
larının hesabını sormuş oluruz. Oğuz-
han ve Barış, lise öğrencisiydi. Bu-
lunduğumuz her lisede Oğuzhan ve
Barış’ı herkese anlatacak, katillerinin
cezalandırılmasını isteyeceğiz.

Liseliler; Oğuzhan ve Barış, bizim
mahalleden arkadaşlarımızdı demeliyiz.
Bizimle aynı okulda okuyan, aynı
sırada oturan canlarımızdı. Oğuzhan
ve Barış gibi nice halk çocuklarının
katledilmesini engellemek, AKP’nin
baskısını, terörünü, gerici ve yoz genç-
lik yaratma politikasını boşa çıkarmak
için Liseli Dev-Genç saflarında ör-
gütlenelim, savaşalım, kazanalım!

KATLEDİLEN HALK ÇOCUKLARININ 
KATİLLERİNİ İSTİYORUZ!
FAŞİZM 80 MİLYON 
HALKI TESLİM ALAMAZ!

FAŞİZM 80 MİLYON HALKI TESLİM ALAMAZ, 
12 MART’TAN BUGÜNE KATLEDEN DEVLETTİR!

Liseliyiz Biz

Bi̇z Li̇seli̇ 
Dev-Genç’li̇leri̇z
� Çürümenin içinde
büyümek istemiyoruz. 

� Uyuşturucu bataklığın-
da büyümek istemiyo-
ruz.

� Üniversite kapılarında
adaletsizlik istemiyoruz.

� Büyüdüğümüzde işsiz-
lik bataklığında boğul-
mak
istemiyoruz

� Bunun için, demokra-
tik bir lise istiyoruz. 

� Demokratik bir lise
için, özgür, bağımsız bir
ülke istiyoruz.

� Bunun için, bu yaşta, 

BU KAVGADA
BİZ DE VARIZ!

� Liseliyiz biz... Genciz,
çok genç... Ama yürekleri-
miz büyük.
Erken olgunlaşıyoruz biz.
Bu ülke, bu düzen erken
büyümek zorunda
bırakıyor bizi.

� İşte bu yüzden,
BU KAVGADA
BİZ DE VARIZ!

Bu Kavgada 
Biz de Varız!

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

23 Nisan
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Ülkemizde Gençlik

KHK’larla İşten Atılan Emekçiler
İşe Geri Alınsın!

İzmir Dev-Genç, KHK ile işinden
atılan ve Ankara Yüksel Caddesi’nde
Açlık Grevi Direnişi’nde olan Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça için 14
Nisan’da yazılı açıklama yayınla-
yarak şu sözlere yer verdi;

“Bizler biliyoruz zafer her zaman
direnenlerindir. Zafere olan inancımız
tarihsel haklılığımızdandır. Yaşasın
Açlık Grevi Direnişi!”

Dev-Genç’liler Hak Alma
Mücadelelerinin Yanında
Olmaya Devam Ediyor

Trabzon Dev-Genç’liler 11 Ni-
san’da, Ankara Yüksel Caddesi’nde
direnişte olan Kamu Emekçileri’nin
direnişini ziyaret ederek bir gün
destek sundu. Gün içinde alana gelen
insanlar ile Yüksel Direnişi ve Açlık
Grevi üzerine bilgi verildi.

Kaybedilen 
Cenazelerimizi 
İstiyoruz, Alacağız!

Liseli Dev-Genç, Dersim’de kat-
ledilen DHKC gerillalarının kayıp
cenazelerine ilişkin 17 Nisan’da
yaptığı yazılı açıklamada kısaca şu
sözlere yer verdi:

“70 yaşındaki bir baba oğlunun
ve diğer kayıp DHKC gerillaları’nın
cenazelerini alabilmek için açlık
grevinde. Direnişimiz ile Bünya-
min’imizin cenazesini nasıl aldıysak,
diğer cenazelerimizi de alacağız.
AKP’nin politikalarına teslim ol-
mayacak, bedeli ne olursa olsun şe-
hitlerimizin tek bir parçasını dahi
düşmana bırakmayacağız...”

Kemal Gün’ün Direnişine
Ses Ver!

İzmir Dev-Genç, Dersim’de 7
Kasım 2016 tarihinde sığınakta bom-
balanarak katledilen DHKC geril-
laları ve oğlu Murat Gün için Açlık
Grevi Direnişi’nde olan Kemal
Gün’ün direnişine dair 13 Nisan’da
yazılı açıklama yayınlayarak şu söz-
lere yer verdi:

“Kemal baba faşizmin bu azgın
saldırıları altında Seyit Rıza Mey-
danı’nda direniyor! Şimdi onun ya-
nında olmak için daha çok nedenimiz
var. Tek isteği evlatlarının bir mezar
yerinin olması. Bu isteği için hafta-
lardır bedenini açlığa yatırıyor. Ölü-
lerden de dirilerden de korkan AKP
iktidarının sonunu Şahanlarımız ge-
tirecektir. Her alanda her yerde Ke-
mal babanın direnişini destekleme-
liyiz, sesine ses olmalıyız. Kemal
Gün’ün talepleri kabul edilsin! Kayıp
DHKC Gerillalarını İstiyoruz!”

FOSEM 
Bugünümüzü 
Yarınlara Taşıyan 
Onurlu 
Sinema Emekçilerini 
Yaratacak!

FOSEM, 15 Nisan’da İstanbul
Davutpaşa’da duyurusu yapılan
kurs kayıtları ile ilgili afiş çalışması
yaptı. Yapılan çalışmada birçok
yere 30 adet afiş asılarak, fotoğraf
ve sinemasever halkımıza FO-
SEM’de örgütlenme çağrısı yaptı.

Yaşasın Dev-Genç Yaşasın Dev-Genç’liler
Dev-Genç Düşmanın Korkularını Büyüterek 

Mücadelesine Devam Edecek!

Kavganın ve onurlu mücadele-
nin gençliği Dev-Genç’liler, Genç-
lik Federasyonu baskınıyla ilgili
yazılı açıklamalar yayınladı. Yapı-
lan açıklamalardan derlediklerimiz
kısaca şu şekildedir;

Dev-Genç (14 Nisan):
“AKP faşizmi; gençliği Dev-

Genç’lileri baskınlarla sürekli gözaltı
ve tutuklamalarla bitirmeye çalışıyor!
Bizler Şafak Yaylalar’ın öğrencile-
riyiz, gecenin bir vakti gelip de biz
güçlüyüz algısı yaratmaya çalıştığınız
baskınlarda korkunuz oluyoruz, ola-
cağız! Gençlik binamıza girip de bi-
namızın duvarını yıkmak her baskında
ilk olarak şehitlerimizin resimlerinin
olduğu panoya saldırmak acizliği-
nizdir. Korkaksınız, acizsiniz, halk
düşmanısınız siz! Bizler Dev-Genç’li-
yiz, her gün birimizi tutuklasanız
gençlik binamızı bassanızda gözaltına
alsanız da, bizi bitiremeyeceksiniz!  

İzmir Dev-Genç
(13 Nisan):

“47 yıldır Dev-Genç’liler korkulu
rüyanız olmuştur, olmaya da devam
edecek. Pir Sultanlar’ı, Börklüceler’i,
Torlak Kemaller’i, Bedrettinler’i ve
Mahirler’i bitiremediğiniz gibi, bizi
de bitiremeyeceksiniz! Halkın ço-
cukları her zaman korkulu rüyanız
olacak, her baskında çoğalarak gel-
meye, korku salmaya devam edece-
ğiz! Demokratik kurumlarımızdan
korkunuzun nedeni halk korkusudur.
Amerikan emperyalizmiyle de onun
uşağı AKP faşizmiyle de sonuna
kadar savaşmaya zafere kadar sa-
vaşmaya devam edeceğiz. ”

İkitelli Halk Cephesi 
(14 Nisan):

“Gençlik Federasyonu’nu bas-
maktan vazgeçin, yoksa Şafak Yayla
olup çıkarız karşınıza!”

Trabzon Dev-Genç 
Okuma Gruplarında 

Buluşuyor
Trabzon Dev-Genç okuma grubu

çalışmasının 3.sünü 11 Nisan'da
yaptı. Okumanın ardından gündeme
dair sohbet edildi. Çalışmaya 4 kişi
katıldı.
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Ülkemizde Gençlik

Devrim mücadelemizin onurlu,
emekçi gençliği Dev-Genç’liler ve
Liseli Dev-Genç’liler genel kitle ça-
lışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ül-
kemizin böylesi zorlu süreçlerden
geçtiği bu dönemlerde Dev-Genç’imiz
halka yapılan saldırıların hesabını
soracağının ilanını veriyor. Bu gen-
çliğimiz öncesinden “Liseliler Ge-
rillaya Katılın!” çağrısı yapmıştı çağrı
hala geçerli ve bu çalışmayı yapan
yoldaşları halka yapılan zulmün he-
sabını sormak için Dersim dağlarında
gençlik mücadelesinin sembolü oldu. 

Kurtuluşun gençliğin mücadele-
siyle gelmesi umuduyla. Dev-Genç
ve Liseli Dev-Genç’in yaptığı çalış-
malardan derlediklerimiz şu şekil-
dedir:

İSTANBUL
Altınşehir:
Dev-Genç’liler 14 Nisan’da 4

ayda 5 defa basılan Gençlik Fede-
rasyonu baskınını teşhir etmek ama-
cıyla birçok yere yazılama yaptı. Ça-
lışmada toplam 10 yazılama duvarlara
işlendi.

Okmeydanı – Örnektepe:
Dev-Genç ve Liseli Dev-Genç’li-

ler 12 Nisan’da, Gençlik Federasyonu
baskınını teşhir etmek amacıyla ma-
hallede 17 adet yazılama yaptı. Ayrıca
yapılan çalışmalar kapsamında 16,
17 ve 18 Nisan’da, 21-22 Nisan’da
yapılan 8. Uluslararası Eyüp Baş
Sempozyumu için 30 adet afiş astı
ve 250 adet sticker yapıştırdı. Ve 23
Nisan’da yapılacak olan Bağımsız
Türkiye Konseri için 400 adet bildiri
dağıtıldı, 100 afiş asıldı ve farklı
yerlere 7 adet konsere çağrı yazıla-
ması yapıldı. Çalışma esnasında 30
adet umudun sesi Yürüyüş dergisi
de halka ulaştırıldı.

Hacıhüsrev – Hacıahmet:
Liseli Dev-Genç’liler 16 Nisan’da

Gençlik Federasyonu baskınını teşhir
etmek amacıyla 5 adet “Dev-Genç’i

Bitiremezsiniz!” yazılaması yaptı.
Ayrıca, 23 Nisan’da Grup Yorum
Bağımsız Türkiye Konseri için 30
adet afiş birçok yere yapıştırıldı ve
300 adet çağrı bildirisi dağıtıldı.

Beşiktaş:
Dev-Genç’liler 13 Nisan’da yap-

tıkları çalışmalarla Gençlik Federas-
yonu baskını teşhir edip, tutuklu bu-
lunan yoldaşlarına özgürlük istedi.
Ayrıca çalışma esnasında Dersim’de
katledildikten sonra kaybedilen
DHKC Gerillaları için pullama ça-
lışması yapıldı. Yapılan çalışma es-
nasında halka gerillalar hakkında
bilgi verildi. Yapılan yazılamalarda
ise duvarlara, “Gençlik Federasyonu
Demokratik Bir Kurumdur! Gençlik
Federasyonu Baskınlarına Son! Dev-
Genç’i Bitiremezsiniz! Dev-Genç”
imzalı yazılamaları işlendi.

Kartal:
Dev-Genç’liler 13 Nisan’da Kur-

falı ve Cumhuriyet (Erzincan) Ma-
hallesi’nde umudun sesi Yürüyüş
dergisi dağıtımı yaptı. Yapılan çalış-
mada halk ve esnaflarla gündem üze-
rine konuşuldu. Yapılan çalışmada
15 dergi halka ulaştırıldı.

ANADOLU
İzmir:
Dev-Genç’liler 12 Nisan’da, 30

Mart-17 Nisan Devrim Şehitlerini
Anma günleri nedeniyle devrim şe-
hitlerini ve umudun adını selamlamak
için Buca Adatepe Mahallesi’nde
bulunan Işılay Saygın Güzel Sanatlar
Lisesi’nde pankart astı. Pankartta,
“30 Mart-17 Nisan Şehitleri Ölüm-
süzdür!” yazılıydı. Ayrıca 13 Nisan’da
yapılan çalışmada İstanbul Gençlik
Federasyonu baskınını teşhir etmek
için 8 adet “Dev-Genç’i Bitiremez-
siniz! Dev-Genç” imzalı propaganda
yazılamaları yapıldı.

Eskişehir:
Dev-Genç’liler 15 Nisan’da Bağ-

lar ve Adalar’da, İstanbul Gençlik
Federasyonu baskınını teşhir etmek
için yazılama yaptı. Yapılan çalış-
malarda faşistlerin yazılamaları ka-
ralanarak üzerine ve bölgeye umudun
adı yazılamaları işlendi. Bunun üze-
rine kısa bir açıklama yapılarak;
“Baskınlar, saldırılar ve komplolar
bizi yıldıramaz! Dev-Genç’lileri Bi-
tiremezsiniz! Bu memleket bizim.
Bizler her yerdeyiz. Bizler Dev-Gen-
çliyiz!” denildi.

Hatay:
Dev-Genç’liler 12 Nisan’da, Der-

sim’de 7 Kasım’da bombardıman
sonucu katledilen ve direniş sonucu
cenazesi bulunan DHKC Gerillası
Bünyamin Kılıç için ozalit astı. Ya-
pılan çalışmada üzerinde “Dağların
Şahanı Bünyamin Kılıç Ölümsüzdür!”
yazılı ozalitler Armutlu Mahallesi’nin
birçok yerine asılarak Bünyamin
Kılıç selamlandı.

Sakarya:
Dev-Genç’liler 17 Nisan’da öğ-

renci gençliğin yoğun olduğu Serdi-
van İlçesinde duraklara, Dersim Seyit
Rıza Meydanı’nda kayıp gerillalar
için Açlık Grevi’nde olan Kemal
Gün için 15 adet destek amaçlı afiş
astı. Çalışma ile ilgili kısa bir açıklama
yapılarak: “Kemal amca haftalardır
evlatlarının kemikleri bulunsun diye
direniyor! Bu İsrail’in Filistin’e uy-
guladığı politikadır, AKP faşizmi
emperyalizmin işbirlikçisidir! Ka-
yıplarımızın kemiklerini bulacağız,
ne pahasına olursa olsun! Dersim’de
Sakarya’ya bütün Anadolu bizimdir!
Dev-Genç’i bu vatan topraklarından
silemezsiniz! Dersim’den açlığa ya-
tarız, binlerce kilometre ötedeki Sa-
karyalı gençler örgütlenir, bu büyük
ailemizin gücüdür, bu zaferin bir
parçasıdır!” denildi. Ayrıca 18 Ni-
san’da da, 23 Nisan’da yapılacak
Grup Yorum Bağımsız Türkiye Kon-
seri için 15 adet çağrı afişi astı.

Gençlik Kendini Küllerinden Yeniden Yaratandır!

Dev-Genç’i Bitiremezsiniz!

Yürüyüş
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4 ayda 5 kez basılan Gençlik Fe-
derasyonu'nu terk etmeyeceklerini
açıklamışlardı Dev-Genç'liler. Orası
yalnızca bir bina değil, diyerek savu-
nuyorlar mevzilerini.

Geçen hafta Gençlik,
Okmeydanı'ndaki binala-
rının önüne, akreplerin gel-
diğini fark edip pencereye
çıkıyor. Polisler silah doğ-
rultup “Girin lan içer” diye
bağırıyor. Dev-Genç’liler
“Siz kim oluyorsunuz da
bunu söylüyorsunuz? Asıl
siz defolun gidin buradan”
diyorlar. Polisler bağırmaya
devam ediyor, Dev-Gen-
çliler mahalle halkına aji-
tasyon çekiyor. Mahalleli
pencerelere doluşuyor. Bu
arada polislerin, yan taraftaki
kahvehaneyi basmak için
geldiklerini, içeridekilerin
kimliklerini topladıkları gö-
rülüyor. Katiller onlara da silah doğ-
rultup “içeri girin” diye bağırıyor.

Dev-Genç’liler, halka seslenip içeri
girmeyin diyor; onlara el sallıyor, gü-
lüyor. İnsanlar bundan cesaret alıp

girmiyor içeri. Polis söz geçireme-
menin ezikliğiyle bir daha kafalarını
kaldırıp bakamıyorlar bile. Elleri kol-
ları birbirlerine dolanıyor, topladıkları
kimlikler yere saçılıyor, toplayama-

yacak kadar komik duruma düşüyor-
lar.

Yaptıklarının gayrimeşru olduğunu
kendileri de bildiklerinden bu kadar
korkuyorlar. Üzerlerindeki teçhizata

ve sınırsız yetkiye rağmen korkuyorlar.
Bu yüzden mahallelerimizde elleri
tetikte dolaşıyorlar.

Üç kuruş para için; gece yarıları
evleri basmak, işkence yapmak, halk

çocuklarını katletmek, yapanın da
savunamayacağı kadar alçakçadır.
Bu yüzden “görev, ekmek parası,
vatan-millet hizmeti” diyerek ken-
dilerine meşruluk kazandırmaya
çalışırlar. Çekip vurduklarında ko-
runup kollanacaklarını, yargının
aklayacağını bilmek de korkularının
önüne geçemiyor işte.

Bu tarihsel bir kavgadır, hak-
lıyla haksızın davasıdır. Bu yüzden
tarihsel ve siyasal olarak ezenler
mağluptur. Zaferse emekçi halkın
ve onun öncüsü devrimcilerin
olacaktır.

Korkuyor Adnan Menderes
kocaman yanaktan sarkıyor
yağlı, sarı. Korkuyor Adnan
Menderes üç saata indi uyku-

su.
Korkuyor Adnan Menderes
hiçbir korkuya benzemez
halkını satanın korkusu. 

N. Hikmet

Hiçbir Korkuya Benzemez Halkını Satanın ve 
Tetikçiliğini Yapanın Korkusu...

Halk Kurtuluş Savaşçılarımız 
Mücadelemizde Yaşayacaklar

Ankara TAYAD:
Ankara TAYAD 15 Nisan’da, 30 Mart-17 Nisan

Devrim Şehitlerini Anma günlerinde Ankara İdilcan
Kültür Merkezi’nde anma yemeği düzenledi. Anmada
ilk olarak devrim şehitleri ve önderleri nezdinde bir da-
kikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından TAYAD’lı
Aileler, Devrim şehitlerini ve hareketin tarihini anlattı.
Son olarak 28 kişinin katıldığı programda, şehitlere
bağlılık ve onları daha fazla sahiplenme sözü verilerek
anma sonlandırıldı.

İzmir:
Halk Cephesi, TAYAD’lı Aileler ve Dev-Genç’liler

17 Nisan’da, 30 Mart-17 Nisan Devrim Şehitlerini anmak
için program düzenledi. Bir dakikalık saygı duruşunun
ardından başlayan anmada DHKP Bülteni okundu.
Ardından umudun yıldönümü dolayısıyla bir konuşma
yapılarak pasta kesildi. Anma, şehitler hakkında yapılan
konuşmalarla sonlandırıldı.

DİH:
İstanbul Devrimci İşçi Hareketi 13 Nisan’da, Gazi

Mahallesi Mezarlığı’nda devrim şehitlerinin mezarlarını
ziyaret etti. Yapılan ziyarette hareketin önderi Dayı’mız
Dursun Karataş’ın mezarı başında bir anma yapıldı.
Anmada kısaca hareketin tarihi anlatıldı ve OHAL
sürecinde direniş üzerine anlatım yapılarak sonlandırıldı.

İstanbul Bahçelievler Halk Cephesi:
Halk Cepheliler 30 Mart-17 Nisan şehitlerini selam-

lamak için, 3 Nisan’da Yenibosna Kuleli Köprüsü’ne
pankart astı. Asılan pankartta “30 Mart-17 Nisan Devrim
Şehitlerini Anıyor Umudun Kuruluşunu Selamlıyoruz!
Halk Cephesi” imzası yazılıydı.

Ankara’da Tuzluçayır Cemevi’nde 
Açlık Grevi Konulu Panel Düzenlendi

İşleri ekmekleri için 158 gündür direnen 38 gündür
açlık grevinde olan kamu emekçileri için Tuzluçayır Cem-
evi’nde 14 Nisan’da bir panel düzenlendi. Yapılan bu pa-
nelde direniş anlatıldı. Panele halkın yoğun ilgisi vardı.
Katılanlardan direnişçilere nasıl yardım edebileceklerini
soranlar oldu. Panele 38 kişi katıldı.

23 Nisan
2017
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1- 1 Mayıs 1977 Yılında Ne
Yaşandı? 

Ülkemizde ilk 1 Mayıs kutlaması
1906 yılında gerçekleşti. Ardından
Kurtuluş Savaşı yıllarında halkın en
büyük hedefi bağımsızlık talebiyle
tüm yasaklamalara rağmen kutlanan
1 Mayıs kutlamaları, Cumhuriyet dö-
neminde yasaklandı. Yaklaşık 50 yılın
ardından DİSK (Devrimci İşçi Sen-
dikaları Konfedarasyonu)'in başvu-
rusuyla 1976 yılında İSTANBUL-
TAKSİM MEYDANI’nda kitlesel ve
coşkulu bir 1 Mayıs kutlaması yapıldı.
Bu kutlama, kitlesellik oligarşiyi ve
tekelci patronları çok korkuttu. Bu
korkunun sonucu olarak 1 Mayıs
1977'de Taksim Meydanı'nı kana bu-
ladı. 500 bin emekçi vardı o gün
Taksim Meydanı'nda. Kontrgerilla
500 bin emekçinin üzerine kurşunlar
yağdırdı. Halkın dağılabileceği yerler
önceden kapatıldığı için alanda kur-
şunlarla, ezilerek yaşamını kaybe-
denler oldu. O gün Taksim Meyda-
nı'nda 37 insanımız hayatını kaybetti.
1 Mayıslar tarihinde yaşanan en
büyük katliam olarak geçti 1977 1
Mayıs'ı. 

2- 1977 1 Mayıs Katliamı
öncesinde devrim ve düş-
man cephesinde hangi ge-
lişmeler oldu? 

Mahir ve Denizler sonrası yeniden
kıvılcımlanan Türkiye devrimi içinde
kendi yolunu kendisi yapamayan
oportünist ve revizyonist kesimler
ideolojik savrulmalar ve bunalımlar
yaşıyordu. Türkiye halklarının artan
baskılar ve yoksulluk karşısında oli-
garşiye karşı mücadelesini örgütlü
ve silahlı hale getirmek gibi en temel
sorun etrafında birleşmesi gereken

sol aksine Sovyet-Çin-Ar-
navutluk yanlıları olarak ay-
rılmış, birbirlerini "Maocu
bozkurtçuluk" ve "sosyal fa-
şistlik"le suçluyorlardı. Sos-
yalist ülkeler arasındaki ideo-

lojik çatışmalar ülkemize
karikatürize edilerek taşın-
mış, henüz çok yeni olan,
daha başlangıç aşamasında
olan devrimci mücadele

hedefinden saptırılmaya çalışılır
durumdaydı. Öyle ki iş devrimci kanı
dökmeye kadar vardırılmıştı. 

Düşman ise ciddi bir siyasi ve
ekonomik kriz içindeydi. Mahirler'in,
Denizler'in ardından gençlik ile ye-
niden yükselen devrimci mücadelenin
ne olursa olsun tasfiye edilmesi, her
gün artan yoksulluk ve baskılar kar-
şısında halkların susturulması düş-
manın temel politikasıydı ve bunun
için resmi ve sivil faşist terör giderek
tırmandırılıyor, oligarşi sivil bir sı-
kıyönetimin ve yeni bir cuntanın ha-
zırlıklarını yapıyordu. 

İşte sol cephede yaşanan ve her
türlü provokasyona açık bu ortam
tam da düşmanın işine yarar bir zemin
yaratmıştı. Oligarşi 1 Mayıs 1977'den
haftalarca önce solun bu didişen, ge-
rektiğinde kan dökeceğini söyleyen
tavrının propagandasını yaparak
katliam zeminini hazırlamaya
başladı. Hareketimizin provo-
kasyona karşı uyarıları dikkate
alınmıyordu. Ve nihayetinde
o gün Taksim Meydan’ına top-
lanan 500 bin insanın üzerine
ateş açma, bombalar patlat-
makta hiçbir tereddüt yaşamadı
kontrgerilla. 

3- Dev-Genç 1 Mayıs
1977'ye nasıl hazırlan-
dı? 

Gerek devletin provakasyon
yaratarak bir kontra saldırı
planladığını öngören gerekse
de birbiriyle çatışmaya girmiş
oportünist ve revizyonist ha-
reketlerin gerçeğini dikkate
alarak çağrıda bulundu. Aslolan
1 Mayıs'ın anlamına uygun
olarak halkların birliğini ve
mücadelesini örgütlemek, düş-

manın halkın yükselen mücadelesini
susturmak için yürüttüğü yasal, yasa
dışı, gayri-meşru onlarca yöntemi
boşa çıkarmak ve 1 Mayıs'ı oligarşinin
yüzüne vurulmuş bir tokat haline ge-
tirmekti. Ancak sol öylesine kendi
varlık nedeninden ve hedeflerinden
uzaklaşmıştı ki, tek başına çağrıların
yetmesi mümkün değildi. Hareketimiz
bunu da bilerek 1 Mayıs'ta yaşana-
bilecek her tür saldırıya hazırlıklı ol-
mak için çalıştı. Kitlenin güvenliğini
almak, provokasyonları önlemek,
boşa çıkarmak, herhangi bir saldırı
durumunda silahlı-silahsız direnişi
örgütlemek gerekiyordu. İşte tüm ha-
zırlıklarını buna göre yaparak alandaki
yerini aldı. 

4- 1 Mayıs 1977 katilamında
hareketimizin ve diğer solun
tavrı ne oldu? 

Birbirlerini tehdit etmekte cevval
oportünist ve revizyonist hareketler
yaşanan katliam karşısında hazırlık-
sızdılar. Kendi kitlelerini dahi koru-
maktan aciz bir tablo sergilediler.
Panik içinde kitlelerinin güvenliğinin
değil kendi bireysel can güvenlikle-
rinin telaşına düştüler. 

Alanda tek kalan Dev-Genç’liler
idi. Kontregerillaya karşı silahla di-

1976 yılında İSTANBUL-
TAKSİM MEYDANI’nda
kitlesel ve coşkulu bir 1
Mayıs kutlaması yapıldı. Bu
kutlama, kitlesellik oligarşiyi
ve tekelci patronları çok kor-
kuttu. Bu korkunun sonucu
olarak 1 Mayıs 1977'de
Taksim Meydanı'nı kana
buladı. 500 bin emekçi vardı
o gün Taksim Meydanı'nda.
Kontrgerilla 500 bin emekçi-
nin üzerine kurşunlar yağdır-
dı. Halkın dağılabileceği yer-
ler önceden kapatıldığı için
alanda kurşunlarla, ezilerek
yaşamını kaybedenler oldu

Ta rih ten, bi lim den, 
ön der le ri miz den, ge le nek le ri miz den
öğ ren dik le ri mizle güçleneceğiz

BilgiBilgi
güçtürgüçtür

SORUDA10
1 MAYIS 1977 TAKSİM KATLİAMI VE 

ISRARLI MÜCADELEMİZLE SİMGELEŞEN 
1 MAYIS ALANI TAKSİM 

Yürüyüş
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renişe geçti Dev-
Genç’liler. Panzer-
lerin üstüne yürü-
düler ve düşmana
karşı ateş açarak
daha büyük bir kat-
liam yaşanmasının
önüne geçtiler. Pa-
nik halindeki halkın
birbirini daha fazla
ezmemesi için ça-
baladılar. DEV-
GENÇ "yere yatın
kaçmayın" çağrısı
yaparak hem halkı
korudu hem de hal-
ka yön gösterdi. 

Pankartlarını ve bayraklarını asla
yere indirmediler. Yapacakları bir
şey kalmadığı noktada da örgütlü ve
iradi bir şekilde alanı terkettiler. 

Artık Taksim bedeli ödenmiş bir
mevzidir. Taksim artık her sokağında
kanımızın aktığı bir alandır. TAKSİM
ARTIK 1 MAYIS'TIR. 

5- 1 Mayıs 77 Katliamı’nı
anmak 1 Mayıs'ı Taksim'de
kutlamak neden önemlidir? 

Sınıflar ortaya çıktığından bu yana
ezen ile ezilenlerin yürüttüğü kavgada
bedellerin ödendiği her mevzi bir
savaş alanı olmuştur. 1 Mayıs da
bedel ödenmiş bir mücadele günü-
dür... Tüm dünya halklarının ortak
kavga günüdür 1 Mayıs. Kimileri
içini boşaltmaya, eğlence ve bayram
günü diye kutlamaya çalışsa da 1
Mayıs, sömürü ve zulüm ortadan
kalkana kadar işçi ve emekçilerin
kavga günüdür. 

Bu gerçeğin bilinciyle düşman 1
Mayıslar’ın kutlanması önüne her
zaman engeller çıkarmış, alanları ya-
saklamış, kutlamalara katılanlar ye-
niden saldırılara uğramış, katledil-
mişlerdir. 1 Mayıs 77 tarihsel anlamda
bunun en kanlı örneği olarak Taksim'i
sadece bir alan olmaktan çıkarmış,
şehitlerin anıldığı, katliamın unuttu-
rulamayacağının, 1 Mayıs'ın 1 Mayıs
alanında, Taksim'de kutlanacağının
ilan edildiği bir mevzi olmuştur. 

Adalet ve devrim özleminin adıdır
Taksim. 1 Mayıslar tüm bir mücadele
yılının sokaklara resmedilmesiyse,

Taksim'de bu resmin sergilendiği
alandır. 1 MAYIS ARTIK TAK-
SİM'DİR. 

6- 1 Mayıs 1977 katliamın-
dan sonra Taksim Meyda-
nı'nda kutlamalar devam
etti mi? 

1978 yılında 1 Mayıs bir kez daha
Taksim Meydanı’nda kutlandıktan
sonra Taksim 1 Mayıs kutlamalarına
kapatıldı. 1978 1 Mayıs'ı ve Taksim
aynı zamanda ülkemiz devrim mü-
cadelesi açısından da önemli bir gün
ve alandı. Çünkü 1978 1 Mayıs'ında
hareketimiz Türkiye devriminin Ma-
hir Çayanlar’ın yolunda yürüyen ön-
cüsü olduğunu ilan etti. Türkiye dev-
rimi öncüsüne de Taksim alanında
kavuştu. Taksim alanı artık yasaklı
alan olarak onyıllar boyunca kaza-
nılma mücadelesi verilen bir alan
olacaktı. 

1980 Cuntası’yla 1 Mayıs tümüyle
yasaklandı. Ancak 1 Mayıs ve 1 Ma-
yıs alanı Taksim üzerinde mücade-
lemiz devrimci mücadelenin geliş-
mesiyle yeniden yükseldi. 1988'den
itibaren 1 Mayıs'ı salonlara hapset-
meye çalışan oportünist ve revizyo-
nistlere karşı devrimci duruşun, şe-
hitlere bağlılığın, tarih bilincinin adı
oldu Taksim 1 Mayıs alanı. 1988 yı-
lında alana çıkmaya çalışan onlarca
devrimci gözaltına alındı, tutuklandı. 

1989 yılında 5 bin yürek , 5 bin
Mehmet Taksim Alanı’na yürüdü.
Kurşunlara yürekleriyle , ellerindeki
taşlarıyla direndiler ve Mehmet Akif
Dalcı'yı o gün şehit verdiler. Artık

Taksim alanı, 1 Ma-
yıs alanı mücadele-
sinin elinde taş ye-
rine yüreğini düş-
mana fırlatan bir şe-
hidi vardır. Artık
Taksim'e çıkan her
yürek Mehmet'tir.
Ardından gelen üç
yıl boyunca göste-
rilen kararlılık ve
ısrar sonucu 1 Ma-
yıs kazanılsa da he-
nüz daha Taksim
Alanı iradeler sava-
şının sürdüğü bir

mevzi olmaya devam ediyordu. 2004
yılına kadar 1 Mayıs saldırılar, kat-
liamlar, direnişler arasında sürdü.
2004 yılında Taksim'e çıkma hedefiyle
yeniden bir süreç başladı. 2008 yılında
sokak sokak sürdürülen çatışma sen-
dikaların erken geri çekilmesi ve po-
lisin vahşi saldırıları nedeniyle he-
define ulaşamadı, alana girilemedi. 

Ancak iradeler savaşı önce 1 Ma-
yıs'ın resmi tatil ilan edilmesi ile,
2009'da otuz yıl sonra yeniden Tak-
sim'e çatışmalarla da olsa girilmesiyle
yeni bir dönemece girdi. 2010, 2011
1 Mayıs'ında Taksim meydanını yüz-
binlerce emekçi doldurdu. 2012 1
Mayıs'ı ise en kitlesel bir Mayıs
olarak tarihe geçti. 2013'ten itibaren
1 Mayıs alanı yeniden yasaklandı
ve artık her 1 Mayıs Cephelilerin 1
Mayıs alanı Taksim'i zapetme mü-
cadelesine sahne oldu. 

7- 1 Mayıs Alanı Taksim
mücadelesinde sendikaların
tavrı nasıl oldu? 

1 Mayıslar’a ve 1 Mayıs Alan’ına
yönelik saldırı sadece düşmandan
gelmedi hiçbir zaman. Devrimciler
1 Mayıslar'ı kutlayabilmek için, 1
Mayıslar'da halkın birliğini ve da-
yanışmasını yaratabilmek için bedel
öderken, işkencelerle gözaltına alınıp
tutuklanırken, bazen ölüm bedeli 1
Mayıs alanına yürürken reformizm
timsali sendikalar düzenin icazet sı-
nırları içinde kalmayı tercih etti. İş-
çilerin örgütlü gücü ve hak alma
mevzisi olması gereken sendikalar
aksine patronlarla, tekelcilerle ve

1 Mayıs ’77 tarihsel anlamda bunun en kanlı
örneği olarak Taksim'i sadece bir alan olmaktan
çıkarmış, şehitlerin anıldığı, katliamın unutturu-
lamayacağının, 1 Mayıs'ın 1 Mayıs alanında,
Taksim'de kutlanacağının ilan edildiği bir mevzi
olmuştur. 

Adalet ve devrim özleminin adıdır Taksim. 1
Mayıslar tüm bir mücadele yılının sokaklara res-
medilmesiyse, Taksim'de bu resmin sergilendiği
alandır. 1 MAYIS ARTIK TAKSİM'DİR. 

23 Nisan
2017

Yürüyüş

Sayı: 11

43BAYRAĞINDA SABOLAR, NİYAZİLER, LEYLALAR, BİLGEHANLAR VAR



onun temsilcisi iktidarlarla değil dev-
rimcilerle çatıştı. Mücadeleyi geri
çekme çabasına girdi. Biz halkı,
emekçileri alanlara çağırdık, onlar
salonlara. Biz "hedef TAKSİM", biz
"1 MAYIS 1 MAYIS ALANI’NDA
KUTLANIR" dedik, onlar "alan fe-
tişizmi yapmayalım" diyerek oligar-
şinin istediği sınırlarda hareket etmeyi
tercih ettiler. Halkı oligarşinin izin
verdiği alanlara taşımayı tercih ettiler.
Biz Türkiye halklarını birleştirelim,
yüzbinler olalım ve Taksim Mey-
dan’ını zaptedelim derken onlar halkı
parçalamaya çalıştılar. 1 Mayıs öncesi
Taksim'e çıkacakları açıklamaları o
güne yaklaşılmaya başlandığında hep
yönünü düzene çevirdi. Her yıl re-
formist sendikalar adeta Taksim he-
defini saptırmak için ağızlarını Taksim
ile açıp oligarşinin icazet alanlarıyla
tamamladılar. Bunun için 1 Mayıs'ı,
1 MAYIS ALANI TAKSİM'İ kazan-
ma mücadelemiz iki cephede sür-
dü… Biri egemenler, diğeri de emek-
çiler üzerinde egemenlik kurmaya
çalışan sendikalar, reformistler. 

8- Taksim Meydanı 
projelerinin amacı nedir? 

Uzunca bir süredir Taksim Mey-
danını kentsel dönüşüm isimli saldırı
kapsamına alındı. AKP  Taksim Ala-
nı’nı devrimcilerin, halkın mücadele
alanı olmaktan fiziken de çıkarmak
için proje üstüne proje ilan etti. Tak-
sim'i yayalaştıracağını söyledi, cami
dikeceğini söyledi, kışla inşa edece-
ğini söyledi. Amaç Taksim'i mücadele
tarihinden çıkarmak, emekçilerin,
Türkiye halklarının hafızasından sil-
mekti. Taksim'in 1 Mayıs ile anıl-
masını istemiyor oligarşi. Taksim'in
faşizme karşı demokrasi, kapitalizme
karşı sosyalizm mücadelesinin bir
simgesi olmasını istemiyor. Şehitlerin
her yıl anıldığı ve halka sınıf kini
kattığı bir alan olmasını istemiyor.
Bedellerle kazanılamayacak tek bir
karışın olmadığının tekrar tekrar gö-
rülmesini ve düşmana karşı zafer
kazanmak için kararlılığın yeterli
olacağının görülmesini istemiyor.
Bunca yıldır baskıyla , katilamla,
gözaltı, tutuklamalarla başaramadı-
ğını, sokaklarından akılacak bir alan

bırakmayarak yapmak istiyor.
Ortada çıkılacak bir meydan, bir
alan kalmaz ise 1 Mayısları da
bitirebileceğini sanıyor. Ancak
iradeler savaşı kimi zaman tek
bir cm'lik alan üzerinde bile yü-
rüyebilir. Taksim'de milyonların
toplanacağı bir alan kalmasa da
Taksim zafere kadar 1 Mayıs
alanıdır. Taksim'de çıkacak pan-
kartlar, dalgalandırılacak bay-
raklar irademizin, halkın kurtu-
luşunun simgesidir. Bunun için
asla yere düşürmeyeceğiz. 

9- 1 Mayıs şehitlerini 
nerede anmalıyız? 

Taksim Meydanı’nda. Taksim
Anıtı’nın üstünde, önünde, çev-
resinde... Çünkü o meydanda on-
larca işçinin kanı, yüzlerce insa-
nımızın yaralı bedenleri var. O
meydan, o anıt bizim kavga ru-
humuzun simgesi. İstanbul, Ana-
dolu şehitlerinin önderliğinde
oradan ayağa kalktı, kalkmayı
sürdürecek. Katliam anında alanı
terketmeyen Dev-Gençliler tam
40 yıldır ordalar. Tam 40 yıldır
devrimciler, şehitler oradalar. Her
yıl 1 Mayıs'ta biz onlarla buluşuyoruz
o meydanda. Biz onlara sözümüzü
yerine getiriyoruz her yıl 1 Mayıs'ta
o meydanda. Şehitlerimiz her yıl çe-
likten kavga ruhumuza su veriyorlar
o meydanda. Biz o suyu o meydanda,
o şehitlerin elinden içmez isek çürü-
rüz, kırılırız, yok oluruz. 

Biz o meydanda şehitlerimizi yal-
nız bırakırsak geleceksiz kalırız.
Umudumuzu kendi ellerimizle bo-
ğarız. Evet, o meydanda anacağız 1
mayıs şehitlerimizi. O meydanda ge-
rekirse yeni şehitler verme pahasına
şehitlerimizi anacak, zaferin sözünü
vereceğiz. 

Katilleri bizi o meydandan silerek
hesap vermekten kurtulacaklarını sa-
nıyorlar. Ancak biz o hesabı o mey-
danı terketmeyerek soruyoruz, sor-
maya da devam edeceğiz. 

10- 2017 1 Mayısı’nı 
Devrimciler 
Nerede Kutlayacak? 

1 Mayıs'ı tarihten silmek istediler,

direndik, 1 Mayıs'ı kazandık. 1 Mayıs
alanını yasaklamak istediler, alan ol-
maktan çıkarmak istediler, bedeller
üzerine 1 Mayıs alanını onlarca yıl
sonra kazandık. Elbette faşizm ko-
şullarında kazanılmış hakların kalı-
cılığının bir garantisi yoktur. Müca-
dele süreklidir ve her hakkı geri
almak için uğraşırken faşizm, biz de
haklarımızı kalıcılaştırmak için dev-
rim mücadelemizi kesintisiz bir şe-
kilde sürdürürüz. 2013'te tekrar ya-
sakladılar 1 Mayıs alanımızı. Bu yıl
beşinci kez yasağı tanımayacağımızı
haykıracağız. TAKSİM 1 MAYIS
ALANIDIR. 1 MAYIS TAK-
SİM'DİR. Biz bu yıl yine Taksim'de
olacağız. Belki parçalanmış beden-
lerimizle, belki kan-revan içinde ama
inancımızla, şehitlerimize bağlılığı-
mızla, bayraklarımızla, onurumuzu
yere düşürmeden, alnımız ak, başımız
dik biz yine Taksim Meydanı'nda
olacağız. Şehitlerimizin kanıyla ka-
rılmış alanımızı terketmeyeceğiz.
Taksim 1 Mayıs alanıdır. Taksim bi-
zimdir. Taksim'i kan emicilere ver-
meyeceğiz. 

1 Mayıslar’a ve 1 Mayıs
Alanı’na yönelik saldırı sade-
ce düşmandan gelmedi hiçbir
zaman. Devrimciler 1
Mayıslar'ı kutlayabilmek
için, 1 Mayıslar'da halkın
birliğini ve dayanışmasını
yaratabilmek için bedel
öderken, işkencelerle gözaltı-
na alınıp tutuklanırken,
bazen ölüm bedeli 1 Mayıs
alanına yürürken reformizm
timsali sendikalar düzenin
icazet sınırları içinde kalma-
yı tercih etti. İşçilerin örgütlü
gücü ve hak alma mevzisi
olması gereken sendikalar
aksine patronlarla, tekelci-
lerle ve onun temsilcisi ikti-
darlarla değil devrimcilerle
çatıştı.

Yürüyüş

23 Nisan
2017

Sayı: 11

YENİLMEZLİĞİMİZİN MAYASINDA KIZILDERE44



İki baba, Seyid Rıza, Kemal Gün...
Biri tarih, biri bugün. Biri anıtlaşmış,
biri o anıtın altında anıt gibi direniyor.
Kemal Baba, Seyid Rıza'ya yeniden
can veriyor, Seyid Rıza, tarihin bil-
geliğiyle direniş yoldaşı oluyor Kemal
Baba'ya. 

Devlet, unutulsun, tarihe gömül-
sün diye mezarsız bıraktı Seyid Rı-
za'yı. Halkı onu unutmadı. Destan-
larını yazdı, şehrin göbeğine heykelini
dikti. O bir anıt gibi duruyor orada
şimdi. 

Bir anıt gibi duruyor o heykelin
altında Kemal Baba. Oğlunun, oğul-
larının ve kızlarının cenazelerini is-
tiyor. Kimse onun sesini duymasın
diye düzenin basını yazmıyor onu,
televizyonları, hergün gördüklerini
görmezden geliyorlar. Ama o basının
sansürlediğini tarihe yazıyor. 

OHAL koşullarında, direnmeme-
nin teorisi yapılırken, o direnişin ha-
sını yapıyor. Tıpkı Seyid Rıza gibi
bir savaşçı o. Tıpkı Gülsüman Dön-
mez gibi, Şenay Hanoğlu, Hülya
Şimşek, Veli Güneş gibi bilge bir
direnişçi... Her gün biraz daha bil-
geleşiyor. Sesi yayılıyor dalga dalga. 

Tarih yazıyorlar. Tarih yazan her-
kes için geçerli olduğu gibi, tarih
onları yazıyor. 

İki direnişçi onlar. İki baba. 

5 Oğul 5 Ölüm 
Kemal Gün, bir oğlunu bir yıl

önce şehit verdi. Çayan Gün, 6 Nisan
2016'da katledildiğinde 27 yaşındaydı.

Murat Gün, aynı yılın sonunda, Arlaık
ayında Dersim dağlarında bir sığı-
nakta katledildi. Ama ikincisinin bir
mezarı yok, henüz naaşı bile yok or-
tada. Kemal Gün, onun için açlığın
koynunda oğluna doğru yürüyor gün-
lerdir. 

Heykeldeki ihtiyar da, evlat acı-
larının en büyüklerini, en acımasızını
yaşadı. Bir kez değil, iki kez değil,
tam üç kez. İki babanın yanına, Tarih
Baba'yı koyalım ve ondan dinleyelim
Seyid Rıza'nın üç oğlunun hikayesini. 

En büyükleri Şıh Hasan'dı. Bıra
İbrahim ve Reşik Hüseyin vardı bir
de. 

Bıra İbrahim, daha 1933'de kat-
ledildi. Bir hainin, Reyber'in kurduğu
tezgah sonucunda Seyid Rıza evlat
acısını yaşadı. 

Şıh Hasan, Dersim isyanında, ba-
basıyla omuz omuzaydı. 17 Ağustos
1937'de Laç Deresi’nde, 30 kişiyle

birlikte katle-
dildi. 

Reşik Hü-
seyin, çok
gençti. 17 ya-
şındaydı he-
nüz. Dersim is-
yanının sonla-
rına doğru ba-
basıyla birlikte
gözaltına alın-
dı ve tutuklan-
dı. 

Reşik Hü-
seyin, 17 ya-
şında. Türkiye
Cumhuriyeti

yasaları, 18 yaşından küçük olanların
asılamayacağını söyler. 

Reşik Hüseyin, yasalara göre ası-
lamaz. 

Tarihin ettiğine bakın ki, Seyid
Rıza da yasaların "asılabilir" dediği
yaşın çok üstündeydi. Yani yasalara
göre ne Seyid Rıza, ne de Reşik Hü-
seyin asılabilirdi. 

Ama yasalar aşılır. 
Osmanlı'da oyun çok. 
Seyid Rıza'nın yaşı mahkemede

sahte tanıklarla küçültüldü ve Reşik
Hüseyin'in yaşı büyütüldü. İdam edi-
lebilecek yaşa getirildi. 

Seyid Rıza'nın bundan haberi yok-
tu. İdama götürülürken, saatini ar-
mağan olarak küçük oğluna bırakmak
istedi. 

"Bunu oğluma verin" dedi. 
"Oğlunu da asacağız" dedi katiller

cevap olarak. 
Seyid Rıza, "o zaman" dedi, "son

bir isteğim var. Beni oğlumdan önce
asın". 

Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkilileri
ne yaptılar dersiniz? 

Seyid Rıza'yı oğlundan önce asıl-
ma isteğini kabul etmedikleri gibi,
80 yaşına gelmiş o ihtiyara, 17 ya-
şındaki oğlunun idamını seyrettirdiler. 

Zulmün tarihi 15 Kasım 1937 idi. 
5 oğul; Bıra İbrahim, Şıh Hasan,

Reşik Hüseyin, Çayan Gün, Murat
Gün. 

Bu oğulları birleştiren çok önemli
bir şey var: bu oğullar, hep savaşın
içindeler. 

Savaştılar ve düşman tarafından
katledildiler. 

Seyid Rıza Anıtı’nın Altında Anıt Gibi Direnen Bir Baba 

İKİ BABA BEŞ OĞUL 

23 Nisan
2017

Yürüyüş

Sayı: 11

45BAYRAĞINDA SABOLAR, NİYAZİLER, LEYLALAR, BİLGEHANLAR VAR



Bu oğullar, ne savaş meydanında,
ne işkence tezgahlarında, ne idam
sehbpalarında aman dilemediler. 

Babalarının, halklarının, uğruna
dövüştüklerinin alınlarına tek bir leke
sürmediler. Babalarını onurlandırdılar.
Oğullar babalarının, babalar oğulla-
rının yolundan gittiler. Yollar bir
oldu. 

Doğanın Kanunu
Doğanın kanunu şudur: Önce ba-

balar gider toprağa. Oğullar babala-
rının mezarına toprak atarlar. Fakat,
zulüm her çağda tersine çevirmiştir
bu çarkı. En yakın örnek, emperya-
listlerin çıkardığı iki paylaşım sava-
şıdır. İki savaşta, 60 milyon ölü
gencin künyeleri, annelerinin baba-
larının ellerine verildi. 60 milyon
gencin annesi babası, oğullarının -
eğer varsa- mezarlarına çiçek götür-
düler. 

Faşizm nerede hüküm sürüyorsa,
bu doğa yasası tersine işler. 

Analar ve babalar, oğullarının ve
kızlarının mezarlarının üzerine ka-
panırlar. 

Devrim, "annelerin ve babaların
evlat acılarına son verecektir" derken,
tam da bunu kastediyoruz işte. Em-
peryalizm doğayı tarumar eder. Ter-
sine çevirmeye çalışır tarihin doğal
akışını. Devrim, doğaya ve yasalarına
uygun olandır. Emperyalizm hüküm
sürdükçe, faşizm hüküm sürdükçe,
daha çok evlat acısı yaşanacaktır.
Bu "kader" değil ama kaçınılmazdır. 

Seyid Rıza 
Ölmeyen Kahramanımız,
Kemal Baba, 
Yenilmeyen Halkımızdır 

Biz tarihe, savaşanlarımıza bir
çok kez söz verdik. 

Tek bir ölümüz bile mezarsız
kalmayacak. Ve tek bir mezarımız
bakımsız kalmayacak. 

Cenazelerimizi istiyoruz. Me-
zarlarımızı istiyoruz. Seyit Rıza'nın
mezarı yok. Kemal Baba'nın oğlu
mezarsız. 

Ey tarih, sana soruyoruz: Neden
bu "tekerrür?" Neden bu bitmeyen
tekrarlar? 

Soruyoruz ama cevabını da bi-
liyoruz; çünkü senin iyi bir öğren-
ciniz. 

Kaybettiler. Kaybedilmenin, me-
zarsız kalmanın "ürpertici" düşün-
cesiyle bizi yıldırmak için. Yılmadık.
Çok kaybedildik. Yılmadık. Me-
zarlarımıza saldırdılar. Mezar taş-
larındaki resimlerimizin gözlerini
oydular. Mezarımızda, taşımızı, top-
rağımızı, resmimizi kurşunladılar.
Mezarlarımızdan korktuklarını an-
ladık. Daha iyi baktık mezarlarımıza.
Başucumuzdaki taşlarla meydan
okuduk zulme: "Kahramanlar öl-
mez, halk yenilmez." 

Kahramanlar ölmedi. Halk ye-
nilmedi. 

Seyid Rıza, ölmeyen kahraman,
Kemal baba, yenilmeyen halkımızdır. 

Burjuva sosyologlar, "kuşaklar
çatışmasını" yazıyorlar hep. Bizim
kuşaklar, aynı safta, babalar ve oğul-
lar, zulmedilenler safında. Burada
uşaklarla, halkın çatışması var. Em-
peryalizmin uşakları saldırıyor kat-
lediyor kaybediyor, baba oğul ana
kız bir olup direniyoruz. 

Seyid Rıza, idam sehpasına gi-
derken demişti ki, 

"Ben sizin hilelerinizi anlayama-
dım, onlarla başedemedim"... 

Baş edeceğiz Seyid Rıza. 
Baş edeceğiz Kemal baba. 
Oyunlarıyla, hileleriyle bir-

likte yere sereceğiz onları. 
Oğullarının idamını seyret-

mek zorunda bırakılan babaların,
ay yüzlü çocuklarının kömür-
leşmiş bedenleri arasında "ken-
di" kızlarını seçemeyen anne-
lerin, oğlunun cenazesi yerine
bir avuç siyaha kesmiş toprağa
sarılmak zorunda bırakılan ba-

baların acılarının hesabını soracağız. 
Devireceğiz onların iktidarını. 
Hiçbir anne, hiçbir baba, oğlunun

kızının cenazesi, mezarının peşinde
koşmak zorunda kalmayacak. Hiçbir
anne baba, "doğal" sebepler dışında,
çocuklarının cenazesini toprağa ver-
mek zorunda kalmayacak. 

Nasıl böyle kendimizden emin
konuşuyoruz? 

Çünkü Dersim'in meydanındaki
babalar gibi, babalarımız var. Seyid
Rızalar var; idam sehpasının önünde,
"af dile" tekliflerini reddedip size
boyun eğmedim diyen. Çünkü Kemal
Günler var; OHAL insanları sindir-
mişken, katledilen evlatlarına sahip
çıkıp, faşizme, cumhuriyet tarihinde
ilk kez bir katliamın gerçekleştirildiği
bir sığınağı açtıran... 

Çünkü, oğullarımız var; Bıra İb-
rahim gibi, Şıh Hasan, Reşik Hüseyin
gibi, Çayan Gün, Murat Gün gibi...
Halklarının kurtuluşu için mavzere
sarılıp dağlara yürüyen oğullarımız... 

İşte bundan,  kazanacağımızdan
eminiz. 

5 oğul; Bıra İbrahim, Şıh Ha-
san, Reşik Hüseyin, Çayan Gün,
Murat Gün. 

Bu oğulları birleştiren çok
önemli bir şey var: Bu oğullar,
hep savaşın içindeler. 

Savaştılar ve düşman tara-
fından katledildiler. 

Bu oğullar, ne savaş meyda-
nında, ne işkence tezgahlarında,
ne idam sehpalarında aman di-
lemediler. 

Babalarının, halklarının, uğ-
runa dövüştüklerinin alınlarına
tek bir leke sürmediler. Babala-
rını onurlandırdılar. Oğullar ba-
balarının, babalar oğullarının
yolundan gittiler. Yollar bir oldu.
Baş edeceğiz Seyid Rıza. 

Kahramanlar ölmedi. Halk
yenilmedi. 

Seyid Rıza, ölmeyen kahra-
man, Kemal Baba, yenilmeyen
halkımızdır. 

Kemal Gün'ün Sesine Kulak Verin 
Cenazeleri Kaybederek Değerlerimize
Saldırmalarına İzin Vermeyin

Devrimci İşçi Hareketi 9 Nisan'da Gazi

Mahallesi'nde kahveleri gezerek Dersim'de

direnen Kemal Gün'ün direnişini anlattı.

Üç işçi kahvelerde konuşmalar yaparak

cenazelerin verilmesi için imza istedi.

Toplam 100 imza toplandı.
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Şehitlerimizi Mezarsız Bırakmayacağız
Kemal Gün şehit düşen gerilla

oğlu Murat Gün ve diğer gerillaların
cenazelerinin verilmesi için Dersim'de
Seyit Rıza Parkı'nda direnmeye devam
ediyor. Zalimin zulmüne karşı nasıl
ki Seyit Rıza başeğmediyse Kemal
Gün de zulmü yeneceğinin inancıyla
her gün direniş alanında oğlunu bulmak
için direniyor. Direniş günlüklerini
aşağıdaki gibi yayınlıyoruz:

48. Gün-12 Nisan: Ben, Özlem abla,
Kemal amca Dersim Seyit Rıza Parkı
Direniş yerindeyiz. Kemal amca dö-
vizlerle uğraşıyor. Kaçıncı gününde
olduğunu belirten numarayı dövize
yazıyor. Özlem abla da çay almaya
gitti, çaylarımız geldi ve bugünün ilk
haberi için Özlem abla resim çekiyor.
Saat 9'a doğru Hayriye ana geldi zi-
yaretimize. Uzun süre sohbet ettik.
11 Nisan’ın Fatma Ersoy’un ölüm yıl
dönümü olduğunu söyledi. Ben de
Armutlu ’da tüm şehitlerimiz için ye-
mek verdiğimizi söyledim. Hayriye
ana kızının onurlu bir mücadele ver-
diğini O’nunla gurur duyduğunu an-
lattı.Tekrar uğramak üzere ayrılırken,
Adanalı bir genç Dersim’e gezmeye
gelmiş, bizi merak etmiş. Ziyaretimize
gelen insanlar "Adaletin olmadığı
yerde direnmek haktır. Direnişlerimiz
zaferle sonuçlanacak. Direnen yüre-
ğinden, ellerinden öpüyoruz Kemal
babamız." dediler. Kamu Emekçileri
yazılı mesajlarını da getirdiler sağ ol-
sunlar. Ankara’dan gelen misafirleri-
miz, Kemal amcaya saf B.1 hapı ge-
tirmişler, teşekkür ederiz... Hepimiz
Ankara’dan gelen direnişçi arkadaşlar,
ben, Kemal amca, avukatımız Ayşegül
ve Özlem abla topluca direnişin anısına
resim çektirdik… Dilek Doğan’ın kar-
deşi Mazlum yanımızda… (...)

Kemal amca savcıyla görüşmeye
gitti... Savcı, kemiklerin hepsini ve-
remeyeceğini DNA’sı belli olanların
sahiplerine verilebileceğini ama bunun
dışında DNA’sı belli olmayan Sahip-
sizler Mezarlığı’na gömülmesi gerek-

tiğini söylemiş. Kemal amca bu konuda
kızgın ve öfkeli. Sağlıkçılar tansiyo-
nunu ölçmek için geldiler, sakinleş-
mesini bekliyorlar. Yarın yeniden di-
reneceğiz. DNA’lı veya DNA’sız bi-
liyoruz onlar bizim evlatlarımızın ke-
mikleri alacağız!

49. Gün: TAYAD’dan Özlem Balkı
ablamız da bugün itibariyle bir haftalık
destek açlık grevine başladı. Özlem
ablamızı belki tanımazsınız. Ablamız
İsveç’te yaşayan ve bizi orada temsil
eden TAYAD’lı fedakâr ablamızdır.
Bizi hiç yalnız bırakmaz. Kendisine
buradan teşekkür ediyorum.

50. Gün: Sabahımız şiddetli bir gök
gürültüsü ve dolu ile başladı. Sonra-
sında kuvvetli sağanak yağmurla de-
vam etti. Rüzgar oturduğumuz kafenin
eşyalarını uçuracak kadar şiddetli ol-
duğundan, direniş yerimizi düzenlemek
için biraz beklemek zorunda kaldık.
Rüzgâr durulur durulmaz işe koyul-
duk... Saat 10.00'da CHP Milletvekili
Gürsel Tekin’in Danışmanı CHP Tun-
celi Milletvekili, aynı zamanda CHP
sözcüsü Gürsel Erol Hozat Belediye
Başkanı ile birlikte Kemal amcaya
ziyarete geldiler. Sürecin nasıl gittiğini
sordular, Kemal amcadan bilgi aldılar.
(...) Saat 14:00’da Munzur ve Pertek
Üniversitesi’nden bir genç bayanla, bir
gencimiz ve Bünyamin Hoca geldi zi-
yaretimize. Onlarla günlük gelişmeleri
konuştuk. Konuşmamız daha çok Grup
Yorum’un Konser çalışmaları ile ilgili
geçti yani Yenikapı’ya izin verirler mi,
vermezler mi konusu vardı gündemi-
mizde. Biz de zaten şimdiye kadar kon-
serlerimizi izin alarak yapmadık diyerek
sohbeti noktaladık. Aydın ve Gönül Pa-
pur’u İstanbul’a yolcu etti, Gönül ay-
rıldığına, biz de Gönül’ün gittiğine çok
üzüldük. Kemal amca Gönül’e hatıra
olarak bir sigara tabakası aldı, Gönül
çok duygulandı. Bizden de Özlem ab-
lamız Gönül’ün gitmesine çok üzüldü
ama geri döneceğinin sözünü almıştı.
Günün geri kalan kesimi yine halktan
ziyaretlerle sürdü. (...)

51. Gün: Her zamanki gibi geldik.
birlikte direniş yerimizi düzenledik.
Kemal amcayı illa ki yardım edecek,
burası onun yüreğinin attığı yer. İşle-
rimizi bitirdikten sonra çaylarımızı
içtik. Dün Gazi’de bir arabayı taramış
polisler. Ölen iki gençten birisi Der-
simli, diğeri Tokat’lıymış. Doğum
günü kutlamasından dönüyorlarmış.
Yine katliam, Bunları konuştuk. Ra-
mazan’la Kemal baba oturuyorlar bü-
yük şemsiyemizin altında. Kemal baba
günlüğünü yazıyor, yani Dersim’de
bir direnişin daha tarihini. CHP Tunceli
milletvekili Gürsel Özer yine ziyare-
timizdeydi. Bir saate yakın Kemal
amcayla sohbet ettiler. Gürsel Özer
Ankara’ya yola çıkacaklarını söyledi,
gitmeden tekrar Kemal amcanın du-
rumuyla ve gelişmelerle ilgili bilgi
almak istemiş.  İsviçre-Almanya iş-
birliği ile Kemal amcaya destek amaçlı
yapılacak bir programdan telefon bek-
liyoruz, Canlı bağlantı yapılacak. Yo-
ğundu bugün. Londra’dan Semra Eren,
Kemal amcanın sürecini çok yakından
takip eden ve direnişini elinden gel-
diğince duyurmaya çalışan bir basın
mensubu arkadaşıymış Özlem abla-
mızın. O aramıştı ve Londra ve Fran-
sa’da düzenlenen açlık grevlerine ve
direnişlere destek yürüyüşü progra-
mında yer almamız konusunda ko-
nuşmuştu bizimle. Biz de programın
detaylarını öğrenerek katılabileceğimizi
söylemiştik. Saat 18.00 sularında Lon-
dra ile canlı bağlantıya geçeceğiz. Bu
arada yine üniversiteli üç genç kızımız
geldi. Kemal amcaya ellerinden gel-
diğince sık ziyarete geliyorlar, uzun
uzun sohbet ediyorlar, başka arkadaş-
larını getiriyorlar ve imza kampanya-
mıza destek olmaya çabalıyorlar. Biri
Ağrı’dan, biri Hakkari’den, diğeri
Adıyaman’dan gelen kızlarımız di-
renmenin ve bunu günlük yaşamda
ilke edinmenin gerekliliğinin bilincinde
idiler ve elbette bu bizi çok sevindirdi.
Onlara tutsaklarımızın hapishanede
yaparak gönderdikleri çiçeğimizi gös-
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Tarihi Zulmedenler Değil 
Zulme Karşı Direnenler Yazdı

Yazmaya Devam Ediyor!



terdik. Ellerinde neredeyse hiçbir mal-
zeme olmadan yaptıkları saksı çiçeğin;
insanların direnç, yılmazlık ve yara-
tıcılıklarının ne kadar sınırsız oldu-
ğunun ve dört duvarın faşizmin yeni-
leceğinin simgesi olduğunu konuştuk.
Almanya Disburg Halk Cephesi’inden
bir arkadaşımız Kemal amcayla rö-
portaj yaptı. Halk Cephesi’nin tüm
şehitleri için yaptığı programa İsviçre
Halk Cephesi de katıldı. İsviçre Halk
Cephesi Duisburg’a hareket etmeden
önce Sabri Çelik arkadaşımızla Kemal
amca ve bizimle konuşarak hava ala-
nından selamlaşmıştık. Almanya ve İs-
viçre ile yapılan canlı bağlantıyı bitir-
dikten biraz sonra iki arkadaş gitarlarıyla
geldiler ve yanımıza oturarak bize bir
dinleti sundular. Murat buradan çok te-
şekkür ediyoruz. Bugün geç kaldık ev-
lerimize gitmeye. Yarın yine direnişteyiz.
ZAFERE KADAR!

52. Gün: Bugün hava çok güzel,
Dersim’in en güzel Pazar günlerinden
biri diyebilirim. Tabi ki bizler yine
böyle güzel bir havada Seyit Rıza
Park’ında, yerimizde ben, Özlem abla,
Kemal amca oturuyoruz. Ramazan’ı
eve gönderdim, ufak bir masa alıp
gelecek, bir stant açıp dayanışma
amaçlı tutsak ürünlerinden satacağız.
Bugün referandum var, oyunu kullanan
Seyit Rıza’ya gelir diye düşünüyoruz.
Biz dün Hüsnü Yıldız’dan bahsettik,
bol bol kulağını çınlattık, bugün kendisi
geldi. Sıcak ve duygulu bir karşılaşma
oldu, ne de olsa Hüsnü Yıldız. Kardeşi
Ali Yıldız için Dersim’de ölüm oru-
cuna yatan ilk direnişçimiz ve şu anda
şimdi direnen Kemal amcayla sohbet
ediyorlar. Günümüz Hüsnü Yıldız’ın
iki günlük destek açlık grevi için di-
renişimize gelmesiyle yoğunlaşmıştı.
Kerim Hocamız ve yine ihraç edilmiş
bir diğer hocamız da var aramızda.
Stant açtık bugün. Tutsaklarımızın
hapishanede el emeği, göz nuruyla
yaparak gönderdikleri bilezikleri, mek-
tup kağıtlarını, şiir panolarını, kolyeleri,
tespihleri kırmızı örtülü masamızın
üzerine hep beraber özenle yerleştirdik.
hem stantta satış yapıyor, hem de
bildiri dağıtıyor. Tutsaklarımız Kemal
amcanın açlık grevi direnişine maddi
katkıda bulunmak yani dayanışma

amacıyla göndermiş yaptıkları
elişlerini. Biz de masamızı bu
doğrultuda isimlendirdik, "da-
yanışma masası” dedik.Bütün
Özgür Tutsaklarımıza SELAM
OLSUN!

Gazi’deki cenazelerin buraya
gelip gelmeyeceği, gelirse ne
zaman geleceği konusu pek açık
değil. İnternet ve gazetelere ba-
kıyoruz. Hem üzgün, hem öf-
keliyiz boşu boşuna yaşamlarını
yitirmiş gençlerimiz için... Hafif
yağmur çiseledi. 

54. Gün: Bugün Ramazan ve Sezai
abi direniş alanı temizleyip güzel bir
şekilde hazırladı. Bu Kemal amcayı
biraz geç gelmeye ikna edebildiğimiz
ilk sabahımız. Yedi minibüsü yerine
sekiz minibüsünü aldık. Limonunu
içti, tansiyonunu ölçtük ve çayını da
içtikten sonra günlüğünü yazmaya
koyuldu… Gözündeki kataraktın iyice
ilerlemiş olmasından dolayı çok yaz-
maması gerekiyorsa da, tuttuğu gün-
lüğünün Kemal amca ve direnişinin
tarihi açısından çok önemli olduğunu
biliyoruz. Saat 10.00'a doğru avuka-
tımız Didem ve hukuk fakültesi öğ-
rencisi Ceren Bünyamin Hoca ile bir-
likte geldiler, günaydınlaştık. Tam
önümüzde Osmanlı zamanından önce
inşa edilmiş bir eski kışla var şimdi
müzeye çeviriyorlar. Kemal amca bu
kışlanın nasıl kanlı olduğunu ve in-
sanların nasıl katledildiğini anlatıyor.
Müze yapılması fikrinin neye istinaden
ortaya atılıp kanlı kışlada neler sergi-
leyeceklerini merak ediyor. Kışlanın
altı eskiden atlar için ahır olarak kul-
lanılıyormuş. Bir direniş zamanı Sezai
abimiz o ahırda bir hafta kalmış, TA-
YAD’lı annelerimizin kışlayı işgal et-
tiği bir direnişimizi dinledik. 

Öğleden sonra Kemal amcanın fa-
cebook ve twitter hesaplarını düzen-
ledik. Artık Kemal amcayı facebook
ve twitter’dan takip edebilirsiniz. Say-
faların düzenlenmesinden sonra. Tut-
saklarımız hapishaneden Kemal am-
caya seyretmesi için televizyon ve su
ısıtması için de bir elektrikli su ısıtıcı
göndermişlerdi. İçtiğimiz çayların su-
yunu tutsaklarımızın gönderdiği su
ısıtıcı ile ısıtıyoruz. 

Kemal amcayla kucaklaşan gençlerin
İstanbul’dan Gençlik’ten geldiğini öğ-
rendik. Şemsiyenin altında toplanarak
sohbet etmeye başladık bile. 16.00'a
doğru havanın pek de güzel olmamasını
fırsat bilerek bütün arkadaşlar hep birlikte
medya, sosyal medya, direniş alanımız
ve uluslararası ilişkilerimizde daha fazla
ne yapabiliriz çalışmalarıyla meşgulüz.
Sık sık yağan orta şiddetteki yağmura
rağmen ziyaretçilerimiz de var. Yağmur
yağdığında şemsiye altında, yağmur
durduğunda da volta atarak gündemdeki
haberlerin sohbetini yaptık...  Kemal
baba televizyonda düşen ya da düşürülen
helikopterle ilgili haberlere bakıyor.
Çalışmalarımızla elimizden geldiği kadar
sizlere ulaşmaya çabalıyoruz. Sizlerin
de çevrenizdeki insanlara bu faşist sis-
temin insanlarımızı, evlatlarımızı öl-
dükten sonra dahi nasıl haklarından
mahrum ettiğini anlatmanızı umuyoruz.
Mezar herkesin hakkıdır. Her ölünün,
her arkada kalan insanımızın bir mezara
hakkı vardır. Kimyasal silahlarla kat-
lettikleri evlatlarımızı, yakarak imha
etmek yetmiyormuş gibi mezar haklarını
da gasp eden bu faşist düzenin karşısına
tek başına ve elindeki tek ama en büyük
silahı olan canıyla, yaşamıyla dikilmiş
olan Kemal Amca’mızın sesine kulak
verelim.

“Bir Mezar İstiyorum Oğluma, 
Başucuna Gidebileceğim, Dua 
Edebileceğim Bir Mezar….Çok Mu?”
Kemal amcanın facebook sayfasının
linki: https://www.facebook.com/
kemalgulizar.gun?fref=ts
Kemal Amca’nın twitter hesabının linki:
https://twitter.com/dersimkemalbaba
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Yola Gelmeyeceğiz Islah Olmayacağız
Mersin Halk Cephesi, 5 Nisan'da evleri basılarak

gözaltına alınan Tevfik Koçan ve Volkan Baran ile
ilgili 14 Nisan'da bir açıklama yaptı. Açıklamada "5
Nisan'da sabaha karşı evleri basılarak gözaltına alınan
arkadaşlarımız Tevfik Koçan ve Volkan Baran, 8 gün
süren gözaltı süresince Adlı Tıpa giderken ve dönerken
ters kelepçe dayatmasına karşı çıktıkları için saldırıya
uğramışlardır. Parmak izi hukuksuzluğunu protesto et-
tikleri için zorla ve işkenceyle parmak izleri alınmaya
çalışılmıştır. 'Gerekirse tek tek parmaklarınızı kırarak
alırız' diyerek işkenceciliklerini göstermişlerdir katiller.
Mersin Emniyeti tüm acizliği ve çaresizliğiyle saldırmıştır
arkadaşlarımıza… 12 Nisan'da mahkemeye çıkarılırken
slogan attıkları gerekçesiyle, adliye girişinden mahkeme
salonuna kadar kafalarını duvarlara vura vura, yerde
sürükleyerek götürmüşlerdir. Bu acizliğin, bu saldırıların
sebebini çok iyi biliyoruz. Haklılığımızdan ve boyun
eğmememizden korkuyorsunuz. Korkun, çünkü biz ka-
zanacağız. Yola gelmeyeceğiz, ıslah olmayacağız. Mah-
kemeye çıkarılan arkadaşlarımız adli kontrolle serbest
bırakılmışlardır." denildi.

1 Mayıs'ta bedeller paha-
sına kazanılan Taksim Alanı'nı
faşizme teslim etmeyeceğiz.
Bu alan bizim ve bu alana
çıkmaya, bu alanı sahiplen-
meye devam edeceğiz. Tüm
alanların bu konuyla ilgili
yaptıkları yazılı açıklamaları
aşağıda yayınlıyoruz: 

Devrimci İşçi Hareketi:
"Ülkemizde faşizmin en

azgın halini aldığı günlerden
geçiyoruz. Referandum al-
datmacasıyla halkın günde-
mine zorla sokulan demokrasi
şovları faşizmin kanlı yüzünü
gizlemek içindir. İşçilerin
emekçilerin gerçek gündemi
yaşadıkları açlık ve yoksul-
luktur. OHAL koşulları al-
tında yaklaşan 1 Mayıs İşçi
ve Emekçi Bayramı daha da
önem kazanıyor. Bugünü ne
burjuvazinin istediği gibi ba-
har bayramı havasında kut-
layacağız ne de faşizmin bizi
hapsettiği salonlarda dar alan-
larda olacağız. Bu seneki 1
Mayıs AKP faşizmine karşı
milyonların toplandığı bir
kavga günü olacak. Kuşkusuz
ki 1 Mayıs'ı kutlayacağımız
yer de emekçilerin 1 Mayıs
alanı olan Taksim'dir. Tüm
işçi ve emekçileri 1 Mayıs'ta
Taksim'de olmaya adına ya-
kışır bir bayram kutlamaya
davet ediyoruz. Kimse bize
OHAL'de olmaz, polis saldırır,
bu sene koşullar uygun değil
demesin. OHAL AKP’nin
kendi iktidar kavgasının, ik-
tidar çelişkilerinin sonucu ya-
rattığı bir durumdur. Bu sene
koşullar her seneden çok daha

uygun. AKP’nin faşizmine
karşı birlikte mücadele etmek
için çok daha fazla nedenimiz
var. AKP iktidarında iş cina-
yetlerinde katledilen işçiler
için çalınan haklarımız için
1 Mayıs'ta Taksim’deyiz." (15
Nisan)

Gazi Halk Cephesi:
"Ülkemizin zor süreçten

geçtiği, faşizmin ömrünü uzat-
mak için bu kadar baskı uy-
gulayıp kan döktüğü dönemde
1 Mayıs’ta Taksim’den vaz-
geçmek, her şeyi alın teriyle
dişi ve tırnağıyla kazanan
emekçi halklara ihanettir. Fa-
şizm, onurlu devrimci demo-
krat insanların olduğu ma-
hallelerde insanlarımızı sokak
ortalarında kaçırıyor, işkence
ve uzun süren gözaltılar, tu-
tuklamalarla yıldırıp sindir-
meye, teslim almaya çalışıyor.
Evlerimiz iş yerlerimiz hergün
faşizmin hedefi oluyor. Yaşam
hakkımız bile gasp ediliyor.
Ekmek almaya giderken so-
kak ortasında, evimizde kat-
lediliyoruz. Katlederek, tu-
tuklayarak, işkence yaparak
bizleri haklı mücadelemizden
alıkoyabileceklerini sanıyorlar.
Her defasında halkın direnen
gücü karşısında teslim olup
kaçıyorlar. Ve bu kararlılıkla
bu inanç ve cüretle 1 Mayıs’ta
biz de Taksim’deyiz! Tüm
Gazi halkını, faşizme karşı
Halk Cephesi saflarında 1
Mayıs’ta Taksim’e çağırıyo-
ruz!"(14 Nisan)

İkitelli Halk Cephesi:
"... 1 Mayıs’ta Taksim’de

Yine 1 Mayıs’ın arifesindeyiz… Yüreklerimizde halen
katledilen Mehmet Akifler’in öfkesi var… Ülkemizin
geleceği, halkımızın çocukları tüm gençliği ülkemizin
alanlarını 1 Mayıs’ta zapt etmeye, bizlere yaşam hakkı
tanımayan AKP faşizmine ve onun eli kanlı katillerine
meydanları Elif Sultan gibi dar etmeye çağırıyoruz. Bu
çağrı “Parasız, Bilimsel ve Gerçekten Demokratik Bir
Eğitim İçin Gerillaya Katıl” çağrısına kulak veren Bün-
yaminler’in, Aysunlar’ın çağrısıdır. Bu çağrı Dev-Genç’li
Komutanımız Bilgehan’ın çağrısıdır.

1 Mayıs ve 1 Mayıs Alanı da bizimdir. Bedel ödedi-
ğimiz, kanımızın aktığı alanları terk etmiyeceğiz. Belki
o alanlara yine birkaç kişi ile gireceğiz ama yüzbinlerce
üyesi olan sendikalar gibi “gerekirse evimize gitmeye-
ceğiz.” Bu Vatanın her karış toprağı, yaşı kadar tutsak-
lıklara çarptırılan Dev-Genç’lilerin.

Bu çağrılara kulak verin… Ülkemizin Tüm gençliğini
Emekçi halkımızın mücadele gününe destek vermeye
çağırıyoruz. Barikatlarda yalnız olmayacağız alnındaki
yıldızlı beresi yüzündeki fularıyla Bünyamin, bellerine
doladıkları kızıl bayraklarıyla Aysun ve Hünkar da ya-
nımızda olacak. Beraber döveceğiz düşman barikatlarını
komutanımız Bilgehanla…

Dev-Genç

1 Mayıs’ta , 1 Mayıs Alanı’ndayız!
Ülkemizdeki Tüm Gençliği 1 Mayıs’ta Alanları 

Elif Sultan Gibi Zaptetmeye Çağırıyoruz!
Bu Çağrı Bünyaminler’in, Aysunlar’ın,Hünkarlar’ın Çağrısıdır!
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1 Mayıs Alanını Bedellerle Kazandık, 
Faşizme Teslim Etmeyeceğiz!



olmak demek, bugün faşizme karşı
mücadelede bir adım önde olmak de-
mektir! Taksim alanı kanla kazanılmıştır.
Oligarşi yıllar öncesinden bir katliam
yaptı Taksim 1 Mayıs alanında… Orada,
o meydanda şehitlerimizin kanı var,
tarihimiz var! O meydanda Mehmet
Akif Dalcılar’a verdiğimiz sözümüz
var! O meydan; teslim olmamanın,
faşizme karşı direnişi büyütmenin
meydanıdır. O yüzden 1 Mayıs’ta
Taksim’deyiz! AKP geçmiş yıllarda
yıkım bahanesi ile Taksim’i halka
kapatırken, bu yıl da OHAL ve darbe
bahanesi ile Taksim’i halkımıza ve
devrimcilere kapatıyor!  Bizler işçiyiz
emekçiyiz! Halkız biz halk! Taksim
1 Mayıs Alanıdır! 1 Mayıs’ta Taksim’i
zaptedeceğiz!"(14 Nisan)

İdil Kültür Merkezi:
"1 Mayıs alanı Taksim’dir ve Tak-

sim Türkiye’de kendisine 'ilericiyim,
devrimciyim, demokratım' diyen tüm
kesimlerin onurudur, namusudur. Dün-
yada 1856 yılında Avusturalya taş iş-
çilerinin 8 saatlik iş günü için Mel-
bourne Üniversitesi’nden parlamento
binasına yürümesiyle başladı bu kavga.
Ülkemizde de 1977 1 Mayıs günü
Taksim Alanı’nda 37 insanımızı şehit
verdik. 1989 yılında Mehmet Akif
Dalcı kahramanca çarpışarak şehit
düştü, 1996 1 Mayıs şehitlerimiz bay-
rağı daha ileriye taşıdı. KHK’larla
hak ihlalleri çığ gibi büyüyor. Sanat
alanlarından, kurumlardan bireysel

sanatçılara kadar her kesim de bu
saldırılardan nasibini alıyor. 'Yeraltında
ezilenler yeryüzüne seslenirler' diye
soluk verip, 'Hakkın ara sor da gel,
çadırları kur da gel' diyerek alanlara
direnişe çağırdığımız, milyonların
umudu olan Grup Yorum tutuklanıyor,
konserleri AKP tarafından yasakla-
nıyor. Gün hakkımızı söke söke al-
manın günü, gün direnişleri büyütme,
teslim olmama günüdür. Bu inanç ve
kararlılıkla yüzümüz Taksim'e dönük
olacak. Tüm halkımızın 1 Mayıs İşçi
Bayramı’nı kutluyoruz."(16 Nisan)

Halkın Mühendis Mimarları:
"...Bugün halk için mühendislik

yapmanın bedelinin tutsak düşmek
olduğu, halkın çıkarlarını gözeterek

mimarlık mesleğini onuruyla yapma-
nın bedelinin KHK’lar ile ihraç edil-
mek olduğu bu düzende, sokağa çık-
maktan, haklarımız için mücadele et-
mekten başka bir yolumuzun olma-
dığını görmekteyiz. Bugün büyüyen
ve zafere gebe olan direnişlerde boy
veriyor yarına dair umutlarımız. Bu
yüzden biz diyoruz ki;

Halk için üretmenin ve paylaş-
manın coşkusunu, adalet için mücadele
etmenin, insan olarak kalabilmenin
onurunu, devrime olan umudumuzu
büyütmek için tüm mühendis mimar-
ları Halkın Mühendis Mimarları’nın
safına 1 Mayıs’ta 1 Mayıs Alanı’na,
Taksim Meydanı’na çağırıyoruz." (15
Nisan)

Halk Cepheliler bulundukları bölgelerde umudun sesi
olan Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş dergisinin
dağıtımını yaptı. Yapılan çalışmalardan derlediklerimiz
kısaca şu şekilde;

İSTANBUL
Altınşehir: Halk Cepheliler, 10 ve 13 Nisan’da Şa-

hintepe ve Bayramtepe Mahallesi’nde umudun sesi Yü-
rüyüş dergisinin dağıtımını yaptı. Yapılan çalışma esnasında
23 Nisan’da yapılacak olan Grup Yorum 7. Bağımsız
Türkiye Konseri için davetiye de dağıtıldı. Çalışmalar
sonunda toplam 70 dergi halka ulaştırıldı.

Esenyurt: Halk Cepheliler 13 Nisan’da Yeşilkent
Mahallesi’nde umudun sesini halka ulaştırdı. Yapılan
çalışmada 50 dergi halkımıza ulaştırıldı.

Gülsuyu: Halk Cepheliler 12 Nisan’da Okul Bölge-
si’nde esnaflara umudun sesi Yürüyüş dergisi ve 23 Ni-
san’da yapılacak olan Grup Yorum Bağımsız Türkiye
Konseri bildirisi dağıtımı yaptı. Yapılan çalışmada esnaf
ile konser üzerine sohbet edildi ve genel gündem üzerine
bilgi verildi. Çalışma sonunda 28 dergi ve 170 adet
bildiri halka ulaştırıldı. Ayrıca 18 Nisan’da Heykel ve
Çarşamba Pazarı esnaflarına yapılan çalışmada 35 dergi
ve 80 konser bildirisi dağıtıldı.

İşçi Hareketi Gazetesi 
Direnen İşçinin Sesi’ni Her Yere Taşıyor

İstanbul Kıraç Devrimci İşçi Hareketi, 10 ve 14 Ni-
san’da işçinin-emekçinin sesi olan İşçi Hareketi gazetesinin
dağıtımını ve tanıtımını yaptı. Yapılan çalışmada 25
gazete halkımıza ulaştırıldı.

UUmudun Sesi’yle Halkımızı Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Örgütleyeceğiz!
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Kamu Emekçilerinin başlattığı di-
reniş yeni direnişlere vesile olarak
sürmeye devam ediyor. Bizler şuna
inanıyoruz: Direnenler mutlaka ka-
zanır. Nuriye Gülmen ve Semih Özak-
ça zaferi mutlaka herkese müjdele-
yecekler... Direniş alanından yazılan
günlüklerin bazılarını aşağıdaki gibi
yayınlıyoruz:

Direnişin 155. Açlık Grevi'nin
35. Günü-11 Nisan: (...) Bir önceki
gün destek açlık grevi eylemini biti-
rirken söz alan Ömer, bir gün sonra
iş yerinin önünde eyleme başlayaca-
ğını duyurmuştu... Sert bir gözaltı
olmuş. 17 emekçiyi gözaltına almışlar,
Veli Abi’yi yine yerlerde sürükle-
mişler, insanların yüzlerine gaz sık-
mışlar, Murat’ı tehdit etmişler... Öğlen
açıklamamızda Enerji Sanayi Maden
Sendikası yönetiminden Betül söz
aldı ve gözaltılarla ilgili açıklama
yaptı. Gözaltına alınan arkadaşları-
mızın bir kısmı serbest kaldıktan
sonra alana geldiler... Murat’ın ba-
basının, Veli Abi’nin annesinin, Na-
zan’ın ablasının, ESM yönetiminden
arkadaşlarımızın, o gün eyleme katılıp
gözaltına alınmayanların alanda ol-
ması, direnişler arasındaki bağın ne
kadar güçlü olduğunu bize bir kez
daha gösterdi. O gün Semih ve Acun,
Enver Aysever’in Tele1’de yayınlanan
programına katılmak için İstan-
bul’a gitmişlerdi. O yüzden alan,
hem fiziki hem de manevi olarak
epey boştu...

36. Gün: Nakliyat İş üye ve yö-
neticileri Alevi Bektaşi Federas-
yonu Genel Başkanı Muhittin Yıl-
dız ve yönetim kurulu üyeleri des-
tek ziyaretinde bulundu. Fransa’da
üç sendika taleplerimizin kabul
edilmesi yönünde açıklama ya-
yımladı. Düzce’de, işi, ekmeği
için direnen Mimar Alev Şahin
bizim için bir günlük destek açlık
grevi yaptı. Nakliyat İş üyelerinin
desteği, emekçi dayanışmasının
çok güzel bir örneğiydi. Başka
bir açıklama için toplanmışlar,
Ankara’ya gelmişken bizi de zi-
yaret etmek istemişler. Oldukça

kalabalık ve coşkuluydular. Slogan-
larımız çok gürdü. (...) Alev’imize
ve Nazife'mize direniş kardeşliğimizi
büyüttükleri için en içten, en samimi
selamlar! (...)

38. Gün: Öğleden sonra Avrupa
Parlamentosu üyesi, Almanya’da Sol
Parti Milletvekili Andrey Hunko ile
beraber AP üyesi birkaç parlamenter
ziyaretimize geldi...  Destek açıklaması
yaptılar. Fotoğraf çekip sosyal med-
yadan yayınladılar. Sağ olsunlar!

Saat 14.30’da KESK Ankara Şu-
beler Platformu alana gelerek açlık
grevi taleplerimizin kabul edilmesi
yönünde açıklama yaptı... Bir de çok
hoş bir saksı çiçeği getirmişler. Yanlış
bilmiyorsam adı “kivi”. Ağaç gibi
olan çiçeklerden. O da alana yeni
bir ruh kattı. KESK Ankara ŞP bugüne
kadar “cık” dediğini, 158. günde
yaptı. Bunun birkaç sebebi var: “Dö-
nem sözcüsü” değişti. Yeni dönem
sözcüsü direnişi desteklemek yönünde
görüş bildirdi ve harekete geçti. İkin-
cisi, emekçilerin çoğalan direnişleri
KESK’i zorladı...  Şu anda örgütle-
yicisi KESK’in kendisiymiş gibi gö-
rünen ama ihraç edilmiş kamu emek-
çilerinin iradesiyle devam ettirilen
birkaç eylem var. Hal böyle olunca,
bazı yerlerde direniş örgütlermiş gibi
görünen KESK’in Yüksel Direniş’ini

tanımaması çok göze çarptı. Her ne
hal ise, KESK Ankara Şubeler Plat-
formu’na ve eyleme katılan emekçi-
lere teşekkür ederiz. Akşam Tuzlu-
çayır’da bir panele davetliydik. Esra
Ökan Özakça ve Halkın Hukuk Bü-
rosu Avukatı Ebru Timtik’le beraber
konuşma yaptık... Güncesini tutmakta
olduğum bu birkaç gün boyunca sev-
gili dostum Ömer bizimleydi. Birkaç
gün elimiz ayağımız oldu, üstümüze
titredi. Öyle ki, Esra ona “has arkadaş”
unvanını uygun gördü.

39. Gün: Pazar günü iki dostu-
muz bize direnişin en özel anlarından
birini yaşattılar. Hayatlarını birleştirme
kararlarını bizlerle paylaştılar, yüzük
taktılar. Daha doğrusu, biz onlar için
küçük bir program yaptık. Şarkılar
söyledik, halaylar çektik. Ben Ferhad
ile Şirin’in aşkını Nazım’ın yeniden
yazdığı biçimiyle kısaca anlattım...

Bu hikaye bize yabancı değil. Bi-
liyoruz, en güzel sevda hikayeleri
kavganın içinde yazılanlardır. Çünkü
sevdayı layıkıyla, en saf haliyle ya-
şayabilecek olanlar; gerçek, karşılıksız
sevgi bağının var olabilmesi için mü-
cadele edenlerdir. Kapitalizm, her
türlü değerimize amansızca saldırıyor.
Sevgiyi de tüketilen, alınıp satılan
bir şeye dönüştürmek istiyorlar. (...)

Nuriye Gülmen

Selam Olsun Meşale Olup Karanlığı Aydınlatanlara
Halka ve Tüm Emekçilere Umut Olanlara

Direnişçiler Birinci Aylarında  Açlıklarını ve Halaylarını 
Dostlarıyla Paylaştılar

Açlık grevinin birinci ayında 8 Nisan'da direnişin coşkusu alanda bir kez daha
büyütüldü. Bir aydır açlık greviyle zafere yürüyen direnişçiler yapılan bir
programla direnişi kutladı. Programa Ankara’dan yanı sıra İzmir, Sinop, Antalya,
Trabzon ve Bursa’dan gelen kamu emekçileri katıldı. Program gelenekselleşen
13.30 açılış konuşmasıyla başladı. Ankara’dan ve farklı illerden gelen 30 kişi bir
günlük destek açlık grevi yaparak direnişe omuz verdiler.  Açılışın ardından kısa
hikâyeler ve kıssadan hisseler okunarak üzerine sohbet edildi. Birinci ay
programına ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı ile bir söyleşi yapılarak devam
edildi. Selçuk Kozağaçlı, açlık grevi üzerine konuştu. “Haksızlığa karşı açlık
grevi yapan insan adalete inancını kaybetmemiştir” diyerek adaletin mahkemelerde
bulunmayacağını ancak mücadele ederek kazanılacağını vurguladı. Ayrıca açlık
grevinin iktidarların değil, halka yönelik bir eylem olduğunu, adalete ihtiyacı
olanların bu eyleme destek vermesi gerektiğini ifade etti. Kalabalık olmasının
yarattığı hazımsızlıkla saldırıya uğrayan 100. gün halayından daha kalabalık
şekilde halaylar çekildi. Halaylar ve sohbet gece ateş başında da devam etti.
Birinci ay programı yükselen mücadelenin etkisiyle kalabalık ve coşkulu geçti.
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Pisliği Devrim Temizler!
Faşizme Karşı Halk Meclislerinde 

Örgütlenelim!
İktidara geldiği günden bugüne yönetememe krizi ya-

şayan AKP faşizmi, 15 Temmuz 2016 günü –sözde darbe
girişimi ile yönetememe bataklığına iyice saplandı... 

... Akan pisliğin üzerini kapamak için yönetememe
krizine son vereceğini düşünerek –başkanlık sistemi- adı
altında halkı çaresizliğe-referanduma götürdü.

16 Nisan günü referandumda oylanan halkın çıkarları,
geleceği değil faşizmin meşruluk kazanmasıydı. Bugüne
kadar çıkarttığı KHK’larla burjuvaziye hizmet eden AKP
bu günden sonrada –sadık uşaklığına- kaldığı yerden
devam edecektir. AKP OHAL ilanından sonra kendi hu-
kuksuzluğunu tavan yaptırmış, muhalif olan herkesi, kendi
düzenine alternatif her şeyi tarumar etmiştir.

Gazi Mahallesi’nde, halkın kendi sorunlarına çözüm
bulduğu Halk Meclisini yıkmış devrimcilerin bin bir
emekle kurduğu Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu Tedavi
Merkezini işgal ederek “kalekol” yapmıştır. Mahallerimizde
katil polisleriyle terör estirmiş derneklerimizi basıp-talan
edip kapılarına mühür vurmuştur. Ama ne vurduğu mühürler,
ne estirdiği terörler nede kalekola çevirdiği tedavi mer-
kezlerimizin işlevselliğini yitirmedik. Yine gençlerimizi
uyuşturucu bataklığından kurtarmamıza engel olamamış-

tır.
Kürt milliyetçi hareket ve kuyrukçusu oportünist sol

yine seçimlere bel bağlarken OHAL süresince hiçbir şey
yapmamıştır... Yani ülkemizde HDP’nin ve oportünistlerin
göremediği veya görmek istemediği bir faşizm var.

Halkımız Bu Pisliği Ne Referandum Ne de Seçim
Temizler…

Bu Pisliği Temizleyecek Olan Tek Şey Devrimdir,
Demokratik Halk İktidarıdır!

Bugün birçok mahallede ve alanda yarattığımız meclisler
her tarafından pislik akan bu düzenin tek alternatifidir.

... Çıkartılan KHK’larla ihraç edilen Nuriye Gülmen
yüzlerce, binlerce meslektaşının tek umudu olarak direnişe
başladı... Grup Yorumun çalışmalarını yürüttüğü İdil Kültür
Merkezi bir ay içerisinde 2 kere basıldı, Grup Yorum
üyeleri tutuklandı... Dersim’de bombardımanda katledilen
oğlu Murat Gün için Seyit Rıza Meydanı’nda açlık grevi
yapan Kemal amcamızda bir damlaydı bu ummanda.
OHAL’i bahane ederek hakları gasp edilen Özgür Tutsaklar
da yaktıkları hücrelerle dövdükleri kapılarla suya düşen
damlalarımız oldu.

Halkımız; Suya düşen bu damlaların dalgası olmak di-
renişi büyütmek de bize düşüyor. Seçimler, referandumlar
aldatmadır...

HALK CEPHESİ

Hasta Tutsak Selmani Özcan’ı 
Sahiplenelim

TAYAD'lı Aileler 25 yıldır tutsak Selmani Özcan ile
ilgili 17 Nisan'da bir açıklama yaptı. Açıklamada: "Selmani
Özcan 25 yıldır tutsak. 1992’den bugüne yaralı bacağını
tedavi ettirmeye çalışıyor. Tedavi (yeniden ameliyat) amaçlı
getirildiği Edirne F Tipi Hapishanesi’nde tek başına, ihti-
yaçlarını, temizliğini karşılayacak durumda olmadığı
bilindiği halde 8 metre karelik tek kişilik hücrede tutuluyor.

Kendi yarasına pansuman dahi yapamayan bir tutsağa uy-
gulanan bu tecrit, gerekli tedavi koşullarını engellediği
gibi durumunu daha da ağırlaştırmaktadır. Selmani, tuvalet
ihtiyacı için klozetli, egzersiz için merdivenli havadar bir
yerde ve yanında kendisine bakacak arkadaşlarının olduğu
bir yerde kalmalıdır. Bu konuda yapılan girişimlere
hapishane idaresi red cevabı vermekte ve Selmani’nin
sağlığı hızla bozulmaktadır. Tedavisi ve uygun bir yerde
kalması için sizde duyarlılık gösterin. Bakanlığa, hapishaneye
faks çekin. Sesimize ses katın." denildi.

Kamu Emekçileri Cephesi işlerine
dönmek için direnen kamu emekçile-
riyle ilgili 13 Nisan'da bir açıklama
yaptı. Açıklamada: "Kamu emekçileri
tarihi bir süreçten geçiyor. Bir yandan
iş güvencemizin kaldırılmasına dönük
bir dizi saldırı hazırlığı sürerken, diğer
yandan bir gecede çıkarılan KHK’lar
ile on binlerce kamu emekçisi sorgusuz
sualsiz işinden, ekmeğinden ediliyor...
Türkiye’nin dört bir yanında kamu
emekçileri işleri, onurları için mücadele
ediyor. Nuriye Gülmen’in Ankara Yük-
sel Caddesi'nde yaktığı direniş ateşi
Malatya’da, Düzce’de, Bodrum’da,
Aydın’da, İstanbul’da büyüdü. Kamu
emekçileri OHAL’de kaygıyı korkuyu

değil, umudu büyüttü. Direnme hakkı
bedellerle kazanıldı. Alanları emekçilere
yasaklamak isteyen faşizm, bir kez
daha yenilgiye uğradı(...). Şüphesiz
ki, zafer kaçınılmaz. Gün gün büyüyen
mücadele, umut zaferi tırnakla söküp
koparacaktır. Tarih bir kez daha zul-
medenleri değil, zulme isyan edenleri
yazacak" denildi.

Direnişi Anlatmaya 
Devam Edeceğiz

Açlık grevi direnişinin son hafta-
sında destek çalışmaları devam ediyor.
11 Nisan'da Ankara Metrosu’nda aji-
tasyonlarla "Açlık Grevi Direnişi"
halka anlatıldı ve bildiri dağıtıldı. Halk

AKP faşizmine tepkilerini anlatırken,
sözlü tacizde bulunanlara karşı direnişi
sahiplendi. 18 Nisan'da ise halkın mat-
baası duvarlara direnişi anlatan yazı-
lamalar yapıldı.

Yüksel Direnişi’ne 
Fax Çekme Eylemi İle
Destek Sunuldu

Ankara 17 Nisan'da Yüksel’deki
kamu emekçilerinin direnişine ve açlık
grevine destek için Başbakanlığa fax
çekme eylemi yapıldı. Eyleme pek
çok ilden katılan oldu. Sinyal yoğun-
luğundan fax çekemeyenler de dire-
nişçileri aradılar.

Her Direniş Alanını Sökerek Alacağız, 
İşimiz de Alanlarımız da Bizimdir!



Londra’da Halk Toplantısı
Pikniği Yapıldı

Her pazar yapılan kahvaltı ve halk
toplantılarımızı, bu hafta açık havada
piknikle yaptık.

Halk toplantısının bu haftaki ko-
nusu; 30 Mart, 16-17 Nisan Devrim
şehitlerini anma günleri dolayısıyla
şehitlerimizin anılmasına karar veril-
mişti. Bir dakikalık saygı duruşuyla
başlayan program 30 Mart 16-17 Ni-
san’ı anlatan konuşmayla devam etti.
Devrimci mücadelenin geçmişini ve
şu andaki mücadelesini anlatan semi-
nere dönüştü.

Grup Nisan türküleri ve marşlarıyla
program devam etti. Sıra halaylara
geldiğinde zılgıtları ve alkışları duyan
Türkiyeliler “birbirimizi tanımıyoruz”
demeden halaylara katıldılar.

İngiltere Halk Cephesi’nin organize
ettiği pikniğe bütün gün yaklaşık 70
kişinin katıldı.

���

Almanya-Bılefeld Halk Cephesi
Şehit Yakınlarını Ziyaret Etti

Ankara şehitlerinden Vehbi Melek’in
kız kardeşi; Büyük Ölüm Orucu şehit-
lerinden Feride Harman’ın iki yakın
akrabası, PERPA Katliamı şehitlerinden
Mehmet Salgın’ın ablası ile Malat-
ya’daki gerilla şehitlerinden Hasan Er-
kuş’un akrabaları ziyaret edildi.

Mehmet Salgın’ın ablası iki küçük
anısını da sohbete dahil etti:

“Mehmet çok gençti ama hepimizi
şaşırtacak kadar olgun ve sabırlı idi.
Ne kadar kötü durumlarla karşılaşsak

da, bütün şikâyetlerimizi ve
kabaran yüreğimizi öylesine
yatıştırırdı ki, söylediğimizi
de pişman ederdi. Davasına
inanmıştı. O nedenle de önce

bizlerden yani, en yakınlarından, abla-
sından, davaya bağlılık yemini almıştı.
Bir keresinde durakta, otobüs beklerken
elinde bisküvi yiyerek otobüs bekleyen
kendinden epeyce yaşlı bir tanıdığını
görmüş. Yanaşıp selam verdikten sonra
elindeki bisküvi paketini almış ve ora-
daki çocuklara dağıtmış. İçinden bir
adet te kendisine almış ve paketi geri
getirip sahibine vermiş. Paketin sahibi;
Mehmet al paketi neden geri getirdin
deyince, yok abi kendim için almadım,
seni izleyen çocuklar vardı onlara da-
yanamadım, onlar için aldım.”

Şehitlerimizin güzellikleri anlat-
makla tükenmez… Onları anlamak
için onlar gibi olmalıyız. Önder şehit-
lerimizin nezdinde bütün şehitlerimizi
anıyoruz.

���

Mannheim Dev Genç’liler 
Ailelerini Hiçbir Yerde 
Yalnız Bırakmıyor

Dev Genç’liler Ailelerini Yalnız
Bırakmıyor… Hastane´de, Düğün´de,
Cenaze´de Hep Beraberiz…

Dev-Genç’liler Ailelerini hiçbir
yerde yalnız bırakmıyor.

İki ayrı aile ferdimiz geçirdikleri
sağlık sorunları nedenleriyle hastaneye
kaldırıldılar Dev-Genç’liler olarak on-
ların yalnız olmadıklarını tekrardan
göstermek ve onlara moral vermek
için yanlarında bulunuldu.

���
Almanya Dev-Genç’lilerden
Üç Şehirde Oturma Eylemi

27 Mart’ta Hamburg’tan Türkiye’ye
giriş yaparken hukuksuzca gözaltına
alınan ve ertesi gün tutuklanan Anıl
Güney Bolat ve Berkin Elvan’ın mah-
kemesinde pankart açtığı için gözaltına
alınıp ülkeden çıkış yasağı konulan
Gamze Köse için Almanya Dev-Genç’li-
ler olarak oturma eylemi başlattık. Otur-
ma eylemleri Almanya’nın Hamburg,
Aachen ve Dortmund şehirlerinde ya-
pıldı. “Anıl ve Gamze İçin Adalet İsti-
yoruz” sloganıyla birçok insana arka-
daşlarımızın durumunu anlattık, imzalar
topladık ve bildiriler dağıttık. Arka-
daşlarımızı geri alana kadar eylemleri-
mizi sürdüreceğiz denildi

���

BBerlin Yorum Kültür Evinde 
Film Akşamı

Berlin`de 14 Nisan Cuma günü
Saat 19.00’da Yorum Kültür Evi’nde
10. film akşamı yapıldı. Her 15 günde
bir düzenlenen film akşamında Kalbimi
Oraya Gömün (Orijinal ismi Bury my
heart at wounded knee) filmi gösteril-
di.

Katılan dostlarımızla filmin içeriği
ile ilgili sohbet edildi ve 28 Nisan
Cuma akşamındaki film akşamına
davet edildi.

Av ru pa’da

Köln Açlık Grevi Çadırı 15. Gününde
Cenazelerimiz Nerede?

Oğlunu, bir mezarı olsun diye 50 gündür açlık grevinde
bir baba. Biz de Kemal amcanın açlığını paylaşmaya
devam ediyoruz.

Kemal amcaya destek olmak için 15 gündür Köln’de
dönüşümlü açlık grevi yapılıyor. Her gün sabah 11.00’dan
akşam 19.00’a kadar açlık grevi çadırımız açık.

Hamburg’ta Kemal Gün’e Destek Standı
18 Nisan, salı günü Hamburg Halk Cepheliler, Kemal

Gün’ün direnişine destek vermek ve Hamburg’ta yaşayan

halkı bu direnişten haberdar etmek için, solcuların da
yoğun olduğu Sternschanze Tren İstasyonu önünde, bilgi-
lendirme standı açtı. Saat 14:00’dan 17:00’a kadar açılan
standa, ilgi yoğundu. Bir yandan bilgi almak için standa
gelen insanlara Kemal Gün’ün direnişi anlatılırken, diğer
yandan bildiriler dağıtıldı.  Stand esnasında toplam 250
adet bildiri dağıtıldı. Bildirinin başlığını okuyan insanlar,
direkt nasıl destek olabiliriz?” sorusunu yönelttiler ve ce-
nazelerin verilmemesi hakkındaki şaşkınlıklarını belirttiler.
54 gündür evlatlarının kemikleri için açlık grevinde olan
Kemal Gün’ün bu haklı ve onurlu direnişini desteklemek
hepimizin görevidir!

Atina’da 
Berkin Elvan Anıtı’na Saldırı

Haziran Ayaklanması’nda polis ta-
rafından katledilen Berkin Elvan anısına
Yunanistan Halk Cephesi tarafından
yapılan anıta, faşist saldırı gerçekleşti-
rildi. 17 Nisan gecesi anıt resim, asılı
olduğu yerden söküldü.

Sökülen anıt resmin yerine yenisini
yapacak ve Berkin’imizi unutturmaya-
cağız.

Yürüyüş
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Almanya’da 30 Mart- 17 Nisan
Şehitler Anması Düzenlendi
Almanya´nın Dortmund şehrinde

15 Nisan 2017 Tarihinde 250 kişinin
katıldığı 30 Mart- 17 Nisan şehitler
anması ve yürüyüş düzenlendi.

İlk olarak yürüyüşün başlanacağı
Dortmund Tren Garı önünde bir araya
gelindi. Alana gelen insanlarımız pankart
ve halaylar eşliğinde karşılandı. Yağ-
murun altında halay çekildikten sonra
yürüyüşe geçmek için kortejler oluştu-
ruldu. Umudun çocukları ve Dev-
Genç’liler de kortejdeki yerlerini aldı-
lar.

Yürüyüşümüz onların düştüğü kav-
ganın devam etiğini göstermek için.

Bu inançla ve bu yüreklilikle hay-
kırıldı sloganlarımız sokaklarda.

Yürüyüşümüz miting alanına varıl-
dığında bile sloganlar hiç durmadan
devam etmekteydi.

İki Dev-Genç’limiz halkımızı “Daha
çok onlar yaşamalıydı” şiiri ile karşıladı
ve program başladı. Şehitlerimizin ema-
neti olan şehit yakınlarımız sahnede
bizlerle duygularını paylaştılar.

Geleceğin umudu gençliğin kurtuluşu
olan Dev-Genç’li bir arkadaşımız sah-
nede yerini aldı ve Dev-Genç’in mü-
cadelesini anlatı.

Hayatın her alanında mücadele için-
deki kadınlarımız çağırıldı sahneye;
Önceden hazırladıkları türküleri ile mü-
cadelenin en ön saflarında bulunduk-
larını tekrardan gösterdiler bizlere.

Dersim´den İstanbul´a, İstanbul´dan
Ankara´ya, Bodrum´dan Malatya´ya
olan direniş anlatıldı. Nuriye Gülmen

ve daha sonra Kemal amca ile canlı
bağlantı kuruldu.

Nuriye Gülmen daha önce böyle
canlı ve heyecan verici bir selamla kar-
şılaşmadığını dile getirdi. Nuriye Gül-
men; direnişin gittikçe daha çok sahip-
lenildiğini ve artık insanlarında kendileri
ile beraber direndiğini anlatı. Direnişin
159. ve açlık grevinin 39. gününde
olan Kamu Emekçileri’ne bin selam
olsun diyerek hep bir ağızdan “halkız
biz türküsü” ile veda edildi Nuriye
Gülmen´ne.

Daha sonra Dersim´de bulunan 70
yaşındaki ve 52 gündür açlık grevinde
olan Kemal amca ile canlı bağlantı ku-
ruldu. Kemal amca telefonu açar açmaz
İnsanlarımız tekrardan hep bir ağızdan
sloganlar ile Kemal amcayı ve onun
onurlu direnişini selamladı. Kemal amca
kendisinin açlık grevinde olduğunu ve
sağlık durumunun şimdilik iyi olduğunu
anlattı ve daha sonra direnişini, düşün-
celerini bize aktardı.

Türkiye halklarını katleden ve ce-
nazelerini bile vermeyen bir zihniyet
ile karşı karşıyayız.

Artık mezar hakkı için bile direnmek

zorundayız, direneceğiz ve kazanacağız.
Çünkü Kemal amcalarımız var bizim
70 yaşında, oğlu ve tüm gerillalar için
açlık grevine başlayan.

Biz Kazanacağız çünkü ne olursa
olsun cenazelerimizi alacağız, diyen
bir 70 yıllık yürek var karşılarında

Kemal amca bize tekrar direnmenin
sınırı olmadığını gösterdi.

Daha sonra Grup Boran ve Grup
Zaman sahnede yerlerini aldılar.

İsviçre-Basel Boran Kültür 
Merkezi’nde 30 Mart – 17 Nisan
Devrim Şehitleri Anıldı

...Kızıldere Dayılar)ı, Sabolar’ı, Ni-
yaziler’i, dağların şahanlarını, şehirlerin
milislerini, Şafaklar’ı, Bahtiyarlar’ı,
Elifler’i, Bernalar’ı, Çiğdemler’i ve
komutan Leylalar’ı yarattı. Yok oldular
ama yenilmediler, tarihe umudun adını
nakşederek şehit düştüler, halkın mü-
cadelesini doruklara taşımak için Bil-
gehan gibi olmaları gereken yerdeydiler,
halkın içinde ve düşmanın karşısın-
daydılar” denilerek saygı duruşuna ge-
çildi. Anmaya 45 kişi katıldı.

Atina’da Kayıp Gerillalar İçin Pankart Asıldı
Atina’da 7 Kasım’da Dersim’de yapılan bombardıman sonucu katledilen

DHKC gerillalarının cenazesinin verilmesi için pankart asıldı.
14 Nisan günü Atina Üniversitesi önüne asılan pankart ile Yunanistan halkına

faşist devletin gerillaların cenazesini dahi vermediği anlatıldı.

Avrupa Dev-Genç’lilerden Kayıp Gerillalar için Yazılama
29 Mart Çarşamba günü Almanya’nın Hamm şehrinde Dev-Genç’liler 10

Kayıp Halk Savaşçısının cenazeleri için yazılamalar yaptı. Şehir merkezinde
“Cenazelerimizi İstiyoruz Alacağız”, “10 DHKC Gerillası Nerede” şeklinde
yazılar yazıldı.

9 Nisan'da Köln’de 
Dev-Genç Pikniği Düzenlendi

Tüm gençlerimiz evlerinde yaptıkları hazırlıklarıyla
katkıda bulundu ve piknik kolektif bir şekilde herkesin
emeğiyle gerçekleşti. Piknik alanına yerleştikten sonra hep
birlikte mangalımızı yaktık, yemek için hazırlıklarımızı
bitirdik ve pikniğimize yemeğimizle başladık. Gün boyunca
halaylar çekildi ve çeşitli oyunlar oynandı. Kısa bir süre
önce Kızıldere anması için Türkiye’ye giden ve Gençlik
Federasyonu’nda gözaltına alınan bir arkadaşımız da anla-
tımlarıyla pikniğe dahil oldu.

Arkadaşımız bizlere baskın anını, gözaltı süresini, Tür-
kiye’deki Dev-Genç’lileri ve mücadeleyi anlattı. Ayrıca
pikniğe gelen gençlerle vatan sevgisi hakkında da sohbet
edildi.  Pikniğimizin sonuna doğru Mannheim’da yapılacak

olan kampımız için de kamp programı açıklandı ve kamp
için düzenlemeler yapıldı.

Pikniğimiz 15 kişinin katılımıyla Saat 20.00’da sona
erdi.

Atina’da Musa Aşoğlu’na Özgürlük Kampanyası 
Devam Ediyor

Yunanistan’da emperyalizme ve oligarşiye karşı mücadele
ettiği için Amerikan emperyalizmi tarafından hedef gösterilen
ve Almanya’da tutuklanan Musa Aşoğlu’nun serbest bıra-
kılması için başlatılan kampanya devam ediyor.

14 Nisan günü Atina Solonos’da bulunan Teknoloji Mü-
zesinin önüne “DEVRİMCİLİK YAPMAK SUÇ DEĞİLDİR!
MUSA AŞOĞLU SERBERST BIRAKILSIN” yazılı pankart
asıldı.

23 Nisan
2017

Yürüyüş

Sayı: 11

555BAYRAĞINDA SABOLAR, NİYAZİLER, LEYLALAR, BİLGEHANLAR VAR



"Özgürlük, mücadelenin içinde olmaktır”
Solmaz Karabulut 

1 Mayıs - 7 Mayıs

Serap ŞİMŞEK
O bir Dev-Genç’liydi. Mahirler’in yo-

lundaydı. Liselilerin örgütlenmesi içindeydi.
Haydarpaşa Teknik Öğretmen Okulu’nda 6
Mayıs 1980’de Deniz’ler için düzenlenen
bir anmada jandarmanın açtığı ateş sonucu
katledildi. 1963 doğumluydu.Serap Şimşek

Ercan GÜNDOĞDU 
l957 doğumluydu. DEV-GENÇ saflarında kendini

kısa sürede kabul ettirdi. Yönetici yeteneklerinin
gelişmesiyle birlikte Doğu Karadeniz sorumluluğunu
aldı. Soğukkanlılığı, mütevaziliği ve kitle çalışma-
sındaki yeteneği önemli özelliklerindendi. Bulunduğu
bölgede bir göreve giderken faşistlerin kurduğu bir
pusu sonucu 6 Mayıs 1980’de şehit düştü.  

Selma KUBAT:
Malatya Arguvan Koyuncu Köyü'nde

1978'de doğdu. Lise yıllarında devrimcileri
tanıdı. Tercihleri giderek netleşti ve gençlik
hareketinde görev ve sorumluluklar üstlendi.
F tiplerine karşı Armutlu'da direnişe destek
eylemi yaparken 13 Kasım 2001'de gözaltına
alınıp tutuklandı. 10. Ölüm Orucu Ekibi’nde

yer aldı. 1 Mayıs 2004’te, Saraçhane’de yoldaşları kızıl
bayraklarıyla Büyük Direnişin kararlılığını 1 Mayıs alanlarına
taşırken o da feda ateşiyle katıldı 1 Mayıs’a. 1 Mayıs günü
Gebze Hapishanesi’nde bedenini tutuşturarak ölümsüz-
leşti.

Selma Kubat

Sadettin Emir ÇINAROĞLU:
1955 doğumlu olan Sadettin, Yüksek öğ-

renim için geldiği Bursa’da devrimci müca-
deleyle tanıştı. Bir Dev-Genç’li olarak ba-
ğımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücade-
lesine omuz verdi. İşçi sınıfının mücadele
günü, 1 Mayıs 1977’de katledildi.Sadettin Emir

Çınaroğlu

Ercan Gündoğdu

Mehdi Duran ALKAN:
1975 Tokat Zile İlçesi Karşıyaka Köyü

doğumludur. Karadeniz Teknik Üniversitesi
Elektronik Mühendisliği öğrencisi ve TÖ-
DEF’liydi. İstanbul’da 1 Mayıs gösterilerine
katıldıktan sonra, 2 Mayıs 1993’te Trabzon’a

dönerken geçirdiği trafik kazası sonucu ara-
mızdan ayrıldı.

Mehdi Duran
Alkan

Serpil YILMAZ 
Ayten Yüksel KELEŞ
Dersim’in Pertek ilçesine bağlı

Ardıç Köyü Karabayır Mezrası ile
Altınçevre Köyü yakınlarında 4 Ma-
yıs’ta Devrimci Sol gerillalarıyla
jandarma ve özel tim arasında çatışma
çıktı. 15 saat süren çatışmalar so-

nunda Serpil YILMAZ ve Ayten Yüksel KELEŞ şehit düştü. 
Ayten, bir Devrimci Sol gerillasıydı. Yaşamını halkın kurtuluş

savaşına adayan, bunda tereddütsüz bir savaşçıydı. 
Serpil Yılmaz, 1991 yılında Dersim Cumhuriyet Lisesi’nden

mezun oldu. Devrim mücadelesine de daha öğrenciyken katıldı.

Serpil Yılmaz Ayten Yüksel Keleş

Ahmet ÖZDEMİR:
Esenler Halk Meclisi Girişimi üyesi olan

Ahmet, askerlik yaptığı dönemde devrimciler
lehine propaganda yaptığı için 2 yıl ceza-
evinde kalmış, 2 yıl da kontrgerilla devleti
tarafından Trakya'ya sürgün edilmişti. 1
Mayıs 1998’de Cephe saflarındaydı. 1 Ma-
yıs’ta polis tarafından yaralanmasından sonra

bunalıma girerek 5 Mayıs günü hayatına son verdi.

Ahmet Özdemir

Ali YILMAZ, Fikri KELEŞ,  Halil ATEŞ,
Solmaz KARABULUT:
Ankara Dikmen’de bir Devrimci Sol üssü 4 Mayıs 1992

tarihinde polis tarafından kuşatıldı. Çatışmalar sonunda dört sa-
vaşçımız şehit oldu. Halil Ateş ve Ali Yılmaz kuşatmayı yarıp
çatışmayı sokaklarda sürdürerek şehit düştüler. 

Halil ATEŞ, 1960 Sivas Zara doğumluydu. Bir işçi ailesinin
çocuğu olan Halil, 12 Eylül öncesinden beri devrimci mücadelede
yer aldı. Son olarak Ankara Silahlı Devrimci Birlikler Komutanlığı
görevini sürdürürken şehit düştü. 

Solmaz KARABULUT, 1965 Balıkesir Bigadiç doğumluydu.
Okul yıllarında tanıştığı devrimci mücadelesine öğretmenliğinde
de devam etti. Bir süre Ankara’da tutuklu kaldı. Hapishaneden
çıkar çıkmaz, mücadeleye hazırım diyen Solmaz, SDB savaşçısı
olarak şehit düştü.

Fikri KELEŞ, 1969 yılında Sivaslı bir emekçi ailenin çocuğu
olarak İstanbul Çağlayan’da doğdu. 1989’da katıldığı mücadelede
gecekondu mahallerinde çalışmalar yaptı. SDB savaşçısı olarak
şehit düştü.

Ali YILMAZ, 1971 Kastamonu doğumluydu. Önce mahalli
bölge çalışmalarında yer aldı.  1991’de SDB savaşçısı oldu ve
görevi başında şehit düştü.

Ali Yılmaz Halil Ateş Solmaz KarabulutFikri Keleş



Onunla benim aramda ne vardı, bilmiyorum? Ben güvenli
bir hayat sürerken, o hayatını adadığı bir dava yüzünden
hapse düşmüştü, hayatını bir davaya adayanlara, aynı düşüncede
olmasam da hep saygı duydum, haklarında konuşurken
dikkatli olmaya çalıştım. Çünkü bizim konuştuğumuz yerden
hep çok uzaktaydılar, kendini başkaları için feda etmenin
gücüne sahiptiler, kendinden vazgeçmenin gücüne. Yakıcı
bir sınırda hayatlarını sınayanlar karşısında ahkâm keseme-
yeceğimi bilecek kadar anlardım onları. Genç ömürlerini
verdikleri şeye kimi zaman öfkelensem de onlara öfkelenmek
aklıma bile gelmezdi hiçbir zaman. Korkak bir ikiyüzlülükle
bezenmiş hayatların ortasından çıkıp, bizi utandırarak, canımızı
yakarak, kolektif bir iyi için savaşarak ve ölerek -ölerek ya-
şayanlara söz söylemenin en azından güvenli bir hayatı her
şeyin üzerine koyanların hiç hakkı olmadığını düşündüm.
Ölüm oruçları sonunda gerçekleştirilen «hayata dönüş» ope-
rasyonları sonrasında, onları ölü sevicilikle suçlayan Alatlı’yı
bu yüzden hiç bağışlamadım. Ölmenin dışında hiçbir yol bı-
rakılmamış insanlara, sadece bir örgütün piyonu olarak ba-
kılmasında, korkunç bir aşmışlık ve değmezlik duygusu
dışında hiçbir şey görmedim. Kendi hayatında en ufak risk
almamış olanların, onlar hakkında konuşma hakkı olmadığını
düşünüyorum. Bizim adımıza cesaret gösterenlerin, kendilerini
ateşe atanların karşısında utançla boğazımız düğümleneceği
yerde, serinkanlı bir biçimde “değmez” eleştirisi yapılmasını
aklın olmasa da vicdanın sustuğu yer olarak okuyorum. Buna
karar verecek olan biz değiliz, hiç risk almamış olanlar,
şiddete doğrudan maruz kalmayanlar, kalpsiz bir gerçekçiliğin
ortasında yaşayıp hiç bilmedikleri hayatları yargılayanlar,
buna karar veremezler.

Güler Zere ile benim aramda ne vardı bilmiyorum, onun
ölümü karşısında sadece insanlığımdan utanıyorum. Sanıyorum
ki onu göre göre ölüme götüren koşulların ben de bir
parçasıyım, onu ve başka tutukluları ölüm halinde içeride
tutan düzene yeterince güçlü bir ses çıkarmadığım için,

elimden bir şey gelmediğine kendimi inandırdığım için,
sadece ölümüne yandığım için.

Onunla benim aramda ne vardı bilmiyorum, otuz yedi
yaşındaydı, benden gençti ama kısa ömrünü benim gibi ge-
çirmedi. İçerideydi, hastaydı ve yaşamasına izin verilmedi.
Onun hayatından korkanlar bizim hayatımızdan korkmuyorlar,
demek ki onun yaşaması bizimkinden daha önemliydi.

Gençken, daha gençken özgürlük duygusunu her şeyin
üstüne koyduğumu hatırlıyorum, şimdi öyle düşünmüyorum,
adalet duygusunun olmadığı yerde özgürlüğün hiçbir anlamı
olmadığını biliyorum. Bu ülkede, hatta dünyada adalet duy-
gumuz sürekli incitiliyor ve bununla aldığımız nefes sürekli
zehirli. İnsanları içeri attıkları yetmiyor, en temel insani
haklarına el koyuyorlar; aralıksız, aralıksız öldürüyorlar ve
insanlara, astıktan sonra bir de işkence eden ortaçağ papazlarına
benziyorlar.Güler Zere’yi astıktan sonra bir de işkenceyle
ölümünü ikizlediler. Bunu nasıl sindireceğiz, kendimize nasıl
insan diyeceğiz, bilmiyorum. Onun sayesinde hasta tutuklu-
lardan haberimiz olmuştu, hapisanelerde süren zulümler bi-
leşkesine bir iki gazete bizi tanık etmişti. Ve biz hala bu
bilgiyle yaşayabiliyoruz, hiçbir şey yapmadan, sadece üzülerek,
birkaç sözle duruma ortak olarak, vicdanımızı susturarak.

Onunla benim aramda ne vardı, gerçekten bilmiyorum
ama tanık olduklarımız yüzümüze yapıştı diye aynadan kor-
kuyorum. Biz rahat uykulara soyunurken üstelik bizim adımıza
acı çekenleri düşünüyorum ve bu kadar zulme susmanın
zalimle işbirliği olduğunu düşünüyorum. Her şeyi aştık, kendini
feda etmeyi edebiyatın konusu yaptık, kendini ateşe atanları
siyaseten yargıladık ama ölen Güler Zere’ler, biz değiliz. Onun
yaşadıkları bizim sokaklarımızdan bile geçmiyor, oturduğumuz
kafelere uğramıyor onların hayatı, biz sadece konuşuyoruz
bize radikal başka hayatlar hakkında. Her şeyi aşmış, uzlaşmış
halimize politik bir eda vererek üstelik, ölümler hakkında ko-
nuşuyoruz. Ve onları tıpkı astıktan sonra kurşunlayanlar ya da
işkence edenler gibi bir kez daha öldürüyoruz.

Güler Zere, ondan korkanlar tarafından öldürüldü; Zere
onları korkutacak güce sahipti, iyileşmesine bile izin verme-
diklerine göre, vaktinde en temel insani hakkını kullanmasına
izin vermediklerine göre, ölesiye korkuyorlardı ondan. Demek
ki hepimizden daha kuvvetliydi.

Ne vardı, onunla benim aramda bilmiyorum. Sadece
bütün ölümleri aniden anlamsızlaştırdığını biliyorum ve en
zayıf göründüğü noktada bile onun hepimizden çok güçlü ol-
duğunu biliyorum.

Süreyya Karacabey (Öğretim Görevlisi) 
Güler Zere’nin şehit düşmesinin ardından 
yazdığı bir yazı:

GÜLER ZERE ve Tüm Haksızlığa
Uğramış Olanlar İçin

Anıları Mirasımız

KAYBEDİLDİLER:
Soner GÜL 
Hüsamettin YAMAN
Dev-Genç’liydiler. Soner, Cer-

rahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisiydi.
Hüsamettin, İstanbul Üniversitesi
öğrencisiydi. 4 Mayıs günü İs-
tanbul’da gözaltına alındılar ve

bir daha onlardan haber alınamadı.

Soner Gül Hüsamettin Yaman

Güler ZERE
1972 Elazığ doğumludur. Emekçi bir ailenin

çocuğu olarak büyüdü. 1992’de gerillaya ka-
tıldı. 1995 Aralığında tutsak düştü. 2009
yılında Elbistan Hapishanesi’nde kanser has-
talığına yakalandı. Tedavisi yapılmadığı için
hastalığı ilerledi. Oligarşinin hasta tutsakları
“sessiz imha” politikalarına karşı Güler Zere

ve hasta tutsakların özgürlüğü için yürütülen bir kampanya
sonucunda 6 Kasım 2009’da tahliye edildi. 7 Mayıs 2010’da
Küçükarmutlu’da tedavisi sürerken şehit düştü. 

Güler Zere



Deniz GEZMİŞ, Hüseyin İNAN,
Yusuf ASLAN:

6 Mayıs 1972’de Ankara’da idam
edilen İnan, Gezmiş ve Aslan, 1960’ların
sonlarında gelişen mücadelenin içinde
yer alan, önder nitelikleriyle öne çıkan

devrimcilerdi. Bu mü-
cadele içinde önlerine
devrim hedefini koy-
duklarında, devrimi ger-
çekleştirmek için gençlik
örgütlenmesinin ötesine
geçerek, devrimci bir
cüretle Türkiye Halk
Kurtuluş Ordusu’nu
oluşturup silahlı müca-

deleye başladılar. 12 Mart cuntası ko-
şullarında tutsak düştüler. Mahir Çayan
ve yoldaşları, onların idam edilmesini
önlemek için Ünye Radar Üssü’ndeki
üç İngiliz ajanını kaçırıp bu eylem içinde
Kızıldere’de şehit düşerken, Deniz, Yusuf

ve Hüseyin de 6 Mayıs 1972’de Ankara
Merkez Kapalı Cezaevi avlusunda idam
edildiler. Üç devrimci, darağaçlarında
son nefeslerinde halkın kurtuluş müca-
delesine bağlılıklarını ve inançlarını hay-
kırırken, tarihe şu çağrıyı bıraktılar: "Bü-
tün Yurtseverler: Şerefsiz yaşamaktansa
şerefle ölmek, yalvarmak yerine zora
başvurmak, başkasına değil kendine ve
kendin gibi olanlara güvenmek, nerede
ve nasıl olursa olsun, hainlere boyun eğ-
memek parolamızdır.” Bugün Marksist-
Leninistlerin önderliğindeki anti-emper-
yalist, anti-oligarşik mücadelede, onların
çağrısına verilen tek devrimci cevap ol-
maya devam ediyor.

Deniz Gezmiş Yusuf AslanHüseyin İnan

Boby SANDS:
IRA önderlerinden biriydi. IRA'nın tutsak üyelerinin hapishanelerdeki Tek Tip Elbise ve tecrit

uygulamalarına karşı başlattıkları açlık grevinde, Boby Sands 5 Mayıs 1981’de, direnişin 66. gününde şehit
düştü. Sands, açlık grevini sürdürürken yapılan seçimlerde parlamento üyeliğine seçilmiş, fakat İngiltere
hükümeti bunun üzerine tutsakların seçilme hakkını da ellerinden almıştı. Bu direnişte toplam dokuz
İrlandalı yurtsever şehit verildi. Belfast'ta bir duvar yazısında, şehitlere ilişkin şöyle yazıyordu: "They May
Kill The Revolutionary, But Never The Revolution" (Onlar devrimcileri öldürebilirler ama devrimi asla!)

Boby Sands

23 Nisan’da yapılacak olan 7. Ba-
ğımsız Türkiye Konseri için çalışmalar
devam ediyor:

İSTANBUL
Sarıgazi’de  Demokrasi Caddesi ve

ana cadde üzerinde  11 Nisan’da 500, 12
Nisan’da 2.500 el ilanı dağıtıldı. Pek
çok insanda gönüllü olarak dağıtmak
için deste deste bildiri aldı.

Gülsuyu-Maltepe: Grup Yorum din-
leyicileri ve Halk Cepheliler’in 7 Nisan'da
yaptıkları çalışmada Maltepe’de 500,
Gülsuyu’nda 300 konser bildirisi dağıtıl-
dı.

Kartal'da 8 Nisan'da yapılan çalış-
mada 500 konser bildirisi dağıtıldı. Kar-
lıktepe, Kurfalı, Erzincan Mahallesi, Aydos,
Uğur Mumcu mahallelerinde toplamda
3.000 adet bildiri dağıtıldı. 11 Nisan'da
Erzincan Mahallesi'nde  Grup Yorum kon-
serine çağrı pankartı asıldı. 15 Nisan'da
ise Merkez ve Karlıktepe Mahallesi’nde
6.000 adet konser davetiyesi dağıtıldı.
Merkezde Bankalar Caddesi’nde açılan
konser masası saat 14.00-19.30 saatleri
arasında açık kaldı. Karlıktepe Mahalle-
si’nde ise kahvelere, esnaflara gidilerek
ve evlerin kapıları çalınarak bildiri dağı-
tıldı.Kartal Merkez, Erzincan Mahallesi
ve Karlıktepe’de 18 Nisan'da yapılan ça-

lışmada 300 konser afişi asıldı.
Altınşehir: Bayramtepe-Tokat Ma-

hallesi'nde 13 Nisan'da sokak çalışması
yapılarak 500 davetiye halka ulaştırıldı.
Mahallede konserle ilgili 17 Nisan'da da
çalışma yapıldı. 18 Nisan'da Bayrampaşa
Mahallesi'nde yapılan çalışma polis tacizine
rağmen devam etti.  Her türlü tacize
rağmen afiş çalışması Bayramtepe giri-
şinden Sonevler-Tokat Mahallesi'ne kadar
yapılarak mahallenin her köşesi afişlerle
donatıldı. Çalışmada 150 afiş yapıştırıldı.

Avcılar: Metrobüs üst geçit Firuzköy
ve Cihangir Mahallesi’ne 14 Nisan'da
pankartlar asıldı ve 500 adet davetiye
halka ulaştırıldı. Grup Yorum Gönüllüleri
ile uzun sohbet edilip konser çalışmalarına
destek olmaları, sahiplenmeleri üzerine
konuşuldu.

Bahçelievler: Yenibosna, Kocasinan
ve Soğanlı mahallelerinde 11- 14 Nisan'da
yapılan çalışmada davetiye dağıtımı ya-
pıldı.  4 gün boyunca yapılan çalışmada
1500 davetiye ile kapı kapı dolaşılıp halk
konsere davet edildi. Çalışmaya 10 kişi
katıldı.

Beykoz-Beylikdüzü: Mahallelerde
14 Nisan’da Grup Yorum konseri çalış-
maları yapıldı. Yapılan bu çalışmalarda
Beykoz Paşabahçe afişler ile donatılırken,

Beylikdüzü’nde ise kapı kapı esnaflara
ve halka konser davetiyeleri ulaştırıldı.

Nurtepe: Çayan Halk Cephesi tara-
fından 13 Nisan’da Sokullu Caddesi üze-
rindeki esnafların camlarına 11 adet Grup
Yorum konser afişi asıldı. 1500 adet
bildiri halka ulaştırıldı.

Esenyurt: Bağımsız Türkiye konseri
çalışmalarında 14 Nisan'da Yeşilkent Ma-
hallesi'ne ve Balık Yolu Köprüsü’ne pan-
kartlar asıldı ve 1 toplu taşıma aracında
bulunan yolculara davetiye ulaştırıldı.

Devrimci İşçi Hareketi 15 Nisan'da
Kıraç’ta konser davetiyelerini dağıtarak
halkı Grup Yorum konserine çağırdı. 

ANADOLU:
Grup Yorum Eskişehir Halk Korosu

tarafından 16 Nisan’da üniversitelilerin
yoğun yaşadığı merkez Bağlar’da ve Ay-
rıca Gültepe Mahallesi'nde 55 adet Grup
Yorum 7. Bağımsız Türkiye konseri afişi
asılırken yüzlerce el ilanı dağıtıldı.

Sakarya Dev-Genç'liler 13 Nisan'da
üniversitelilerin yoğun olduğu Serdivan’a
ve şehir merkezine toplam 22 konsere
çağrı afişi astılar. Ayrıca 200 tane “Halkımız,
vatanımızın bağımsızlığı için Dev-Genç’e
katılın!” çağrısı olan kuşlama yaptılar.

Grup Yorum'un Bağımsız Türkiye Konseri'ne Katılalım! 
Zulme Baş Eğmediğimizi Umudu Büyütmeye Devam Ettiğimizi Gösterilim!


