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TAKSİM 1 MAYIS ALANIDIR
2017 1 Mayısı’nı Direnek Savaşarak Karşılıyoruz

TÜM ALANLARDA DİRENME VE
ZAFER KAZANMA ONURU BİZİMDİR
1 Mayıs’ı Direnerek Bedeller Ödeyerek Kazandık

1 MAYIS ALANINI DA DİRENEREK KAZANACAĞIZ!
1 Mayıs kendi alanında
Taksim'de yapılmalıdır. Bu
son derece meşrudur. 37
işçinin kanının akıtıldığı bir
meydandır ve bu yanıyla 1
Mayıs'ta Taksim'de olmak
tarihsel ve ahlaki bir
sorumluluktur.
Tüm emekçiler açısından
böyledir. Katledilen emekçi
Sayı:
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kardeşlerini
anmak bütün
işçilerin, bütün emekçilerin
hakkıdır.
AKP faşizmi işçilerin,
emekçilerin bu hakkını gasp
ediyor.
Biz direniyoruz.
Meydanlarda,
hapishanelerde, dağlarda
direniyoruz. Cenazelerimiz
için, derneklerimiz için, iş
hakkımız için,
hapishanelerde kitap
hakkımız için direniyoruz.
Direnmenin moral gücüyle
giriyoruz 1 Mayıs'a. 70
yaşında bir babanın
çocuğunun bedeni için açlığa
yatarak direnmesinin gücüyle
giriyoruz 1 Mayıs'a.
Bu kavgada haklı olan biziz.
Bu kavgada baş eğdirilemeyen, biziz.
4

1 Mayıs, emekçi halklar için bütün
dünyada aynı anlamı taşır ve halklar aynı
coşku ve kararlılıkla, emperyalistler tarafından gasp edilen hakları için, gelecekleri
için, ulusal onurları için, vatanları için 1
Mayıslar’da meydanlara, sokaklara çıkarlar.
1 Mayıs, emekçi halklar ile halkların
emeğini, geleceğini çalan, ülkelerini işgal
eden, halkların alınteri, açlığı, yoksulluğu
üzerinden saltanatlar kuranlar arasındaki
savaşın meydanlardaki yansımasıdır. Bu
yanıyla bir irade çarpışmasıdır ve mücadele günüdür. Bu nedenle halklar 1 Mayıs
günü geldiğinde alanlara akarlar.
Alanlar, meydanlar caddeler kavganın
cepheleridir. Bu alanlarda emekçi halklar,
emeklerini, alınterlerinin ortaya çıkardığı
değerleri, haklarını savunabilmek için
bedeller ödemişler, kanlarını akıtmışlar,
canlarını vermişlerdir. Ülkemizde de bu
bedel 1 Mayıs 1977 günü İstanbul Taksim
alanında ödenmiştir. 37 insanımız canını
vermiştir Taksim Meydanı'nda. 1989 yılında ise 1 Mayıs ve 1 Mayıs Taksim
alanı için verilen mücadelede genç bir
devrimci işçi olan Devrimci Sol Güçler'den Mehmet Akif Dalcı faşizm tarafından katledilmiştir. Bu nedenle Taksim
1 Mayıs Alanı'dır.
1 Mayıs kendi alanında Taksim'de yapılmalıdır. Bu son derece meşrudur. 37 işçinin kanının akıltıldığı bir meydandır ve
bu yanıyla 1 Mayıs'ta Taksim'de olmak tarihsel ve ahlaki bir sorumluluktur. Tüm
emekçiler açısından böyledir. Katledilen
emekçi kardeşlerini anmak bütün işçilerin,
bütün emekçilerin hakkıdır. AKP faşizmi
işçilerin, emekçilerin bu hakkını gasp
ediyor. Ülkemiz oligarşisi uzun yıllar Taksim'i emekçilere yasakladı, emekçilerin 1
Mayıs Taksim alanı haklarını, şehit kardeşlerini anma haklarını çaldılar. Cephe'nin
uzun yıllar süren mücadelesi sonucunda

kazanılan Taksim 1 Mayıs Alanı hakkı,
AKP iktidarı tarafından yeniden gasp edildi.
2011 ve 2012 yıllarında artan kitlesellikten
korkan AKP, 2013 yılında çareyi yasakta
buldu. Taksim 1 Mayıs Alanı bir kez daha
emekçilere yasaklandı. Taksim emekçilere
ve devrimcilere yasaklanırken, her türlü
düzen içi gösteriye, AKP mitinglerine ise
açık hale getirildi. Futbol taraftarlarına,
düzen partilerine, reformistlere, eşcinsellere,
yılbaşı kutlamalarına açılan Taksim bir tek
emekçilere ve devrimcilere yasaklandı. Bu
AKP iktidarının ve oligarşinin halktan ve
devrimcilerden korkusunun göstergesidir.
AKP iktidarının Taksim 1 Mayıs Alanı'nı emekçilere ve devrimcilere yasaklaması elbetteki bizim Taksim konusundaki kararlılığımızı engelleyemeyecektir.
Taksim 1 Mayıs Alanı mücadelesi, oligarşiyle yürütüyen irade savaşının bir
parçasıdır. Tek başına bir alan tartışması
veya mücadelesi değildir. Oligarşinin
kabul ettirmeye çalıştığı şey kendi iradesi,
kendi politikalarıdır.
Biz ise direnerek ve mücadele ederek
oligarşinin teslim alma politikalarını boşa
çıkararak devrimci politikayı örgütlüyoruz. Bu durumda karşılıklı çatışan ideolojilerdir. Devrimci ideoloji ile burjuva
ideolojisinin çatışmasıdır yaşanmakta
olan. Düzenle devrim arasındaki bu çatışmada güçlü olan biziz. Çünkü biz,
düşmanın bütün teslim alma politikalarını
boşa çıkarmanın, şehirlerde, dağlarda,
meydanlarda direniyor olmanın gücüyle
Taksim 1 Mayıs Alanı için mücadele
ediyoruz.

1 Mayıs'ta 1 Mayıs
Alanında Olmak Bütün
Emekçilerin Hakkıdır
Hakkımızı

2017 1 MAYIS’INI DİRENEREK, SAVAŞARAK KARŞILIYORUZ!

AKP Faşizmine
Teslim Etmeyeceğiz
Bu sene de 1 Mayıs'ta Taksim'de,
1 Mayıs alanında olacağız. Çünkü 1
Mayıs'ta Taksim'de olmak bizim hakkımızdır.
Bu hak 37 emekçinin canıyla kazanılmıştır,
Bu hak Mehmet Akif Dalcı'nın canıyla kazanılmıştır,
Bu hak işkencehanelerde kazanılmıştır,
Bu hak 1 Mayıs alanı için hapisliklerde kazanılmıştır,
Bu hak emekçi halkımızın emeği
ve alınteriyle kazanılmıştır.
Bu hakka sahip çıkmak, bu hakkı
savunmak devrimcilerin ve emekçilerin
sorumluluğudur.
Düzen içi sol ve düzen içi sarı
sendikalar, "alan fetişizmi yapmamak
gerekir", "1 Mayıs bayramdır her
alanda kutlanır" diyerek, 37 emekçinin
kanının aktığı Taksim 1 Mayıs alanından vazgeçmişler, Taksim'i halk
düşmanlarının insafına terk etmişlerdir.
“Alan fetişizmi” diye düşünmek
AKP’nin politikalarını kavramamak,
kavramak istememektir. Bedel ödemekten kaçınmaktır. Futbol taraftarlarına, düzen partilerine, reformistlere,
eşcinsellere, hayvan hakları savunucularına açılan Taksim neden emekçilere ve devrimcilere yasaklanmaktadır? Sorun buradadır. Her sene "güvenlik" gerekçesi ileri sürülüyor. AKP
mitinglerinde güvenlik alan devlet,
emekçilerin 1 Mayıs kutlamalarında
güvenlik alamıyor mu? AKP bütün
meydanlarda mitingler yaparken güvenlik sorunu yaşanmıyor da, halk ve
devrimciler alanlarda bir araya geldiğinde neden "güvenlik sorunu" ortaya
çıkıyor? “Alan fetişizmi” diyenler
bunların üstünü kapatmaya çalışmakta,
faşizmin politikalarına alet olmaktadırlar.
Ayrıca halkların her alanı kullanma,
her alanda miting yapma, gösteri düzenleme hakları vardır. Çünkü bu ülke,
bu topraklar, bu meydanlar halkındır.
Hiçbir burjuva yasası ve hukuku bu
gerçekliğin üzerini kapatamaz. Halkın
olan, halka yasaklanamaz. Meşru olmayan, halkın olanın halka yasaklan-

masıdır. Alan fetişizmi diyerek Taksim'den vazgeçenler, vatanlarından,
halklarından vazgeçiyorlar. Meşru olmayan, alanların halka yasaklanması
ve bu yasaklara boyun eğilmesidir.
Evet; düzen içi, oportünist, reformist
sol, Kürt milliyetçi hareketi ve onların
yönetimi altındaki sendikaların uzlaşmacı, teslimiyetçi tavırlarıdır meşru
olmayan. 1 Mayıs Taksim alanını terk
etmektir meşru olmayan.
“Taksim'i takıntı haline getirmemek
gerek. Bu 1 Mayıs'ta da öncelikle Taksim için mücadele vereceğiz. Ancak
iktidar bunu bahane ederek işçilere
saldırıyor, polisiye tedbirlerle alanları
emekçilere kapatmaya çalışıyor. Bu
yıl da Taksim'de 1 Mayıs olmayacaksa
nereyi adres gösterirlerse orada milyonların toplanmaya ihtiyacı var. İstanbul'da 1 milyon kişinin katılacağı
bir miting düzenlemek istiyoruz. Hem
işçi sınıfının bayramının kutlanması
hem ülkemizin zor koşullarında barış
çağrısının yapılması tek isteğimiz.
CHP il örgütü 39 ilçe başkanımız ile
her konuda hazırız" (Cumhuriyet, 10
Nisan 2016) diyordu CHP İstanbul İl
Başkanı Cemal Canpolat.
Oportünist, reformist sol ve Kürt
milliyetçi hareket bu açıklamanın üzerine atlamakta gecikmedi. Bütün düzen
içi güçler biraraya gelerek, Taksim'i
"takıntı" haline getirmeyerek Bakırköy'e gittiler. Bakırköy'ü seçen ise
kendileri değil AKP iktidarıydı. AKP
iktidarı alanı belirledi ve düzeniçi sol
AKP'nin icazetinde 1 Mayıs'a katıldı.
26 Nisan 2016 Salı günü AKP’nin

Çalışma Bakanı Süleyman Soylu, 1
Mayıs kutlamalarının Bakırköy Halk
Pazarı’nda yapılacağını açıkladı. Soylu;
"1 Mayıs kutlamalarında uzlaşıldı,
kutlamalar Bakırköy Pazar Yeri'nde
yapılacak"dedi. CHP'nin kuyruğuna
takılan, oportünist, reformist sol ve
Kürt milliyetçi hareketi soluğu Bakırköy Pazar Yeri'nde aldı. AKP icazetinde yasal miting yaptıklarında milyonların o alana akacağını umuyorlardı.
Milyonları
alanlara
taşıma
"iddiası"ndaydılar. Ancak öyle olmadı.
Taksim 1 Mayıs Alanı'nı terk eden
solun AKP icazetindeki 1 Mayısı’na
katılım 3-5 bini geçemedi. Taksim'i
terk etme onursuzluğu, uzlaşmacılıkları
ve teslimiyetçilikleri tek "kazanç"ları
oldu.
O gün; "Halk Düşmanı AKP’nin
Başbakan’ı Ahmet Davutoğlu’nu memnun eden 1 Mayıs kararı; emekçi halkımızın lehine olamaz" (Bağımsızlık
Demokrasi Sosyalizm İçin Yürüyüş,
sayı 519) demiştik. Faşist AKP iktidarını memnun eden, Taksim 1 Mayıs
Alanı'nı emekçi halklara ve devrimcilere yasaklayanları memnun eden
bir karar, emekçilerin lehine olamaz.
Oportünist, reformist, milliyetçilerin,
uzlaşmacı ve teslimiyetçi 1 Mayıs kararları emekçilerin lehine olamaz, olmamıştır.
Emekçilerin lehine olan, direniştir,
uzlaşmazlıktır, teslim olmamadır. Emekçilerin lehine olan, alınteriyle yarattıkları
değerler için direnmektir. Emekçilerin
lehine olan, halk düşmanı AKP'ye karşı
sürdürülen direnişlerdir. Meydanlarda
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direnen KEC'lilerin direnişlerini büyütmek ve yaygınlaştırmak, her alanda
OHAL'e karşı mücadele etmektir emekçilerin lehine olan.
Emekçilerin lehine olan devrimdir
devrimciliktir. Çünkü bir tek devrimciler-bir tek Cepheliler emekçi halklar
için direnmekte, savaşmakta ve bedel
ödemektedirler. Çünkü bir tek devrimciler-bir tek Cepheliler halklarını
ve vatanlarını uğrunda ölecek kadar
çok sevmektedirler. Çünkü bir tek
devrimciler-bir tek Cepheliler anti
emperyalist mücadeleyi sürdürmektedirler.

1 Mayıs'a Alanlarda,
Meydanlarda Direnerek
Giriyoruz
Teslimiyeti ve
Uzlaşmacılığı Yıka Yıka
Giriyoruz 1 Mayıs'a
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Oligarşinin krizi artarken, artık yönetemez hale gelen AKP iktidarı çareyi
OHAL'de buldu. OHAL olmadan ülkeyi yönetememeleri, güçsüzlüklerinin,
çaresizliklerinin göstergesidir.
Ekonomik ve siyasi olarak giderek
güçsüzleşen AKP iktidarı, halka ve
devrimcilere yönelik şiddetini ve saldırganlığını artırarak güçsüzlüğünü
kapatmaya çalışıyor.
Dağlarda ve şehirlerde katliamlar,
tutuklamalar, işten çıkarmalar, gözaltılar birbirini izliyor. AKP dışındaki
bütün kesimlere yönelik bir saldırı
dalgası sürdürülüyor.
AKP'nin bu saldırıları karşısında
ise, direnen, OHAL'e karşı direniş örgütleyen, katliamlara karşı direnen,
işten çıkarmalara karşı direnen sadece
biz varız. Düzen içi oportünist, reformist sol ve Kürt milliyetçi hareketi
herhangi bir basın açıklaması, protesto
eylemi yapma cesaretini dahi gösteremiyorlar. Protesto solu bile olamıyorlar. Tek bir direniş örgütlemiyor,
örgütlenen direnişlerden uzak duruyorlar.
Biz alanlarda direnmeye, umudu
yaşatmaya devam ediyoruz.
KEC'li (Kamu Emekçileri Cephesi)
Kamu emekçileri meydanlarda direnirken, 17 günde 17 kez saldırıya uğrayarak gözaltına alınırken düzen içi

sol, direniş meydanlarından geçmemek
için yolunu değiştiriyordu.
Direnmek veya direnmemek siyasi
bir karardır. Siyasi kararlar ideolojik
çizginin ortaya çıkardığı kararlardır.
İdeolojik netliği ve bağımsızlığı olmayan
düzen içi sol, AKP iktidarının artan saldırıları karşısında bütün direniş mevzilerini terk etmişlerdir. Emekçi halklar
için en meşru hak olan 1 Mayıs hakkından, Taksim 1 Mayıs Meydanı hakkından bile vazgeçecek kadar gerilemiş
ve düzen içileşmişlerdir. Siyasi olarak
tükenmişlerdir.
Biz meydanlarda, dağlarda, hapishanelerde direnerek, bedeller ödeyerek
yurtseverliği ve halkımızın özgürlüğünü savunmaya devam ederken, düzeniçi sol, oligarşinin belirlediği sınırlar
içerisinde, referandum çalışmalarının
ve hayır çalışmalarının ötesine geçemediler. Giderek daha fazla parlamenterizmin bataklığına saplandılar.
Her zorlu dönemde direniş mevzilerini terk edenler, her zorlu dönemde
oligarşinin icazetine sığınanlar, uzlaşmacılığı ve teslimiyetçiliği meşrulaştıranlar gelinen aşamada bütün direnme dinamiklerini yitirmişlerdir.
Emperyalizmin "uğrunda ölecek hiçbir
şey kalmadı" propagandaları düzen
içi sol içinde, hemen hiçbir hak için
direnmeme ve bedel ödememe biçiminde şekillendi.
Biz direniyoruz. Meydanlarda, hapishanelerde, dağlarda direniyoruz.
Cenazelerimiz için, derneklerimiz için,
iş hakkımız için, hapishanelerde kitap
hakkımız için direniyoruz. Direnmenin
moral gücüyle giriyoruz 1 Mayıs'a.
70 yaşında bir babanın çocuğunun
bedeni için açlığa yatarak direnmesinin
gücüyle giriyoruz 1 Mayıs'a.
Hep söyledik, emperyalizmin ve

faşizmin iktidarı devam ettiği sürece 1
Mayıslar bayram değil kavga günüdür.
Emekçi halklarla, emperyalistler ve işbirlikçileri arasındaki sınıf çatışmasının,
irade savaşına dönüşmesidir 1 Mayıs.
Biz bu irade çatışmasının gereklerini
yerine getiriyoruz.
1 Mayıs ancak ve ancak halkın
kendi iktidarı altında halklar için bir
bayram günü olabilir. Emperyalizme
bağımlılığın son bulduğu, sömürü ve
talanın son bulduğu, halklar üzerindeki
faşist baskıların son bulduğu, halkın
iktidarının kurulduğu bir ülkede ve
dünyada halklar için 1 Mayıslar bayram olur. O güne kadar 1 Mayıs kavga
günüdür, mücadele günüdür.
Bu kavgada haklı olan biziz.
Bu kavgada baş eğdirilemeyen,
uzlaştırılamayan, teslim alınamayan
biziz.
Bu kavgada ideolojik zafer bizimdir, siyasi zafer de bizim olacak.
Çünkü bu kavgada; tarihsel ve siyasal olarak haklı ve meşru olan biziz.
Çünkü biz; vatanımızın bağımsızlığı ve halklarımızın özgürlüğü için
savaşıyoruz.
Çünkü biz şehirlerde, dağlarda ve
meydanlarda direnmenin, savaşmanın,
devrim ve sosyalizmi savunmanın
onuruyla Taksim 1 Mayıs alanıdır diyoruz.
TAKSİM 1 MAYIS ALANIDIR
TAKSİM DEVRİMCİLERİNDİR
HALKINDIR, FAŞİZMİN YASAKLARINI TANIMIYORUZ!
DİRENİŞLERİMİZLE, HAKLILIĞIMIZLA, MEŞRULUĞUMUZLA, ŞEHİTLERİMİZLE TAKSİM 1
MAYIS ALANINDA OLACAĞIZ!
HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!
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1- Meşruluk, düşmanın her türlü
saldırısı karşısında haklılığını haykırarak, savaşarak örgütleyerek, savaştırarak devrim yürüyüşümüzü sürdürmektir.
2-Sömürü ve zulüm varsa baskı ve
haksızlıklar varsa, özgürlükleri elinden
alınmışsa halkın, insanca yaşam koşulları
yoksa... Orada zulmü yıkmak, halkının,
halkın iktidarını kurmak, sömürüsüz bir
toplumu yaratmak her şeyiyle meşrudur.
3-Meşru olmayan, haksız ve zorba
olanların, bir avuç sömürücü asalağın
faşist iktidarıdır.
4-Bizim savaşımızı meşru kılan
haklılığımızdır. Meşruluk emperyalizme karşı vatanımızın özgür olması
ve bağımsız bir ülke için mücadelemiz,
faşizme karşı demokrasi, sömürüye

Her An Her Yerde ve Her Koşulda Direnmek
ve Mücadele Etmek Meşrudur

karşı sosyalizm mücadelemizdir.
5-Bir avuç sömürücü
asalağa karşı yürüttüğümüz mücadele
tüm halkın mücadelesidir. Bu mücadele
iktidarı alan, devrim yapma ve yeni
bir toplum kurma mücadelesidir. Ülkemizde haklı olan, meşru olan tek
şey devrim mücadeledir
6-Direnmek ve mücadele etmek
meşrudur.
7-Gecekondu halkını, işçi ve köylüleri, esnafı, memuru, gençliği bu mücadele içine çeken, onların haksızlıklara,
özgürlük düşmanlarına, zalimlere karşı
mücadele etmesini sağlayan direniş ve
mücadelelerinin haklı oluşu ve meşruluğudur.
8-Bir alanda, bir birimde, bir bölgede,
tek başımıza olabiliriz. Burada örgüt
gibi düşünmek, kitlesel-silahlı örgütlenmeler yaratmak ve düşmana vurmak,

Uyuşturucudan Arınmış Bir Mahalle
Sevdamızdan Vazgeçmeyeceğiz!
Okmeydanı Halk Meclisi üyeleri Fetihtepe Mahallesi Şark Kahvesi Bölgesinde
sürdürdüğü uyuşturucuya karşı mücadelesinde 31. haftayı geride bıraktı. 22
Nisan’da Şark Kahvesi’nde uyuşturucuya karşı tutulan nöbete 14 kişi katıldı.
31 haftadır atılan devriyeler ile torbacılar dövülüp kovalanırken sokaklarımız
uyuşturucu müptelaları için adres olmaktan çıkarılıyor. Lakin yapılan kitle çalışmaları ile teşhir olan polis göstermelikte olsa devriyeler atmaya başlamıştır.
Ayrıca Piyalepaşa Mahallesi’ndeki Özel Okmeydanı Hastanesi’nin bulunduğu
sokakta her pazartesi günü akşamı gerçekleştirilen oturma eylemlerinin 20.
haftasını 24 Nisan tarihi itibarıyla geride bıraktı. Bu haftaki eyleme toplam 9
kişi katıldı.

Katil Polisler Halk Çocuklarını Vurmaya Devam Ediyor
Gazi Mahallesinde daha birkaç gün önce bir aracı tarayarak iki genci
katleden AKP’nin katil polisleri, 25 Nisan günü öğlen saatlerinde bir Halk
Cepheliyi kolundan vurarak yaraladı. Sokak ortasında Erdal Ekinci’ye silahla
saldıran katil polisler, Ekinci’yi kolundan yaraladılar. Kolunun arkasından giren
mermi ön taraftan çıktı. Ekinci’nin şu anda sağlık durumu iyi. Kolundan
ameliyat gerektirecek bir durumu yok. Yapılan tıbbi müdahalenin ardından
Erdal Ekinci, Dersim’de süren direnişe, Kemal Gün'ün açlık grevine destek için
başladığı açlık grevine ara vermeden sürdürüyor.

bulunduğumuz her yerde devrim yapmak bir devrimcinin, bir Parti-Cepheli'nin görevidir ve onun meşruluğudur.
9-İşkencede "ser veririm, sır vermem" diyerek düşmandan hesap sormak bir devrimcinin meşru olmasıdır.
10-Halklarımızın çıkarlarını temel
alan devrimcilerin meşruluk anlayışı
diğerleriyle tam bir zıtlık içindedir.
Devrimciler için meşruluk en genel
ifadeyle, doğru ve haklı olanın, halkın
ve devrimin çıkarına olanınsavunulması ve yapılmasıdır. Her kesim kendi
sınıfsal çıkarları gereği "doğru ve
haklı benim ve benim savunduklarımdır" diyorsa da tarihsel ve bilimsel
olarak doğru ve haklı olan tektir.
Yani doğru ve haklı olan HALKLARIN VE DEVRİMİN ÇIKARLARIDIR.MEŞRULUĞUMUZUN TEMELİ TARİHSEL HAKLILIĞIMIZDIR.

Duyuru
DHKC Milis Dergisi
4. Sayısı Çıktı!
İçindekiler:
Gazi Mahallesi’nde Katil Polis,
Barış Kerem ile Oğuzhan Erkul’u
Katletti
Katil Polis Mahallelerimizden
Defol!
Katiller Halka Hesap Verecek!
Adaleti Faşizmin Mahkemeleri
Değil, Halkın Milisleri Sağlayacak!
Milis Dergisini Okumak, Mahallemize Sahip Çıkmaktır…
Derginin PDF halini aşağıdaki
linkten okuyabilirsiniz…
https://yadi.sk/i/siMtgslZ3H9Tao
Dergiyi üç boyutlu olarak buradan okuyabilirsiniz…
http://online.flipbuilder.com/vdu
v/gcir
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1 Mayıs Hakkımızı Kanımızla Canımızla Kazandık
Ülkemizde 1 Mayıs denilince akla
Taksim gelir. Çünkü bedeli kan ve
can ile ödenerek kazanılmıştır.
Ve Cephe iktidarların Taksim yasaklarını tanımamıştır. Çünkü Taksim'i
kazanmak 1 Mayısı kazanmakla eşdeğerdir. Taksim mücadelesi uzun
yıllara yayılan bir mevzi mücadelesidir. Oligarşi ile devrimci iradenin
çatıştığı bir alandır. Mesele reformizmin dediği gibi salt bir 'yer'
sorunu değildir. İktidarların 1 Mayısları çayırda çukurda kutlatmak istemesi, icazetli alanlara hapsetmeye
çalışması 1 Mayıs’ın içeriğinin boşaltılması, devrimci özünden arındırılması demekti. Bu anlamıyla Taksim
ısrarı 1 Mayısı sahiplenmek demekti.
Ülkemizde 1925 yılında çıkarılan
Takrir-i Sükun kanunu ile 1 Mayıs
yasaklanmıştır. Bu yasak ancak 1976
yılında kırılmış ve DİSK öncülüğünde
1 Mayıs Taksim meydanında çoşku
ile kutlanmıştır.
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Taksim'in 1 Mayıs İle
Özdeşleşmesi ‘77 1 Mayısı
İle Başlamıştır
1977 1 Mayıs'ında Taksim Meydanı 500 bin emekçi ile zapt edilmiştir.
Ülkemizde yükselen devrimci mücadelenin sonucu olarak 1 Mayıs da
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devrimin coşkusu ile kutlanmıştır. İstanbul'un dört
bir yanından
yüzbinler sloganları
ve
marşlarıyla
alana yürürken
oligarşinin
kanlı provokasyonu başlamıştır. Oligarşi günler
öncesinden başlayan hazırlıklarını
kontrgerillanın planlı katliamıyla tamamladı. CIA tarafından gerçekleştirilen katliamda 37 emekçi yaşamının
yitirir. İntercontinental Oteli'ni bir
gün önceden kiralayan katillerin buradan halkın üzerine ateş etmesiyle
başlayan ve sular idaresinin çatısından
devam edilen atışlarla birlikte panzerler halkın üzerine sürülmüştür.
Tüm bu olaylar sırasında Dev-Genç'liler halkı sakinleştirmeye çalışmış ve
ölümlerin daha fazla olmasının önüne
geçmişlerdir. Katliam sonucunda beş
kişi kurşunlarla öldürülmüş, 28 kişi
yaşanan izdiham sonucu ezilerek yaşamını yitirmiş, bir kişi ise panzer
tarafından ezilerek katledilmiştir.
77 1 Mayısı şehitleri; “Nazan Ünaldı, Jale Yeşilnil, Meral Özkol, Tevfik
Beysoy, Ercüment
Günkut, Hüseyin
Kırkın, Bayram Eyi,
Nazmi Arı, Hikmet
Özkürkçü, Ahmet
Gözükara, M. Atilla
Özbelen, Mehmet
Ali Genç, Bayram
Sürücü, Kenan Çatak, Özcan Gürkan,
Hülya Emecan, Karabet Akyan, Rasim
Elmas, Ali Yeşilgül,
Mustafa Ertan, Diran
Nergis, Kıymet Duman, Ömer Narman,
Kahraman Alsancak,
Ziya Baki, Aleko

Konteus, Hacer İpek Sarman, Bayram
Çıtak, Hasan Yıldırım, Niyazi Darı,
Leyla Altıparmak, Hamdi Toka, Sibel
Açıkalın, Mustafa Elmas, Yücel Elbistanlı ve Kadir Balcı…”
1978 sonrası oligarşi kendi yaptığı
katliamı bahane ederek 1 Mayısı
emekçilere yasakladı. 12 Eylül faşist
cuntası ve akabinde ANAP iktidarı
ise 1 Mayıs'ı unutturmaya, bahar
bayramı adı altında kutlatmaya çalıştı.
Artık 1 Mayısı kazanmak faşizmden
hesap sormaktı. Yeni mevziler kazanmak, korku duvarlarını yıkmak,
yılgınlığı silip atmak için Cephe
halkı 1 Mayısta Taksim'e çağırırken
sol salonlara çağrı yapıyordu.
30 Nisan 1988 günü Salih Kul
ve Öztürk Acari 1 Mayıs hazırlıkları
içindeyken kaldıkları polis tarafından
kuşatıldı ve katledildiler.
1988 yılında reformizm salonlara
doluşurken Cephe tüm kitlesi gücüyle
1 Mayıs'ta Taksim'i zorluyordu. Oligarşi ise tüm polisini o gün Taksim
ve civarına yerleştirmişti. Polisin saldırısına direnişle karşılık verildi. Reformizm salonlarda kutlama yaparken
Cepheliler direnerek, çatışarak, bedel
ödeyerek faşizmin halkı teslim alma
politikasına darbe vuruyordu.
1 Mayıs 1988’de gösterilen kararlılık ‘89 yılında ellerde taş, sokak,
sokak barikat ve çatışma oldu. Her
koşulda Taksim’e çıkma kararlılığındadır devrimciler. Reformistler
ise Abide-i Hürriyet’te yapılacak ‘yasal miting’te ısrarlıdır. Aynı süreçte,
Türk-İş içindeki sol etiketli bir kaç
sendika dışında kalan tüm sendikalar
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ya 1 Mayıs’ı yok saymakta, ya da
salonlara hapsetmeye çalışmaktadır.
Devlet ise saldırılarına ve 1 Mayıs’ı unutturma, yok sayma çabasına
devam eder. Dönemin Devlet Bakanı
Cemil Çiçek şu sözleriyle itiraf eder
bunu: "Tarihi takvimlerden değil, zihinlerden çıkarmak gerekir..."
Ama 1 Mayıs zihinlerden çıkarılamaz. 1 Mayıs günü, devrimci hareket 1 Mayıs Alanı’na girmek için
önce İstiklal Caddesi’nden ardından
da Tarlabaşı ve Şişhane’den yüklendi.
Polisin dağıttığı her mevzi başka bir
caddeye taşındı ama yüzler hep 1
Mayıs Alanı’na dönüktür. Tarlabaşı,
Şişhane, Kasımpaşa... çatışmalar sokak sokak sürdü. Taksim çevresinde
aciz kalan polis hedef gözetmeden
kitleyi silahla taramaya başladı. Mehmet Akif Dalcı, hedef gözetilerek
yapılan ateşle şehit düştü. Mehmet’i
katleden trafik polisi Kazım Çakmakçı daha sonra Devrimci Sol tarafından cezalandırdı. Artık M. Akif
Dalcı her 1 Mayıs’ta dalgalanan pankartlarla alandaki yerini alacaktı.1

Mayısı Taksim'de kutlama ısrarı Cepheliler tarafından sonraki yıllarda da sürdürülür.
Oligarşinin 1 Mayısı bahar
bayramı olarak kutlanması çabası, reformizmin salonlara
sıkışmasına rağmen çatışarak,
bedel ödeyip bedel ödettirerek
1 Mayıs hakkı kazanılır. Oligarşi 1992 yılında 1 Mayıs'a
yasal izin vermek zorunda kalır. Ancak Taksim'e çıkma isteği bitmez.
Çünkü Taksim alanı artık 1 Mayıs
alanı olmuştur. Ve bedeli 37 can ile
ödenmiştir.
1993 1 Mayıs öncesi oligarşi saldırılarını yine sürdürdü. 30 Nisan
gecesi, Kadıköy-Moda’da bulunan
evlerinde Uğur Yaşar Kılıç ve Şengül
Yıldıran isimli DEV-GENÇ’lileri
katletti. 1 Mayıs sabahı, devrimci
hareket M. Akif Dalcı’nın resminin
bulunduğu devasa bir pankartın arkasında 5 bin kişilik kortej oluşturdu.
"Devrim Yürüyüşümüz Sürüyor" mesajını verdi.
İstanbul’daki 1 Mayıs kutlamalarından dönerken yolda trafik kazası
geçiren Mehdi Alkan isimli devrimci
öğrenci şehit oldu.
1996 yılına gelindiğinde ülkemizde devrimci mücadele yükselmektedir. İşbirlikçi tekelci burjuvazinin ve Türkiye oligarşisinin en büyük suçlularında Sabancıların kalesi
olarak gördükleri 24 katta ulaşan

Cephe savaşçıları tarafından cezalandırılması ve gelişen silahlı mücadele karşılığını 1 Mayıs’ta alacaktı.
Aralık 1995’de yapılan genel seçimlerde hiçbir parti tek başına hükümet kuracak oyu olamaz. Aylar
süren hükümet krizinin ardından,
TÜİSAD’ın öneri ve telkinleriyle
kurulan Anayol hükümeti, halka karşı
savaş hükümeti olarak kurulur. Kendilerini katliamlarla, halka karşı uyguladıkları saldırılarla ispatlamış
polis şeflerini, IMF politikalarının
uygulayıcıları olan bürokratları kabineye alırlar. Tek başına kontrgerilla
şefi Mehmet Ağar’ın Adalet Bakanı
yapılması bile, hükümetin nasıl bir
hükümet olacağının en açık göstergesidir.
Her alanda saldırılar yaşanır. İktidar, Nisan ayında öğrenci gençliğin
haraçlara ve paralı eğitime karşı yaptığı eylemlere saldırarak icraatlarına
başlar. Bunu Ankara ve İstanbul’daki
kamu emekçilerinin eylemlerine yapılan saldırılar izler. Ayrıca zamlar
ve özelleştirme politikalarına da hız
verilir.
1 Mayıs’ın kapsamı da bunlar etrafında olacaktır. “1 Mayıs... özelleştirmelere, zamlara, katliamlara
karşı gücümüzü birleştirip haykıracağımız ve bu hükümete ‘dur’ diyeceğimiz bir gün olmalıdır” denerek
çalışmalar bu çerçevede yapılır. Halkın gücü gösterilecektir. Binlerce insan Cephe’nin 1 Mayıs kortejlerinde
yer alır.
Bu yıl 1 Mayıs mitinginin diğer
yıllardan daha kitlesel olacağı, devrimcilerin; iktidarın ve sarı sendika
ağalarının tüm çabalarına rağmen
alana damgalarını vuracağı daha 1
Mayıs öncesinden belli olmuştur.
Bunu engellemek için oligarşi de
hazırlıklarını yapar.
Yine 1 Mayıs öncesi yüzlerce insan gözaltına alınır. O gün Kadıköy’e
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çıkan tüm yollarda yüzlerce gözaltı
yaşanır. Ama başarılı olamazlar. Halkı
sindermek için elinden gelen her şeyi
yapacak olan oligarşinin polis şefi
Kemal Yazıcıoğlu, miting başlamadan
önce Kadıköy Karakolu’na topladığı
özel timlere, “bugün çok kan akacak...
Bundan sonra nefes alamayacaklar...”
diyerek katliamın startını verir.
Sabahın ilk saatlerinde kitle Kadıköy Belediyesi önünde toplanmaya
başlar. Belediye önünde arama noktası
oluşturan polis, aramaya başlamadan
önce yeni toplanmaya başlayan az
sayıdaki kitleye yönelik taciz ve tahriklerle işe başladı. Çevik kuvvetler
duvardan yırttıkları 1 Mayıs afişleri
ile coplarını temizleyip, sağ sola küfrederek saldırılarını sürdürürler. Arama noktasında bayanları erkek polislere aratmaya kalkmalarına izin
verilmez. Bunun üzerine polis, yanlarında pankart olduğu gerekçesiyle
üç kişiyi gözaltına alır. Devrimci hareketin güvenlik görevlisi müdahale
ederek gözaltına alınanları polisin
elinden alır. Polis, insiyatifi kaybet-

tiğini anladığında kitle üzerine
saldırıya geçer.
Saldırıya karşılık
verilmesi üzerine polis havaya ateş
açmaya başlar.
Hasanpaşa Nikah Dairesi önündeki arama noktasında da polisle tartışmalar yaşanır. Devrimci gruplar
üstlerini aratmadan geçerler. Çaresiz
kalan polis, kitleye arkadan coplarla
saldırır. Bu saldırıya da cevap verilmesi üzerine polis, kitleye ateş açar
ve panzerleri kitlenin üzerine sürer.
Panzerin altında kalan üç kişi ezilir.
Hasanpaşa’da panzer desteğinde
hedef gözetilerek açılan ateş sonucu
Dursun Odabaş ‘96 1 Mayıs’ının ilk
şehidi oldu. Garanti Bankası’nın köşesinde bulunan resmi ve sivil polisler
ateş etmeyi sürdürüyordu. Başından
itibaren hedef gözeterek ateş eden
kot pantolonlu ve siyah ceketli sivil
polis tabancasındaki mermiler bitince
arabalarında bulunan MP-5’i alıp
ateş etmeyi sürdürdü ve Hasan Albayrak’ı göğsünden vurdu. Yere düşen
Hasan Albayrak hastaneye yetiştirilmek istenirken şehit düştü.
Daha 1 Mayıs yürüyüşü başlamadan Dursun
Odabaş ve Hasan Albayrak
şehit verildi.
İki şehide rağmen polis kitleyi dağıtamadı. Kortejler
oluşturulup
yürüyüşe başlanmasına rağmen saldırı
durmadı. Ama
kitle disiplinini
bozmadan yü-

rüyüşünü sürdürdü ve oligarşinin
oyunu bozuldu.
Saldırının asıl hedefi Cephe’nin
korteji olmasına rağmen, Cephe 30
bini bulan kitlesi, disiplini, militanlığı,
görselliği ile alana tamamen hakim
oldu. Devasa pankartları, yüzlerce
şehidin fotoğrafları, bayrakları, flamaları ve “temsili gerilla grubu” ile
bütün dikkatleri üzerinde topladı.
Sendika ağaları ile reformistleri
tam bir korku kaplamıştı. 1 Mayıs’ı
oldubittiye getirip bitirmek istiyorlardı. Verilen şehitlerin, dökülen kanların onlar için hiçbir önemi yoktu.
Sorumsuz bir grubun kürsü işgalini
fırsat bilerek 1 Mayıs kutlamalarını
hemen bitirdiler. Sorumsuz grupların
davranışlarını fırsat bilen, çatılarda
pusuya yatan polis kitleye ateş açmaya başladı. Açılan ateşlerde Yalçın
Levent kafasından vurularak şehit
düştü. Böylece 96 1 Mayıs’ında verilen şehitlerin sayısı üçe çıktı.
1 Mayıs ve Taksim bir bütündür.
Sınıflar mücadelesinde oligarşi ile
ülkemiz emekçileri arasında süren
çatışma kimi reformistlerini söylediği
gibi sıradan bir alan tartışması değildir. Bir irade çatışmasıdır ve oligarşi onlarca canımızı katletmiştir.
Oligarşi bakanından, valisinden,
emniyet müdürüne kadar tüm sömürücü ve zalimleriyle her 1 Mayıs öncesi tehditlerine başlıyor. Milyonların
ellerinde kızıl bayraklarla Taksim’i
doldurması en büyük korkuları. Biliyorlar ki o alana çıkan milyonlar
gerçekte devrimci mücadelenin ve
devrim cephesinin bir parçasıdır yada
düzeni tehdit edecek bir güç olacaktır.
Taksim’i devrim mücadelesinin
bir mevzisidir. Bu mevzii kanla kazanılmıştır, şehitlerimizle kazanılmıştır.
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30 MART - 17 NİSAN:
DEVRİM ŞEHİTLERİMİZİ ANIYOR, UMUDUN KURULUŞUNU SELAMLIYORUZ!-6
KIZILDERE 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!
UMUDUN ADI OLMAK
Vatanımızda umudun adını; tarihsel
olarak sadece Parti-Cephe temsil etmektedir. Bu umudu yaratanlar ise, önderlerimiz Mahir Çayan ve Dursun Karataş (Dayı) ile birlikte, 600’ü aşkın
kahraman şehitlerimizdir.

Tarihsel Olarak
Umudun Adı Olmak!
Umudun Adı olmanın tarihi esas olarak
1970 yılından bu yana, yani Mahir Çayan,
Ulaş Bardakçı ve Hüseyin Cevahir’in
yoldaşlarıyla, reformist-revizyonist, parlamentarist, uzlaşmacı, pasifist “sol” geleneği yıkıp işçi sınıfı ve emekçi ezilen
halkların umudu olan Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesi (THKP-C)’ni kurulduğu ’70 Aralığı’ndan bu yana halkların
umududur artık! Umut olmak, halkın kur-

tuluşu için ölümüne direnmek, asla teslim
olmamaktır! Mahir Çayan ve Hüseyin
Cevahir’in 1 Haziran 1971 günü Maltepe’de bir evde 51 saat direnerek, elde
silah, dilde sloganları-marşlarıyla teslimiyeti reddettikleri, Cevahir’in ölümsüzlüğe, Mahir’in ağır yaralı bir halde “kör
hücreye” uğurladığımız gibi…
Parti-Cephe bu yüzden halkların
umududur! Umudun Adı olmuştur!
Önderlerimizden Ulaş Bardakçı’nın
elde mavzer, Arnavutköy’de kuşatıldığı
evde 19 Şubat 1972’de direndiği, teslim
olmama geleneğine destansı bir halka
eklediği günden beridir…
Parti-Cephe halkların umududur!
Mahir Çayan önderliğinde On’ların
Kızıldere’de kuşatıldıkları kerpiç evde,
“teslim olun” çağrılarına önder Mahir’in
ağzından, çatıdan; “Biz buraya dönmeye

değil, ölmeye geldik!” tarihsel çağrısıyla,
coşkulu sloganlar, kurtuluş türkülerimarşlarla direndikleri, teslim olmama
destanı yazdıkları 30 Mart 1972 gününden beridir Parti-Cephe halkların
Umududur! Umudun Adı’dır!..
Dayımızın önderliğindeki DevGenç’li Cepheciler’in (Sabolar’ın, Sinan
Kukullar’ın, Niyazi Aydınlar’ın, işçi
önderi İbrahim Erdoğanlar’ın… ve nice
kahraman devrimcinin) Mahirler’in mirasına sahip çıkıp 1978 Aralık ayında
Devrimci-Sol’u kurduğu günden beridir
Parti-Cephe halkların Umududur!
Umudun Adı’dır!..
12 Eylül 1980 Amerikancı Cuntasına
karşı önderlerimizin yazdığı bildirinin
başlığındaki gibi; “Amerikancı Faşist
Cunta 45 Milyon Halkı Yenemeyecek”
diyerek alanları, sokakları terk etmeyerek

Dergimizin 12. sayısının yayınlandığı 30 Nisan 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 173. gününde, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 49. günündeler
*KEC Malatya direnişi 93. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 41. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişi 69. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal Amca'nın direnişi 81. gününde, açlık grevinin 62. gününde
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savaşı sürdüren, halkı, işçi-emekçileri
yalnız bırakmayan, Cunta’yı bombalarla,
silahlı eylemlerle karşılayan DevrimciSolcular’ın, savaşı bedeller pahasına
sürdürdükleri için Parti-Cephe halkların
Umudu’dur. Umudun Adı’dır. Bu mücadele sonrasında da atıldıkları zindanlarda yine Dayı’nın önderliğinde 12 Eylülcüler’in oluşturduğu zindan karanlığını
yırtmak için, “Mutlak Karanlık Yoktur”
diyerek ölüme yatırdılar bedenlerini…
Direndiler ve asla teslim olmadılar…
’84 Ölüm Orucu Direnişinde 4 kızıl karanfil olarak toprağa düşerken, Cuntanın
Tek Tip Elbiselerini yırtarken… Cuntanın
mahkeme kürsülerinden “Haklıyız Kazanacağız!” diyerek faşizm ve emperyalizmi yargıladılar.
Faşizmin mahkemelerinde “biz örgüt
değiliz, dergi çevresiyiz” diyerek faşizmden şefaat dilenenler olmadıkları, tam
tersine halk düşmanı 12 Eylül’ün generallerinden başlamak üzere tüm halk
düşmanı katilleri, işkencecileri yargılayıp,
hesap sorma sözü verdikleri günden beri;
Parti-Cephe halkların Umududur!
Sayı: 12
Umudun Adı’dır!
Yürüyüş
‘90’lı yılların başında, revizyonistleşen
30 Nisan sosyalist iktidarların komplolar ve karşı2017
devrimcilerin ardından yıkılmasıyla birlikte
“tek kutuplu” dünya yarattığını zanneden
emperyalizm; Yeni Dünya Düzeni’ni
(YDD) ilan ederek “her şeyin artık değiştiği”, “dünyanın globalleştiği”, “küçük
bir köy olduğu” yalanı ve demagojisiyle
M-L’lere, devrimcilere, sosyalistlere, ulusal
kurtuluş için savaşanlara, halklara kapsamlı
bir saldırı başlatır. devrimci hareket dışında
birçok silahlı M-L, devrimci örgüt, hareket
bayraklarından orak-çekiç sembollerini
çıkarıp silah bırakırken, Kürt milliyetçi
hareket başta olmak üzere silahlı kurtuluş
mücadelesi veren birçok örgüt, hareket
“emperyalizmin değiştiğini ve demokratik
emperyalizm” haline dönüştüğü, devrim-
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lerin gereksizleştiği gibi ucube düşünceleri
keşfettiler. “Silahlı mücadelenin miadının
dolduğu, isyanın yanlış olduğu” gibi teslimiyetçi-uzlaşmacı tespitleriyle emperyalizm ve işbirlikçisi iktidarlarla uzlaşma
yoluna gittiler. Devrimci örgütler, hareketler bu kervana katılıp kurtuluş umudu
silahlarını emperyalistlere teslim ettiler.
Yalnızca devrimci hareket umudun
orak- çekiçli kızıl bayrağını daha da
yükseltti; silahlı mücadelede daha fazla
ısrar ederek emperyalizme teslim olmadı
ve tek kurtuluş umudunun devrimdesosyalizmde olduğu inancıyla “Atılım”
sürecine geçti! O günlerden beridir
Parti-Cephe halkların Umududur!
Umudun Adı’dır.
Günlerden 12 Temmuz 1991! Temmuz’un sıcak bir günü! Hava sıcak,
kavganın soluğu daha da sıcaktır. 12
Temmuz’da 10 Devrimci-Sol önder
kadro ve savaşçısı İstanbul’da, 14 Temmuz’da ise Ankara’da 2 Devrimci-Sol
savaşçısı toplamda 12 devrimci, Anadolu
İhtilali’nin 12 kurtuluş savaşçısı üslerinde
kuşatılmıştı. “Teslim ol” çağrılarına sloganlar, marşlar-türküler ve umudun silahlarıyla, kurşunlarıyla cevap verdiler… “Yoldaşlarımız bizim hesabımızı
soracak” inancıyla teslim olmadılar, direndiler halk kurtuluş savaşçıları, Niyazi
Aydınlar, İbrahim Erdoğanlar, Cavit Özkayalar önderliğinde… O günlerden
beridir Parti-Cephe halkların Umududur! Umudun Adı’dır.
Günlerden 1992’nin 16 Nisan’ıdır…
Devrimci-Sol önder kadro ve savaşçıları
Sabolar’ın, Sinan Kukullar’ın önderliğinde kuşatıldıkları üslerinde, oligarşinin
ölüm mangalarına karşı direniyor, teslim
olmuyor. Eda Yüksel ve Sabo kuşatıldıkları evin penceresinden orak-çekiçli
kızıl bayrağı dalgalandırarak haykırıyorlar: “ Orak-çekiçli kızıl bayrağımız
birgün ülkemizin dört bir yanında dalgalanacak!”
Orak-çekiçli kızıl
bayrak ve penceredeki silahlı direnişçiler, Anadolu halklarının
direnme, teslim
olmama geleneğinin sembolleridir artık. O
günlerden beri-

Emperyalizm ve işbirlikçisi faşist oligarşiden hesap sormak; bu
haydutların, kan emicilerin bozuk
düzenini yıkmak için savaşmaktır.
Hesap sormak, bağımsız, Demokratik ve sosyalist bir ülke kurma savaşında emperyalizm ve
“yerli”, “kan emici” işbirlikçilerini ayak izlerine varana kadar 780
bin kilometrekare vatanımızdan
temizleyip atmaktır!
Komutan Rızalar, Erdal Dalgıçlar, Şanlı Alişanlar, Muharrem
Karataşlar, Haziran Ayaklanması’nda Berkin Elvanlar, ayaklanmanın sokak eylemleriyle sürdüğü
günlerde yozlaşma saldırılarına
karşı Birol Karasu gibi, onun ruhuyla direnen Hasan Ferit Gedikler, “sizi seviyoruz” diyen; Şafak,
Bahtiyar, Sultan Elifler, “teslim olmuyorum” diyen Günaylar, Küçükarmutlu’da mahalleyi ve evi basan ölüm mangalarına “galoş giyin” diyen Dilek Doğanlar gibi direnmek, boyun eğmemek, teslim
olmamaktır hesap sormak… Leylalar, Bilgehanlar gibi komutanlar
olmak, en güç koşullarda bile
Oğuz gibi feda eylemleriyle savaşmaktır.
dir Parti-Cephe halkların Umududur!
Umudun Adı’dır!
‘90’ların kontr-gerilla saldırılarına,
katliamlarına, köy yakmalarına, emek
hırsızı halk düşmanlarına bir cevaptı
belki; 1994’ün 30 Mart’ında Dayımız
önderliğinde Umudun Adı’nı ilan ettik.
Halk düşmanı, eski Adalet Bakanı Mehmet Topaç’ın beyninde patladı Umudun
sesi! Kürt halklarının “Kasapları”, Hulusi
Sayınlar, İsmail Selenler gibi katil paşaları
cezalandırırken, halk düşmanlarının aklına
Nihat Erimler, Gün Sazaklar ve Mahmut
Dikler gibi emperyalizmin uşağı cellatların
malum sonları geliyordu. Halkın adaleti,
Anadolumuzun dört bir köşesinde umut
dağıtarak, adalet dağıtarak dolaşıyordu
sokak sokak, meydan meydan…

Parti-Cephe
Halkların Umududur!
Umudun Adı’dır!
Dağlarda, Kürdistan’da, Dersim’de
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Kemal Askeriler’le Çaytaşı yiğitleriydik.
Toroslar’da Tarık Koçoğullar, Ege’de
Balkıca’da Erhan ve Mehmet Efeler’dik,
Karadeniz’de Bahattin Anıklar’la, Sivas’ta Cömert Özen, Mete Nezihi Altınaylar’la, Tokat dağlarında Sabahattinler,
Devrimler; İpek, Mustafa ile umudun
adını dağlara nakşettik, Umudun bayrağını dalgalandırdık! O günlerden be-

ridir Parti-Cephe halkların Umududur! Umudun Adı’ dır!
Gazi’de ayaklandık zalimin zulmüne,
sömürüsüne, aşağılamasına saldırılarına
karşı ‘95’te… Ali Haydar Çakmaklar’la
Cephemiz önderliğinde “Hedef Karakol”
diyerek yürüdük, hesap sorduk katillerden, işkencecilerden… Gazi’de, Ümraniye’de direnen insanlarımızı toprağa
verdik, 12-15 Mart günleriydi. Yine
teslim olmadık, boyun eğmedik, direndik… O günlerden beridir Parti-Cephe
halkların Umududur! Umudun
Adı’dır!
9 Ocak 1996’da İkiz Kulelerinde
cezalandırırken, çalınan emeklerin,
alınterinin, sömürünün, açlığın, yoksulluğun, katliamların, ulusal haklarını
istediği için katledilen Kürt halkının
horlanan, aşağılanan tüm Anadolu halklarının emperyalizm ve işbirlikçisi kan
emici tekellerden hesabını soruyor,
halklarımızın öfkesine, adalet özlemine
tercüman oluyorduk! O günlerden beridir Parti-Cephe hakların Umududur! Umudun Adı’dır!
‘95’te Buca, ‘96’da Ümraniye, ‘99’da
Ulucanlar Hapishanesinde direndik, teslim
olmadık; bedenlerimizden barikatlar örüp
halkın umudunu teslim etmedik ölüm
mangalarına…
’96 Ölüm Orucu Direnişinde Berdanlar, İdiller’dik; 12 kez kaldırdık
canlarımızın cenazelerini, omuz verdik
tabutlarına… Asla teslim olmadık, direndik, umudumuzu teslim etmedik
kan emici cellatlara. Zaferi şehitlerimizle kazandık… O günlerden beridir
Parti-Cephe halkların Umududur!
Umudun Adı’dır!
Emperyalizm durmuyordu, en kapsamlı saldırılarından biri olan tecrit hücreleriyle M-L devrimcileri, sosyalistleri,
muhalif halk kesimlerini teslim alma
amacındaydı. Bu en kapsamlı saldırısına
karşı yüzlerle toprağa düşmeyi göze
alarak 20 Ekim 2000’de ölüme yattık…
Yalan, demagoji saldırıları, tehdit,
şantaj, baskıyla Ölüm Orucu direnişini

bitiremeyen emperyalizm ve işbirlikçisi
oligarşi, 19 Aralık 2000 tarihinde 20
hapishaneye birden eş zamanlı saldırdı.
Bedenlerimizden barikatlar ördük! Açlığın koynunda Ahmet İbililer’le, Fidan
Kalşenler’le, Yasemin Cancılar, Berrin
Bıçkılarla, Fırat Tavuk, Aşur Korkmazlar’la kendimizi umudun meşalesi
yaparak feda ettik!
Bayrampaşa Hapishanesi’nde 6 Kadın’ı
diri diri yaktı yeryüzü zebanileri, iğrenç
kahkahalar eşliğinde! Yine de teslim olmadık 4 gün direndik! 19-22 Aralık 2000
Katliam saldırısı günlerinde 28’imizi toprağa verdik. Bizleri onar, yüzer, biner F
tipi tecrit hücrelerine taşıdılar, açlığın
koynunda direnirken… Direnişimiz, yalnız
kalsak da 7 yıl sürdü! 4 yıl TAYAD’lılarımızla, annelerimiz, babalarımız, kardeşlerimizle Abdi İpekçi Parkı’nda Ankara’da, elin altında Büyük Direnişimizle
bütünleşerek destan yazdık… 22 Ocak
2007’de ilan ettik Büyük Direnişimizin
zaferini. Fedalara feda kattık. 122 kez
öldük ama asla ne içerde, ne dışarda
teslim olduk zalime, işbirlikçi haine…
Açlığın koynunda toprağa verdiğimiz Sayı: 12
canların hesabını Gültekin Koçlar’la, Ser- Yürüyüş
gül Albayraklar’la, Eyüp Beyazlar’la, 30 Nisan
2017
Uğur Bülbüller’le feda feda sorduk.. O
günlerden beridir Parti-Cephe halkların
Umududur! Umudun Adı’dır!
Büyük Direniş’in zaferi ve küllerinden Kevser Mırzaklar, Komutan Rızalar, İbrahim Çuhadarlar, Erdal Dalgıçlar, Şanlı Alişanlar, Muharrem Karataşlar, Berkinler, Hasan Feritler, Şafaklar, Bahtiyarlar, Elif Sultanlar, Günaylar, Dilekler… doğdu, direndi, savaştı, teslim olmadı, boyun eğmedi,
şehit düştü… O günlerden beridir
Parti-Cephe hakların Umududur!
Umudun Adı’dır!
2013’te Haziran Ayaklanması’nda
reformisti, oportünisti, küçük-burjuva
“sol”cuları kaçmak, ayaklanmayı bitirmek için fırsat kollarken, direnen 5 milyonu aşkın insanımızla, Anadolu halklarıyla birlikte ayaklanmayı büyütmeye

Dergimizin 12. sayısının yayınlandığı 30 Nisan 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 173. gününde, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 49. günündeler
*KEC Malatya direnişi 93. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 41. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişi 69. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal Amca'nın direnişi 81. gününde, açlık grevinin 62. gününde
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çalıştık. Halkımız Parti-Cephe’nin direniş
tarzıyla ve politikalarıyla savaştı, hesap
sordu emperyalizm ve faşizmden… O
günlerden beridir Parti-Cephe halkların Umududur! Umudun Adı’dır!

Tarihsel Olarak
Umudun Adı Olmak;
Şanlı Alişan Olmaktır!
Halkların her damla kanının ve gözyaşının baş sorumlusu olan ABD emperyalizminin Ankara Büyükelçiliği’ni
Alişan Şanlı fedasıyla sarstı. Dökülen
her damla kanın ve gözyaşının hesabını
sorduk… O günlerden beridir PartiCephe hakların Umududur! Umudun
Adı’dır!
Şanlı Alişan feda kuşağını beline
sararken, emperyalizmin tüm dünyada
döktüğü kanları; Vietnam, Fas, tüm
Afrika halkları, Asya halkları, Latin
Amerika halklarını gözünün önüne getiriyordu… Öyle bir patlamaydı ki emperyalistler ve işbirlikçilerinin halk
düşmanı kafaları, beyinleri sarsıntıdan
ortadan ikiye ayrılmış olmalıydı…
Sayı: 12
Şanlı Alişan, feda kuşağını beline saYürüyüş
rarken; emperyalizmin Anadolu toprak30 Nisan
larını kirleten kanlı çizmeleri, 35 milyon
2017
metrekare toprağımızı işgal eden ABD
üslerini, katledilen halklarımızı, yaşatılan
sömürüyü, adaletsizliği, açlığı, yoksulluğu,
zulmü, baskıyı, faşist terörü gözünün
önüne getiriyordu… Hapishanede katledilen yoldaşları, diri diri yakılan 6
kadın, feda kahramanları, Ulucanlar’da
hızarla kesilen yoldaş bedenleri gözünün
önüne geliyordu…
Duyduğu öfke ve kinle yürüdü emperyalizmin Ankara’daki karargahına
doğru Şanlı Alişan!... Hesap sorma öz-
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lemini böyle gideriyordu; işçilerin, emekçilerin, ezilen tüm dünya halklarının…
O günlerden beridir Parti-Cephe halkların Umududur! Umudun Adı’dır!

ba bomba, işkenceci, katil sürülerini
önüne katarak! O günlerden beridir
Parti-Cephe halkların Umududur!
Umudun Adı’dır!

Tarihsel Olarak Umudun Adı
Olmak; Şafak, Bahtiyar,
Elif Sultan Olmaktır!

Tarihsel Olarak Umudun Adı
Olmak; Faşist
Oligarşiden ve Efendileri
Haydut Emperyalizmden Hesap Sormaktadır!

30 Mart 1972’den beridir kavganın
ve umudun sokaklarında, meydanlarında, dağlarda, şehirlerde akan, Anadolu’nun kadim topraklarını sulayan,
Mahir’den Dayı’ya kahraman şehitleriyle coşkunca hesap sora sora akan
Kızıldere, 31 Mart 2015’te Çağlayan’da
daha da kabarıyordu halkların üzerine
umut olup yağarak!
Kızıldere’den Çağlayan’a Mahir,
Hüseyin, Ulaş’ın ruhu canlanıyordu
teslim olmayan, feda destanı yaratan
Şafak ve Bahtiyar’la!
“ Halkımız! Sizi Çok Seviyoruz!”
diyorlardı…
Adalet için, Berkinler’in kanının hesabını sormak için davayı bir türlü açmayan savcı Mehmet Selim Kiraz’ın
kirli beynine dayıyordu umudun kızgın
namlularını! O silah aslında emperyalizm
ve işbirlikçisi katil oligarşiye ve sözcüleri
faşist AKP’nin halk düşmanı beynine
dayanmıştı! Halk düşmanları ürktüler
ve sıçradılar sırça köşklerinde sefa sürdükleri lüks koltukları ve yataklarının
üzerinden! Kokuşmuş, çürümüş düzenleri
yıkılıyordu Şafaklar’ın, Bahtiyarlar’ın
adalet isteyen elleriyle… O günlerden
beridir Parti-Cephe halkların Umudu
dur! Umudun Adı’dır!
Çağlayan’da akan kanın hesabını sormak için koşuyordu bir Kürt kızı İstanbul
sokaklarında! O ki doğmuştu Fidanlar’ın
feda ateşinin Anadolu’nun kavga sokaklarına saçtığı küllerinin içinden…
Doğmuştu ve işte şimdi savaşıyordu,
oligarşinin evleri basarak, mahalleleri,
sokakları işgal ederek aradığı, Alev
Saçlı Kız Elif Sultan… Hesap soruyordu İstanbul’un baş işkence merkezinin önünde, gerilla koşusuyla, dalgalandırarak orak-çekiçli kızıl bayrağı
ve umudun sarı yıldızını katillerin gözünün içine saplayarak! Nisan’ın 1’inde
soruyordu Halkın ve Umudun Alev
Saçlı Kızı Elif Sultan, Şafakların, Bahtiyarlar’ın dökülen her damla kanının
hesabını… soruyordu keleş keleş, bom-

Emperyalizm ve işbirlikçisi faşist
oligarşiden hesap sormak, bu haydutların, kan emicilerin bozuk düzenini
yıkmak için savaşmaktır.
Hesap sormak bağımsız, demokratik
ve sosyalist bir ülke kurma savaşında
emperyalizm ve “yerli”, “kan emici”
işbirlikçilerini ayak izlerine varana
kadar 780 bin kilometrekare vatanımızdan temizleyip atmaktır!
Komutan Rızalar, Erdal Dalgıçlar,
Şanlı Alişanlar, Muharrem Karataşlar,
Haziran Ayaklanması’nda Berkin Elvanlar’ı, ayaklanmanın sokak eylemleriyle sürdüğü günlerde yozlaşma saldırılarına karşı Birol Karasu gibi, onun
ruhuyla direnen Hasan Ferit Gedikler,
“sizi seviyoruz” diyen; Şafak, Bahtiyar,
Sultan Elifler, “teslim olmuyorum” diyen Günaylar, Küçükarmutlu’da mahalleyi ve evi basan ölüm mangalarına
“galoş giyin” diyen Dilek Doğanlar
gibi direnmek, boyun eğmemek, teslim
olmamaktır hesap sormak… Leylalar,
Bilgehanlar gibi komutanlar olmak,
en güç koşullarda bile Oğuz gibi feda
eylemleriyle savaşmaktır.
Cephe’nin kahraman şehitlerinin
ruhuyla direnmek, savaşmak, boyun
eğmemek, teslim olmamaktır hesap
sormak!

Tarihsel Olarak
Umudun Adı Olmak;
Halkın Adaleti Olmaktır!
Halkın Adaleti, Cephe’nin kahraman
şehidinin savaş ruhuyla Anadolu’nun
tüm şehirlerine, ilçelerine, köylerine,
mahallelerine, sokaklarına, evlerine Cephe’nin fedakar savaşçılarının, devrimcilerinin halk ve vatan sevgisiyle dolu
yürekleri ve bilinçleriyle taşınıyor.
Halkın Adaleti, Cephe’nin hesap
soran eylemleriyle halkların yüreğine
su serperek yayılıyor, büyüyor.
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Dava adamı olmak, tüm hayatını halka, halkın savaşına,
devrime, sosyalizme adamaktır.
Dava adamı olmak, halkın
kurtuluşu için yağmur-çamur,
yaz kış, kar tipi demeden koşturmak, mücadele etmektir.
Dava adamı olmak, bağımsız,
demokratik ve sosyalist bir ülke
kurma savaşına ömrünü her hücrenle adamak, her nefeste “halkım, devrim ve sosyalizm” demektir.
Dava adamı olmak, kurtuluş
umudunu, devrim ve iktidar, iddiası-hedefini bıkmadan, yılmadan halka taşımaktır.
Dava adamı olmak; önder şehitlerimizden Niyazi Aydın gibi
“Ben varsam Devrimci-Sol (örgüt) vardır” diyebilmektir.
Dava adamı olmak; yalnız da
kalsak dünyada ve ülkemizde
Cephe’nin misyonunun farkında
olmak ve buna göre davranmakyaşamaktır.
Adalet, halk için ekmek kadar
önemli ve gereklidir.
Halkın Adaleti, halkın hakkını yiyen
işte, okulda, devlet dairesinde, sokakta,
saraylarında, işkenceci karakollarda, F
tipi tecrit hücre hapishanelerinde… kısacası her yerde adaletsizlik yapan emperyalizmin ve işbirlikçisi faşist oligarşinin tüm kurumlarını hedef almaktır.
Onlardan adaletsizliklerin hesabını sormaktır… Halkın adaletini uygulamaya
başladığımız günlerden beridir Parti-Cephe halkların Umududur! Umudun Adı’dır!

Parti-Cephe
Halkların Umududur!
Umudun Adı’dır!
Tarihsel Olarak Umudun Adı Olmak; Halkın Sevgilisi Olmaktır!
600’ü aşkın kahraman Cephe şehidi

halkın sevgilisi olmuşlar, halkın içinde
yaşamışlar, onlarla gülmüşler-ağlamışlar
sorunlarını çözmüşler, halk gibi yaşamış
ve kavganın içinde kahramanlaşarak
halkların yüreğine ve bilincine gömülmüşlerdir…
Halkın sevgilisi olanlar, halkla iç içe
yaşayanlardır. Her devrimci halkın en
ileri, onurlu evlatlarıdır. Devrimciler
halktan gelip, halkın olumlu ilerici değer
ve kültürüyle, özellikleriyle donanıp
devrim saflarına katılırlar. Düzenden
gelen eksikler, zaaflar halkın içinde yaşarken yok edilir, kavganın içinde tüm
düzen alışkanlıkları çöpe atılır.
Cepheliler Mahirler’den bugüne
halkın içinde, halkla birlikte yaşamışlar,
halkın gönlüne girip sevgiden, güvenden, inançtan, umuttan bir taht kurmuşlardır.
Her Cepheli önderleri ve kahraman
şehitlerini örnek alarak halkın sevgilisi
olacak, halkın gönlünde umuttan, sevdadan taht kuracaktır.
Cephelilerin, halkın gönlünde taht
kurup, halkın sevgilisi olduğu günlerden bugüne Parti-Cephe halkların
Umududur! Umudun Adı’dır!

Tarihsel Olarak
Umudun Adı Olmak;
Dava Adamı Olmaktır!
Dava adamı olmak, tüm hayatını
halka, halkın savaşına, devrime, sosyalizme adamaktır.
Dava adamı olmak, halkın
kurtuluşu için yağmur-çamur,
yaz kış, kar tipi demeden koşturmak, mücadele etmektir.
Dava adamı olmak, bağımsız,
demokratik ve sosyalist bir ülke
kurma savaşına ömrünü her hücrenle adamak, her nefeste “halkım, devrim ve sosyalizm” demektir.
Dava adamı olmak, kurtuluş
umudunu, devrim ve iktidar,
iddiası-hedefini bıkmadan, yılmadan halka taşımaktır.

Dava adamı olmak; önder şehitlerimizden Niyazi Aydın gibi “Ben varsam
Devrimci-Sol (örgüt) vardır” diyebilmektir.
Dava adamı olmak; yalnız da kalsak
dünyada ve ülkemizde Cephe’nin misyonunun farkında olmak ve buna göre
davranmak- yaşamaktır.
Dava adamı olmak; dünyanın Türkiye’sinde “Haklıyız Kazanacağız”
(Dayı) şiarıyla Mahir Hüseyin Ulaşça
Kurtuluşa Kadar Savaş inancı ve hedefiyle yaşamaktır.
Dava adamı olmak; “Kurtuluş Kavgada Zafer Cephe’de şiarıyla Umudun
Adı’nı her yere, herkese taşımaktır…
Ve nihayet Umudun Adı olmak; “ Biz
ne söylediysek yaptık, ne yaptıysak
savunduk” diyerek halklarımızın karşısına alnının akıyla çıkabilmek ve geleceği kurabilme, bağımsız, demokratik
ve sosyalist bir vatanı yaratabilme güvenini tüm Türkiye halklarına gösterebilmektir. Parti-Cephemiz 46 yıllık
onurlu, başı dik, alnı ak tarihiyle, yüzlerce, binlerce direnişten, çatışmadan
onurlu çıkmanın gücüyle bugün Umu- Sayı: 12
Yürüyüş
dun Adı olmaya devam etmektedir.
Parti-Cephe’nin dava adamları, bu- 30 Nisan
2017
gün Anadolu’nun dört bir yanında “
Umudun Adı”nı şanlı bayrağı ve zafer
sloganlarıyla taşımaktadır. İşte bu yüzden, “Parti-Cephe halkların Umududur!” Umudun Adı’dır!

Dergimizin 12. sayısının yayınlandığı 30 Nisan 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 173. gününde, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 49. günündeler
*KEC Malatya direnişi 93. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 41. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişi 69. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal Amca'nın direnişi 81. gününde, açlık grevinin 62. gününde
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Parlamento Seçimleri, Referandumlar...

Sol’un
Köşe Taşları

Reformist, Oportünist Solun,
Kürt Milliyetçiliğinin Politikasızlığı...
Düzene Yedeklenmekten, Faşizmin
Demokrasicilik Oyununu Sürdürmeye...
Gerek parlamento seçimleri, gerek yerel seçimler, gerekse referandumlar... Hepsi de düzenin yönetememe
krizlerine bir nebze nefes aldırma araçlarıdır.
Son referandum da, iddia edildiği gibi Tayyip Erdoğan'ın "başkanlık hevesleri", "tek adamlık", "diktatörlük"
arzularının sonucu değil, AKP faşizminin yönetememe
krizinin sonucu yapılmıştır. Kriz öylesine derinleşmiştir
ki, "demokrasicilik oyunu" bir yana "açık faşizmin" süreklileştirilmesi, kitlelere onaylatılması, meşrulaştırılması
için yapılmıştır

Reformist ve oportünist sol, on yıllardır "sandık"ı
seçim süreçlerinde geniş propaganda araçlarından
yararlanarak halkın duyarlılığını "devrimin lehine
kullanma" demagojisi yapmışlardır.
Demagoji diyoruz; çünkü reformist-oportünist
solun pratiğine baktığımızda seçimleri "devrim
lehine" değerlendirmek bir yana, açıkça faşizmin
"demokrasicilik oyununu"nun aracı olmuşlardır.
Çünkü gerek reformistler, gerek oportünistler
hiçbir dönem seçim ortamının kitlelerde yarattığı
duyarlılığı değerlendirip kitlelere gitme, onları örgütleme ve seçimleri devrim lehine değerlendirme gibi bir
pratikleri olmamıştır.

Kürt Milliyetçileri, Reformizm ve
Oportünizm; Demokrasicilik Oyununun
Aracı Olmaktan, Demokrasicilik Oyununu
Sürdürme Noktasına Gelmiştir!
Sayı: 12

Yürüyüş
30 Nisan
2017
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16 Nisan'da "Partili Cumhurbaşkanlığı" için bir referandum yapıldı.
Yüzde 48.6 "HAYIR" oyuna karşı yüzde 51.4 "EVET"
oyu "alan" AKP kazandı.
CHP, MHP'nin bir kanadı, SP, Kürt milliyetçileri, reformistler ve oportünist soldan oluşan "HAYIR"cılar seçim
sonuçlarında "hile" yapıldığını açıkladılar. Referandum
sonuçlarının gayrı-meşru olduğunu söylediler.
Seçim sonuçlarının açıklandığı ilk bir-iki gün bazı şehirlerde
kendiliğinden protestolar oldu. AKP, bu gösterilere de saldırarak
CHP'yi halkı kışkırtmakla ve sokağa dökmekle suçladı.
CHP yönetimi bunun üzerine acil toplanarak "sokak eylemleri yapmama kararı" aldıklarını, halkı sokağa çağırmadıklarını, hukuki yollardan itirazlarını yapacaklarını açıkladılar.
CHP dışındaki diğer parti ve reformist, oportünist ve
Kürt milliyetçilerinden yapılan açıklamalar dışında bir
tepki, eylem vs... olmadı.
Referandumda hile yapıldığını söyleyen ve sonuçların
meşru olmadığı yönündeki açıklamalara karşı Recep Tayyip
Erdoğan ve AKP iktidarı tarafından yapılan açıklamalar
durumu çok özlü olarak ifade ediyordu.
Tayyip Erdoğan "Atı alan Üsküdar’ı geçti" dedi.
Yine AGİT'in seçim referandum sonuçlarının şaibeli
olduğu yönündeki açıklamasına "Geçti Bor'un Pazarı, sür
eşeği Niğdeye" diyerek cevap verdi.
AKP iktidarı istediğini almak için yüzde kaç oy alması
gerekiyorsa daha sandıklar açılmadan açıklamış ve sonuçlarını da Yüksek Seçim Kurulu’ndan ona göre ayarlamasını
istemiştir. Nitekim Yüksek Seçim Kurulu da buna göre
hareket edip sandık sonuçlarını ayarlamıştır. Bunu da gizli

saklı değil, açıktan yapmışlardır.
Tayyip'in "atı alan üsküdarı geçti", "geçti Bor'un pazarı,
sür eşeğini Niğdeye" söylemlerindeki arsızlığı referandum
sonuçlarını "demokrasicilik oyununa" bırakmadan alacağını
almanın arsızlığıdır.
AKP faşizmi, karşısında düzen içinoe de olsa bir muhalefetin olmamasının arsızlığıyla hareket etmektedir.
Bu düzende seçimler her zaman "demokrasicilik
oyunu"nun bir parçası olmuştur. Mahir'in deyimiyle seçimler
"sandıksal demokrasi"dir. Yani demokrasi seçimden seçime
sandığa gidip oy vermeye indirgenmiştir. Onun için oligarşi
tarafından seçimler ve oy kullanmak halka, "kutsal bir
görev" olarak lanse edilmektedir.
Oligarşi halka "Siz sadece benim yağma talan düzenime
meşruluk kazandırmak için, düzenimi ayakta tutmak için
oy verin" diyor.
Demokrasicilik oyununun dahi oynanamadığı son referandum bunun en çarpıcı örneklerinden birisidir.
"İster evet'e oy verin, İster Hayır’a, ama mutlaka
sandığa gidin oyunuzu kullanın" diye propaganda yaptılar.
Ki, oligarşi on yıllardır oy kullanmamayı suç saymış
ve kullanmayanlara para cezası kesmiştir.
Gerek parlamento seçimleri, gerek yerel seçimler,
gerekse referandumlar... Hepsi de düzenin yönetememe
krizlerine bir nebze nefes aldırma araçlarıdır.
Son referandum da, iddia edildiği gibi Tayyip Erdoğan'ın
"başkanlık hevesleri", "tek adamlık", "diktatörlük" arzularının
sonucu değil, AKP faşizminin yönetememe krizinin sonucu
yapılmıştır.
Kriz öylesine derinleşmiştir ki, "demokrasicilik oyunu"
bir yana "açık faşizmin" süreklileştirilmesi, kitlelere onaylatılması, meşrulaştırılması için yapılmıştır.
Başta reformist-oportünist sol, Kürt milliyetçileri ve
küçük burjuva kesimler seçimlerin yapılıyor olmasını "demokrasinin göstergesi" olarak göstermektedir.
Referandumda HAYIR oyu vermeyi "demokrasiye
sahip çıkmak" olarak anlatmışlardır.
Eğer sandıktan evet çıkarsa demokrasinin sonu olacağını,
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AKP bile mevcut demokrasi olarak değerlendirmeyip, referandumu "tıkanan mevcut sistemin
önünü açmak için başkanlığın şart olduğunu"
söylerken HAYIR bloğu mevcut AKP düzenini
"demokrasi" diye savunur duruma düştüler.
Çünkü CHP'sinden Kürt milliyetçilerine, reformistlerden oportünistlere HAYIR bloğunun
mevcut düzeni savunmanın dışında AKP'ye karşı
halka sundukları tek bir alternatifleri olmamıştır.
AKP faşizmi ise iktidarını korumak için referandum boyunca "demokrasicilik oyunu oynamak" gibi göstermelik de olsa hiçbir kaygı duymadan faşist terörünü estirmiştir.
Halk kitlelerini demokrasicilik oyunu oynayarak, yani ülkede bir demokrasi varmış gibi
kandırmak, düzene yedeklemek reformizme,
oportünizme ve Kürt milliyetçilerine kalmıştır.
onun için kitlelerden hayır oyu vermelerini istediler.
Yani şu anda "eksik gedik de olsa demokrasi" var
diyorlar. HAYIR verin, demokrasiye, cumhuriyete sahip
çıkalım dediler.
AKP bile mevcut demokrasi olarak değerlendirmeyip,
referandumu "tıkanan mevcut sistemin önünü açmak için
başkanlığın şart olduğunu" söylerken HAYIR bloğu mevcut
AKP düzenini "demokrasi" diye savunur duruma düştüler.
Çünkü CHP'sinden Kürt milliyetçilerine, reformistlerden
oportünistlere HAYIR bloğunun mevcut düzeni savunmanın
dışında AKP'ye karşı halka sundukları tek bir alternatifleri
olmamıştır.
AKP faşizmi ise iktidarını korumak için referandum
boyunca "demokrasicilik oyunu oynamak" gibi göstermelik
de olsa hiçbir kaygı duymadan faşist terörünü estirmiştir.
Referandumu 81 ilde OHAL koşullarında gitmiştir.
KHK'larla ülke yönetilmiş, faşist terör hiç durmamıştır.
Hayır bloğunun politikasızlığına, düzen içi söylemlerine
rağmen propaganda yapma, kendini ifade etme, seçim çalışması yapma olanaklarını elinden almıştır.
Seçim dönemlerinde oligarşi, kitleleri düzene yedeklemek
için görünürde de olsa demokrasicilik oyunu oynar. AKP bu
referandumda bunu da yapmamış, açıktan terörünü sürdürmüştür.
Halk kitlelerini demokrasicilik oyunu oynayarak, yani
ülkede bir demokrasi varmış gibi kandırmak, düzene yedeklemek reformizme, oportünizme ve Kürt milliyetçilerine
kalmıştır.

Hiçbir Politikası Olmayan Kürt
Milliyetçileri, Reformizm ve Oportünizm,

Düzeni Savunmayı Politika, Referandum
Sonuçlarını Zafer Sayıyor!
Sandığa bel bağlayan, düzen için politika yapan kesimlerin değişmeyen karakteristik özelliklerinden birisi
de seçim sonuçlarını herkesin ZAFER olarak değerlendirmesidir.
AKP, "atı alan Üsküdar’ı geçti" diyor. Hırsızlıkla da
olsa, çatlasanız da, patlasanız da biz kazandık diyor.
HAYIR bloğu, ”Sonuç EVET de olsa aradaki fark çok
küçüktür. Evet oyları hırsızlıkla öne geçmiştir. Esas olarak
biz kazandık, mücadeleye devam” diyor.
Oysa ne referandum dönemi ne de referandumdan
sonra ortada bir mücadele yoktur.
Birkaç kendiliğinden gelişen birkaç eyleme de AKP
"höt" demiş ve arkası kesilmiştir.
Kürt milliyetçilerinin, reformizimin ve oportünizmin
referandum boyunca tek bir politikaları olmamıştır.
Kürdistan'da, ülkenin dört biryanında gözaltılar, katliamlar, HDP'ye yönelik operasyonlar, tutuklamalar pervasızca
sürerken, 300'ün üzerinde dernek kapatılırken, muhalif,
AKP yanlısı olmayan onlarca gazete, TV, radyo, dergi
basılıp kapatılırken onlar CHP'nin gölgesinde "cumhuriyete
ve demokrasiye sahip çıkmak" adına faşist düzeni savunmuşlar ve kitleleri faşist düzeni sahiplenmeye çağırmışlardır.
Sahiplendikleri demokrasiye bakın;
Sayı: 12
- 300'ün üzerinde derneğin kapısına mühür vuruldu.
- 15 Temmuz'dan bu yana HDP ve DBP Eşgenel Baş- Yürüyüş
kanları tutuklandı.
30 Nisan
2017
- HDP milletvekilleriyle AKP adeta kedinin fareyle
oynadığı gibi oynuyor. Gözaltına alıyor, tutukluyor, bırakıyor,
tekrar gözaltına alıp tutukluyor. Aylarca hapsediyor, nedamet
getirtiyor bırakıyor.
Reformizm ve oportünizm Kürt milliyetçilerinin ya da
CHP'nin kuyruğunda; kendilerine ait tek bir politikaları yok.
Referandum boyunca AKP terör estirdi. Meydanı boş
bulmuşçasına taşları bağlayıp itlerini meydana saldı. Reformizm, oportünizm, Kürt milliyetçileri tamamen düzen içi
politikalar yapmalarına rağmen, düzeni savunmalarına rağmen
AKP'nin saldırılarına karşı tek bir direniş göstermediler.
"Mücadeleye devam" mış... Referandum boyunca neyin
mücadelesini verdiniz de "mücadeleye devam" edeceksiniz?
Halka sandığa gidip oy kullanmayı tek çözüm olarak
gösterdiniz. Oy kullanarak demokrasiye sahip çıkacaktınız...

Ne Oldu Oylarınıza?
AKP daha sandıklar açılmadan sonuçlarını açıkladı.
Ne oldu demokrasinize? Verdiğiniz oylarınıza bari sahip
çıkın. Niye sahip çıkmıyorsunuz?

Dergimizin 12. sayısının yayınlandığı 30 Nisan 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 173. gününde, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 49. günündeler
*KEC Malatya direnişi 93. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 41. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişi 69. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal Amca'nın direnişi 81. gününde, açlık grevinin 62. gününde
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Reformizmin, oportünizmin, Kürt milliyetçilerinin referandum sonuçlarına göre yaptıkları değerlendirmelere bakalım.
"Mücadeleye devam" diyerek kendilerini kandırmaya,
halkı aldatmaya devam ediyorlar.
ÖDP'nin Birgün gazetesinden Güven Gürkan 17 Nisan
2017 tarihli köşe yazısına "Tek adam projesi toplumun
yarısını ikna etmedi" başlığını koymuş.
Başlıktan anlaşıldığı gibi faşizm diye bir şey yok.
AKP açıkça tıkanan sistemin önünün açılması için "Başkanlık sistemi"nin olması gerektiğini söylüyor. ÖDP ise oligarşinin krizini, faşizmi yok sayıp her şeyi "tek adam"
olmaya, Erdoğan'ın "diktatörlük" heveslerine indirgiyor.
Güven Gürkan yazısında "Umudun ve emeğin zaferi"
ilan ediyor ve devam ediyor: "Hayır kampanyası kendini kuşatma altında hisseden milyonları yalıtılmışlık ve yalnızlık
hissinden kurtarmış yeniden politikleştirmiştir" diyor.
Reformizmin klasik abartıcılığı. Küçük burjuvazinin
kendini dev aynasında görmesi...
Halka ne umudu verdiniz? Verdiğiniz oylara bile sahip
çıkamazken "umudun ve emeğin zaferi"ni ilan ediyorsunuz.
AKP faşizmi pervasızca saldırırken, katlederken, kurumları kapatırken, onbinlerce memuru KHK'lerle işinden
ihrac ederken hangi direnişleri örgütlediniz. Kurumların
kapısına kilit vurulurken ne yaptınız?
Düzenin parlamentosuna seçilen milletvekilleri tutuklanıp
hapsedildi. AKP, burjuvazinin bile parlattığı, boyalayıp,
cilalayıp "şirin" gösterdiği, saz çalan, espritüel Selahattin
Demirtaş'ın düzen içi politika yapmasına izin vermedi...
Ne yaptınız?
Kuşatma altındaki milyonları kuşatmadan kurtarmak
için ne yaptınız? "Milyonları politikleştirmek" için hangi
politikaları ürettiniz?
Belli yerlerde, üç-beş afiş asmanın, bildiri dağıtmanın
dışında nasıl bir seçim kampanyası yürüttünüz?
Halkın faşizme olan öfkesini oy vermeye indirgediniz.
Yüzde 48.6 HAYIR oranını kendi başarınız mı sanıyorsunuz?
O, oylar da, halkın AKP faşizmine olan tepkisidir.
Yine Birgün gazetesinden Selçuk Candansayar, "TÜRKİYE
İÇİN ZOR ZAMANLAR" başlıklı yazısında şöyle diyor:
"Galip sayılır bu yolda mağlup. R.T. Erdoğan'ın konuşmasını
seyreden moralinin kaybetmiş kadar bozuk olduğunu fark
etmiştir. Önümüzdeki günlerde resmi açıklama EVET kazandı
olacak olsa bile durum öyle gelişmeyecek...
(...) R.T. Erdoğan karşısında kolayca yönetebilceği ve
kendini meşru bulan bir ülke bulmayacak artık.
(...) Peki bizler Hazirancılar için durum ne?
Haziran hareketi için günün tarihi 17 Nisan değil bir
anlamda 30 Haziran olarak görülmeli. Ne demek istiyorum?
Haziran üstüne düşeni öyle ya da böyle yapmaya çalıştı
ve devrimci muhalefeti bu düzeye kadar taşıdı. Haziran,
bizim için bir aşamaydı şimdi onun ruhunu daha büyük
kapsayıcı bir bedene taşımanın yollarını aramalıyız."
AKP, derinleşen yönetememe krizini elbette referandumla
çözemeyecek. Kriz daha da derinleşecek, ancak bu Selçuk
Candansayar'ın söylediği gibi referandumda "HAYIR" oylarının yüzde 48.6 olmasından değildir. AKP'nin yönetememe

krizinin seçimlerle çözülemeyeceğindendir.
Referandumda HAYIR diyen kitle AKP için en tehlikesiz
kitledir. Düzen içine çekilmiş, düzeni savunan kitledir.
AKP'nin krizini derinleştirecek olan o kitlenin çözümün
sandıkta olmadığını görmeye başlamasıdır. Oylarının çöpe
gitmesi, seçimlerle hiçbir şeyin değiştirilemeyeğinin görülmesidir.
"Haziran Hareketi"ne gelince... Haziran Ayaklanması
sürecinde ne yaptılar ki, referandum sonuçlarına göre ne
politikalar üretecekler ve ne yapacaklar?
Haziran Hareketi, kendini meşru görmeyen, kendi başına
hiçbir politika üretemeyen, sırtını CHP'ye dayayarak, CHP
üzerinden düzen içi politika yapmaya çalışan reformistlerdir.
Kendilerine Haziran Hareketi diyorlar. Haziran Ayaklanmasının rantını yemeye çalışıyorlar. Haziran Ayaklanmasıyla, ayaklanmada direnenlerle bir ilgileri yoktur.
Başını ÖDP, TKP, Halkevleri'nin çektiği reformistlerdir.
Direniş kaçkınlarıdır. Haziran Ayaklanması sürecinde ayaklanmanın ilk gününden itibaren ayaklanmayı bitirmek için
ellerinden geleni yapmışlardır.
Referandum boyunca AKP'nin onca saldırısına, terörüne
rağmen tek bir direniş yapmayanlar "devrimci muhalefeti
bu düzeye taşıdı" diyor... Bırakın devrimci muhalefeti,
düzen içi nasıl bir muhalefet yaptınız?
Kaç miting düzenlediniz? AKP'nin önünüze çıkarttığı engellere karşı nasıl direndiniz? Hangi direnişleri örgütlediniz?
ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş ise "Referandum
iptal edilmeli" diyor. Diyelim ki iptal edildi. Ne olacak?
Mevcut düzen devam edecek. Mevcut faşist düzeni savunmaktan başka halka hangi alternatif politikalar sunuyorsunuz.
ÖDP'nin alternatif bir politikası yok. Klasik düzen politikacıları gibi referandum iptal edilsin diyor.
EMEP "Seçim sonuçları meşru değildir. Esas olarak
ortaya çıkan sonuçlar şaibeli sonuçlardır. Bu referandumun
bir meşruluğu yoktur" diyor.
Elbette, faşizmin yaptığı referandumların bir meşruluğu
yoktur. Hele ki, OHAL koşullarında düzen politikaları
çerçevesinde de bir meşruluğu yoktur.
Biz de EMEP'e soruyoruz: Peki bu referandumun meşru
olmadığını referandumdan EVET sonuçları çıkınca mı
öğrendiniz? OHAL koşullarında referandum yapılırken
gayrı-meşru olduğunun farkında değil miydiniz? Meşru
olmayan bir referandumda neden taraf oldunuz? Bu gayrı-meşru referanduma meşruluk kazandırmaya hizmet
etmez mi? Hem faşizmin gayrı meşru referandumuna
katılın hem de kaybedince "meşru değil" deyin.
EMEP, oyunu kaybettikten sonra "oynamıyorum"
diyerek "mızıkçılık" yapan çocuklar gibi.
AKP faşizmi 15 Temmuz'dan beri OHAL ile, KHK'ler
ile terör estirirken nerdeydiniz? 300 derneğin kapısına
kilit vurulurken nerdeydiniz? HDP milletvekilleri tutuklanırken hangi direnişleri örgütlediniz?
TKP-MK: "Geldiğimiz noktada sonuçlar çok tartışmalı.
Esas olarak bütün referandum süreci tartışmalı geçti. Bize
göre bunun sebebi referandumun meşruiyet yitirmesinin
ötesinde geldiğimiz noktada AKP iktidarının meşruiyetini
yitirmesidir."
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Onca gözaltı, tutuklama, katliam terörüne
rağmen tek bir direniş yok. Faşizm yok... "Tek
adam rejimi"ymiş... Referandum sonuçlarından
çıkan oylara seviniyor.
Son referandum oylaması, Kürt milliyetçilerinin, reformistlerin ve oportünistlerin AKP faşizmi karşısında ne kadar çaresiz, politikasız ve
zavallı bir durumda olduğunu ortaya koymuştur.
AKP referandum boyunca miting yapmadığı
yer, gün yoktu.
Referandum'da koşulların eşit olmadığından
yakınıyorlar. Ne sanıyorsunuz: Düzen içinde düzenle aynı kulvarda yarış yapacaksınız, şartların
eşit olmamasından yakınacaksınız?
Siz kimin temsilcisisiniz? Oligarşinin düzeninde
koşulların eşit olmasını nasıl beklersiniz?
Oligarşi size bir de olanak sağlasın, eşit koşullarda oligarşiye karşı mücadele edin... öyle
mi?
Düzen içi hayaller, reformizmi, oportünizmi
bu noktalara sürüklüyor.
Sadece şunu soruyoruz TKP-MK'ya: "AKP ne zaman
meşruydu? Referandumla mı yitirdi meşruluğunu?”
Haziran Yürütme Kurulu Üyesi Önder İşleyen ise referandum sonrası yaptığı değerlendirmede "Teslim olmayacağız.
Siyasal İslamın toplumu kuşatan ekseni kırılmıştır" diyor.
Biz Haziran Hareketi’nin de içinde olduğu "HAYIR"
cephesinden tek bir direniş görmedik. "Sürünerek direnmek"
oluyor galiba Hazirancıların direnişi...
DY-ÖDP’den Melih Pekdemir: "Rejim artık fiili olmaktan
çıktı kurumsal açık faşizme giriş yaptı. Açık faşizm günleri
bizi bekliyor. Ama biz de beklersek asıl felekat o zaman
gelecek. Evet AKP faşizmi ve şimdi açık faşizmi henüz
seçmen sayısının bile ancak yarısını temsil edebiliyor.
Nasıl bir dünyada, nasıl bir ülkede yaşıyoruz diye sorulduğunda zihnimiz (ideolojimiz) gayet açık. Sömürücülerin
ve zalimlerin hükümran olduğu bir dünyada ve buna ilaveten
siyasi İslamcıların hükümran olduğu bir ülkede yaşıyoruz.
Biz ne yapmalıyız?
Örgütlenmeliyiz.
Nasıl örgütlenmeli sorusunu cevabı ise; mücadele
ederek örgütleneceğiz" diyor.
Peki, şimdiye kadar neredeydiniz? Faşizm referandumla
gelmedi ülkemize. Ülkemiz zaten 50'lerden beri faşizmle
yönetilmektedir. Açık faşizm ise referandumla gelmeyecek,
AKP çoktan beridir açık faşizm uygulamaktadır.
Yine Birgün gazetesi yazarlarından Fatih Yaşlı, "Yeni

bir başlangıç yapacağız, biz kazanacağız.
... buradan bir başlangıç yapabiliriz, buradan yürüyebiliriz.
Hayattan, insandan umut kesmek yok, moral bozmak yok,
yolumuz açık olsun" diyor.
Yolunuz açık olsun diyoruz, Fatih Yaşlı’ya...
Evrensel’den İhsan Çaralan "PİRÜS ZAFERİ"
başlıklı yazısında: “Referandum sonuçlarının ortaya
çıkarttığı gerçekler gerek HAYIR cephesini gerekse Türkiye'nin ilerici demokrat güçleri sınıf partisi açısından
yakın geleceğe dair gerek Türkiye ve siyasetin yeniden
yapılanması, gerekse emekçi sınıfların mevzilerinin ilerletilmesi bakımından son derece önemli imkanların ip
uçlarını ortaya çıkartmıştır" diyor.
İşte tam bir reformist, oportünist değerlendirme...
"Sınıf Partisi"ne de bakın... Kendine hayrı olmayan
EMEP hala "sınıf partisi" olmaktan söz ediyor.
"Sınıf ", için son 5-10 yıldır ne yaptınız? Örgütlediğiniz,
zafer kazandığınız tek bir direniş var mı?
Her yıl onbinlerce işçi işinden atılıyor. 15 Temmuz'dan
beri onbinlerce kamu emekçisi ihraç edildi. Bunların içinde
EMEP'lisi de var. İhraçlara karşı ne yaptınız? Ne yapıyorsunuz?
Onca ihraç, onca işten atılmaya karşı kılını kıpırdatmayan
"sınıf partisi" referandum sonuçlarından "son derece önemli
imkanların ip uçlarını" görmüşler...
Yine Evrensel'den Yusuf Karataş: "KÜRTLER SÖZÜNÜ
SÖYLEDİ, SAVAŞA DA TEK ADAM'A DA HAYIR!"
diyor.
"15 Temmuzdan bu yana HDP ve DBP Eş Başkanlarının
içinde olduğu 10 bine yakın Kürt siyasetçi tutuklandı.
80'i aşkın DBP'li belediye başkanı tutuklandı yerine
kayyum atandı. Bunca yıkım kuşatma yasak ve engellemeye
rağmen Diyarbakır'da yüzde  68, Hakkari'de yüzde 68,
Van'da 57, Mardin'de yüzde 60, Batman'da yüzde 63,
Dersim'de yüzde 80, Şırnak'ta yüzde 70, Ağrı'da yüzde
57, Ardahan'da yüzde 55, Iğdır'da yüzde 65, Siirt'te
yüzde 52 HAYIR oyu çıktı" diyor.
Yusuf Karataş'ın tesellisine bakın.
Referandumda HAYIR çıkan oylarla kendini teselli ediyor,
ve bütün halkı da bu sonuçlarla teselli etmeye çalışıyor.
Kürdistan'daki terör rakamlarını kendisi veriyor. 80'i
aşkın belediye başkanı tutuklanmış ve belediyelere kayyum
atanmış. Onlarca milletvekili tutuklandı. HDP milletvekilleriyle AKP, kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor.
İstediği zaman içeri alıyor, istediği zaman bırakıyor. Ahmet
Türk'ün durumu ibretliktir.
Onca gözaltı, tutuklama, katliam terörüne rağmen tek
bir direniş yok. Faşizm yok... "Tek adam rejimi"ymiş...
Referandum sonuçlarından çıkan oylara seviniyor.
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Son referandum oylaması, Kürt milliyetçilerinin, reformistlerin ve oportünistlerin AKP faşizmi karşısında ne
kadar çaresiz, politikasız ve zavallı bir durumda olduğunu
ortaya koymuştur.
AKP referandum boyunca miting yapmadığı yer, gün
yoktu.
Referandum'da koşulların eşit olmadığından yakınıyorlar.
Ne sanıyorsunuz: Düzen içinde düzenle aynı kulvarda yarış
yapacaksınız, şartların eşit olmamasından yakınacaksınız?
Siz kimin temsilcisisiniz? Oligarşinin düzeninde koşulların
eşit olmasını nasıl beklersiniz?
Oligarşi size bir de olanak sağlasın, eşit koşullarda oligarşiye karşı mücadele edin... öyle mi?
Düzen içi hayalleri; reformizmi, oportünizmi bu noktalara
sürüklüyor.
AKP, iktidar savaşı veriyor ve bu savaşı çok ciddiye
alıyor. Önünde engel olabilecek hiçbir gücün varlığına
izin vermiyor. Sınıfsal bakış açısı da bunu gerektirir. AKP,
savaşa kendi sınıf penceresinden, yani oligarşinin penceresinden bakıyor.
Reformizm, oportünizm ve Kürt milliyetçileri ise ezilen
halkların yanında olduklarını söyleyip burjuvazinin penceresinden bakıyorlar. Oligarşik düzende "demokrasicilik
oyununu" sürdürmek istiyorlar. AKP'nin yapamadığını
yapmaya çalışıyorlar. Ancak oligarşik diktatörlüğün krizi
buna izin vermiyor.

Yürüyüş

AKP Faşizmine Karşı Direnen, Tek Biz Varız

30 Nisan
2017

15 Temmuz darbe girişiminden sonra AKP'nin gözaltı,
tutuklama ve katliam politikalarının doğrudan hedefinde
olanlardan birisi de Parti-Cephe'ydi.
Kapatılan 300'ün üzerinde derneğin içinde bizim bütün
kurumlarımız da vardı.
300'ün üzerinde derneğin kapısına bir gecede mühür
vuruldu. HDP'nin onlarca parti binası basıldı ve kendi
açıklamalarına göre 10 binin üzerinde insanı tutuklanmış.
Tek bir direniş göstermediler.
Reformistlerin ve oportünistlerin de kurumları mühürlendi.
Yine onlar da tek bir direniş örgütleyemediler.
Reformistler, oportünistler geçmişte basın açıklamasından
öteye geçemeyen eylemler yaparlardı. Bu yüzden "basın açıklaması örgütleri" derdik bunlara. Bugün bırakalım direniş örgütlemeyi basın açıklaması dahi yapamaz duruma gelmişlerdir.
Düzen içine yerleşmek için can atıyorlar, ancak düzen
içinde dahi politika yapamaz durumdadırlar.
Biz AKP'nin faşist terörü karşısında hiç durmadık.
Onlarca kurumumuzun kapısına mühür vuruldu. Mühürleri
anında söküp attık ve kurumlarımız hiç kapalı kalmadı.
Kurumlarımıza mühür vurmak için gelenleri barikatlarla
karşıladık ve kurumlarımıza sokmadık. Gençlik Derneği,
Yürüyüş dergisi, İdil Kültür Merkezi gibi kurumlarımızın
ayda iki kez basılıp talan edildiği, insanlarımızın tutuklandığı
oldu. Biz yine susmadık, yine direndik, kurumlarımızı
açık tuttuk. Mühürleri kırıp attık.
AKP imha saldırılarıyla Dersim'de 11 gerillamızı
sığınakta bombaladı. Cenazelerimizi sakladı, vermiyor...
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Cenazelerimizi almak için OHAL koşullarında direniyoruz.
Sokağa çıkma yasağı olan bölgelerde gerillalarımızın bombalanan sığınaklarını açtırdık.
Meslekten ihraç edilen 50 binin üzerindeki memurdan
sadece Kamu Emekçileri Cephesinden memurlar direniyor.
Ve direniş şehir şehir dalga dalga yayılarak sürüyor...
Adalet mücadelemiz kesintisiz sürüyor. Yıllar sonra
Berkin Elvan'ın katillerini mahkemeye çıkarttırdık.
Dilek Doğan'ın katili polisler hakkında yeni görüntüler
ortaya çıkartıldı.
Mahallelerde katliam saldırılarına rağmen Cephelileri
teslim alamıyor, mücadelesini durduramıyor.
Evet, referandum boyunca AKP faşizminin karşısında
direnen tek güç biz vardık.
Devrimcilik, kitleleri referandum oyunu ile düzene yedeklemek değildir. Düzen adına demokrasicilik oyununu
sürdürmek değildir.
Devrimcilik faşizmin politikalarını bozmaktır. Düzenin
krizini derinleştirmektir. Kitleleri düzene yedeklemek değil,
düzenden kopartmaktır.
Faşizmin politikalarına karşı politikalar üretmektir.
AKP faşizmi, şehirde kırda bizi katletti... Biz katliamlarının hesabını sorduk, soruyoruz.
Bizim de kurumlarımızı kapattı, mühürledi. Mühürleri
kırıp kurumlarını açık tutan tek biz varız.
Dağlarda gerillaları katlediyor. Dağlar mezarsız gerilla
cenazeleriyle dolu. AKP cenazelerimize bir mezar taşını
çok görüyor. Cenazeleri için direnen tek biz varız.
Meslekten ihraç edilen 50 binin üzerindeki memurdan
direnen sadece biz varız.
AKP'nin referandum oyunuyla faşist düzenini meşrulaştırma politikalarına alet olmayan, karşı politika üreten
tek biz varız.
Devrimcilik düşmanın politikalarına karşı politika üretebilmektir.
Biz kendi yolumuzu çizdik, direnişler örgütledik. Kurumlarımızdaki mühürleri sökmekten hak ve özgürlük mücadelemize, mezar hakkımızıdan işten atılmalara, KHK
lara kadar hayatın her alanında direnerek adımlar attık.
Sonuç olarak;
1- Reformizm, oportünizm ve Kürt milliyetçileri referandumla kitlelerin taleplerini yine düzen sınırlarına
çekmişler, sandığı tek alternatif olarak gösterrmişlerdir.
Ancak AKP kendi gayri-meşruluğunu meşrulaştırmak
için bir oyun olduğunu, sandığa gidenlerin de birer figüran
olmaktan ileri gitmediğini açıkça göstermiştir.
2- Düzenin krizi AKP'ye demokrasicilik oyunu oynatmayacak kadar derinleşmiştir. Düzen adına bu oyunu Kürt
milliyetçileri, reformizm ve oportünizm oynamıştır.
3- Kürt milliyetçileri, reformizm ve oportünizmin referandum öncesi politikasızlığı, referandum sürecinde de
devam etmiş. AKP faşizminin tüm saldırılarına rağmen
düzeni savunmuşlardır.
4- AKP'nin faşist terörüne karşı direnen, politika üreten
sadece Cepheliler olmuştur. Bugün de direnen sadece Cepheliler vardır.
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FAŞİZM, ZALİMİN ZULMÜDÜR...
FAZM, YOZLAMAYA KARI MÜCADELE EDEN
DEVRMCLERE SALDIRIR

R:
Bizim Caddelerimizde de
Açmaz
Açamaz Deme Hiçbir
Zaman Bu Nar Çiçei
Açacaktır Elbet Bizim
Caddelerimizde de
Bayramı Olacak Halkın
Üstüne Böyle Kalksa da
Faist Namlular Namert
Ellerdir En Sonda Bir Bir
Kırılacak
(Enver GÖKÇE)
FİLM ÖNERİSİ:
SUÇ ORDUSU

Devrimciler, şehit vermek pahasına yozlaşmaya karşı mücadele ederken; faşizm,
uyuşturucu satıcılarına, kumarhane işletenlere değil devrimcilere saldırır. Bunun örneklerinden birisini yozlaşmaya karşı mücadele eden Cephe'ye yönelik hazırlanan iddianameden bir alıntı ile anlatmak istiyoruz:
"..Yargı kararları ve yerleşik yasa uygulamalarıyla yasa dışı ve silahlı bir örgüt olduğu
kabul edilen DHKP-C örgütünün, toplum içinde yaşayan fertler tarafından önemli suçlar
olarak görülmesine ve yürürlükte bulunan kanunlarda suç olarak tarif edilmesine rağmen
güvenlik kuvvetlerince anında ve gerekli şekilde müdahale edilemeyerek soruşturma
süreci geciken ve şüphelileri tam ve net bir biçimde tespit edilemediğinden eylem
faillerinin yakalanmalarında zorluklar yaşanan bu nedenle tahkikatında delillendirme
güçlüğü bulunan fuhuş yapmak ve yaptırmak, kumar oynamak ve oynatmak, uyuşturucu
alıp- satmak ve kullanmak gibi suçlar sebebiyle toplumda meydana gelen rahatsızlığı
suistimal ederek, halka şirin görünerek taraftar kazanmak, örgütün etkinliğini artırmak
amacı ve örgüt planlamasında olan halk ihtilalinde ilk safha olan halkı kendi yanlarına
çekmek düşüncesi ile "FUHUŞA, KUMARA, UYUŞTURUCUYA VE YOZLAŞMAYA
HAYIR" sloganı adı altında kampanya başlattığı, bu kapsamda gerçekleştirdiği eylemlerin
Başsavcılığımızca ve Emniyet Müdürlüğü'nün soruşturma yapmakla görevli birimlerince
tahkibatının kapsamlı bir şekilde yapılması kararlaştırılmıştır..."

Burjuvazi Faşizme Neden İhtiyaç Duyar?

"Suç Ordusu" isimli Fransız
filmi, ülkelerini işgal eden Nazi
ordusuna karşı, Fransız komünistlerinin nasıl direndiğini konu
edinir. Faşist orduya karşı savaşmanın yolu, silahlı mücadele
ekipleri kurmaktır. Komünistler,
faşist generallere ve askerlere
yönelik cezalandırma eylemleri
yaparak vatanlarını savunurlar.
Ancak silahlı ekiplerdeki zaaflı
kişilikler savaşçıların tek tek tutuklanmasına neden olur. Tutuklandıktan sonra türlü işkencelerden geçirilen devrimcilerden isimlerini dahi alamaz düşman. Ve
bir sabah kurşuna dizilirler. Bunlar
arasında aynı zamanda bir şair
olan savaşçı, eşine bıraktığı son
mektubunda ondan ve Fransız
halkından faşizme karşı mücadeleyi yükseltmelerini ister ve
kendi payına şöyle der: 'Direnmiş
olmanın zaferi ile ölüyorum. ”

Faşizm; kapitalizmin sürekli ve genel bunalımının yarattığı koşulların, burjuvaziyi
içine düşürdüğü sosyal, siyasal açmazların ürünüdür.
Emperyalizm, tekelci devlet kapitalizmidir. Mali sermayenin, bütün iktisadi ve siyasi
yaşama egemen olmasıyla, tekellerle devlet iç içe girmiştir. Diğer yandan, dünyanın gerek
pazar, gerek toprak bakımından paylaşılmasının tamamlanmış olması kapitalizmi pazar
bunalımına sokmuştur. Bu bunalım onun son ve genel bunalımıdır. Ekonomik temeldeki bu
gelişme, siyasal üst yapıya da siyasi gericilik olarak yansır. Emperyalizmin pazar bunalımı,
emperyalistler arasında pazar rekabetini silahlı çatışmalara (paylaşım savaşlarına) sıçratırken,
emperyalist ülkelerde militarizmin artması, düşük üretim, işsizlik, iflaslar ve tekelci gruplar
arasında rekabetin kızışması vb. şeklinde toplumu sarsan bunalımlara yol açar.
Tekeller, kelimenin gerçek anlamıyla, mevcut yöntemlerle artık yönetememe sorunuyla
karşı karşıyadırlar. Emperyalist burjuvazinin önünde iki yol vardır: Birincisi; mevcut
yönetim şeklinde herhangi bir değişikliğe gitmeksizin egemenliğini sürdürmek. İkincisi,
yönetim biçimini değiştirerek baskı ve demagojinin tüm biçimlerini işletebilecek, işçi
sınıfı ve emekçilerin tüm demokratik haklarını yok edebilecek, demokratik ve siyasal örgütlenmelerini ortadan kaldıracak, dizginsiz bir şovenizmle toplumu emperyalist paylaşım
savaşları için ideolojik ve moral açıdan motive edebilecek faşist diktatörlüğe yönelmek...
Dimitrov diyor ki: “Emperyalist çevreler buhranın bütün yükünü emekçilerin
omuzlarına yüklemeye çalışıyorlar. Faşizmin gereğini duymalarının nedeni budur.
Pazarlar sorununu güçsüz ulusları köleleştirerek, sömürgeci baskıyı arttırarak ve savaş
yoluyla dünyayı yeniden bölüşerek çözmeye çalışıyorlar. Faşizmin gereğini bu yüzden
duyuyorlar. Devrim güçlerinin gelişmesini, emekçilerin ve köylülerin devrimci
hareketlerini ezerek ve dünya proletaryasının siperlerine karşı askeri saldırıları
düzenleyerek engellemeye çalışıyorlar. İşte bu yüzden faşizmin gereğini duymaktadırlar.
” (Faşizme Karşı Birleşik Cephe, sy. 57-58. )

Dergimizin 12. sayısının yayınlandığı 30 Nisan 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 173. gününde, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 49. günündeler
*KEC Malatya direnişi 93. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 41. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişi 69. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal Amca'nın direnişi 81. gününde, açlık grevinin 62. gününde
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Kapitalizm ile sosyalizm,
birbirinden gece ile
gündüz kadar ayrıdır. Biri
bir avuç azınlığın karı
için, diğeri tüm halk
içindir. Bu temel fark,
hayatın her alanında iki
sistem arasındaki farkları
ortaya çıkartır.

Sayı: 12

Yürüyüş
30 Nisan
2017

Emperyalistler
dünyanın hiçbir yerinde
halk kitlelerinin
çelişkilerini çözemez.
Yoksulluk, tekellerin
çıkarı ile orantılı olarak
daha da büyür. Yoğun
sömürü ve bütün
dünyada hegemonya
kurmak istemek, yeni
savaşlar ve katliamlar
demektir.

K APTALZM
- Bireycidir
- Hırsızdır
- Bencildir
- İnsan haklarına düşmandır
- Mülkiyetçidir
- Aç gözlüdür
- Tekelcidir
- Rekabetçidir
- Adaletsizdir
- Sefalettir
- İşgalcidir
- Verimsizdir
- Müsriftir
- Akıl dışıdır
- İnsafsızdır
- Şeytancadır
- Açlıktır
- Mantıksızdır
- Saçmadır
- Kargaşadır
- Yoksulluktur
- İş kazasıdır
- Ölümdür
- Fırsat eşitsizliğidir
- Mutsuzluktur
- İşsizliktir
- Fırsatçıdır
- Cehalettir
- Despokluktur
- Irkçılıktır

Özgür Tutsaklara Yapılan Hak İhlallerine
Karşı Sessiz Kalmayacağız!
Armutlu Cemevi Konferans salonunda 22 Nisan’da
TAYAD’lı Aileler ve yakınları, tutsakların avukatları,
yurtdışından gelen konuklar, duyarlı halkın katılımıyla
basın toplantısı gerçekleştirildi. Mart-Nisan ayı hapishanelerde yaşanan hak ihlalleri raporu, TAYAD’lılar tarafından
okundu. TAYAD’lı Aileler görüşlerde ve evlatlarının hapishanelerde yaşadıkları sorunları anlattı. Tutsak Fikret
Kara’nın annesi Naime Emlik, oğlunun ve arkadaşlarının
Edirne F Tipi Hapishanesi’nde yaşamış oldukları hak ihlallerini anlattığı telefon konuşmasını dinletti. İki tutsak
babası Fahrettin Keskin, Kandıra 1 No’lu F Tipi Hapis-
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SOSYALZM
- Demokrasidir
- Yurtseverliktir
- Anti-emperyalistliktir
- Özgürlükçülüktür
- Bağımsızlıktır
- Kolektiftir
- İnsalcıldır
- Adildir
- Zenginliktir
- Tutumludur
- Mantıklıdır
- Akla uygundur
- Refahtır
- Kardeşliktir
- Dostluktur
- Toplumsaldır
- Yenilikçidir
- Verimlidir
- Mutluluktur
- Planlıdır
- Tam istihdamdır
- Kamu yararıdır
- Eşitliktir
- Bilimseldir
- Gerçekçidir
- Güvendir
- Yeterli beslenmedir
- Barınmadır
- Bolluktur
- Sorun çözer
- Ortaklaşacılıktır

hanesi’ndeki kızı Yıldız Keskin’in hak ihlallerini anlattığı
telefon konuşmasını dinletti. Tutsak Bahar Ertürk’ün
annesi Fatma Ertürk Aliağa Şakran Kadın Hapishanesi’nde
yaşananları anlattı. Tutsak Zeynep Gonca Karakoç’un
annesi Server Karakoç hapishanelerde yaşananların yanı
sıra görüşe giden ailelerin de neler yaşadıklarını aktardı.
Tutsakların avukatları, Ebru Timtik, Engin Gökoğlu müvekkilleriyle görüşmek için gittikleri hapishanelerde, müvekkillerinin uğradığı hak ihlallerini aktardılar. Ayrıca
OHAL ve çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle ve
hapishane idarelerinin kendilerine göre keyfi uygulamalarını
anlattılar. Tek tek ailelerin anlatımlarıyla basın toplantısı
bitirildi.

2017 1 MAYIS’INI DİRENEREK, SAVAŞARAK KARŞILIYORUZ!

SORUNLAR / ÇÖZÜMLER
SORUNLAR / ÇÖZÜMLER
SORUN: Mükemmelliyetçilik
ÇÖZÜM: Gerçekçilik. Sade düPün, plan yap, program
çıkar, adım at.
Mükemmelliyetçi düşünce tarzı, iş yapmamızı, sonuç almamızı
engelleyen bir düşünce tarzıdır. İdealist bir düşünce tarzıdır.
Neden idealist bir düşünce tarzıdır?
Çünkü, yaşamın gerçeklerinden kopuk bir düşünce tarzıdır.
Yaşamın gerçeklerinden kopuktur, yaşamda her şey mükemmel
ve bir anda olmaz. Değişimin, gelişimin kendi yasaları vardır.
Diyalektik Materyalizm der ki, “Nicel birikimler nitel değişimlere
sebep olur”. Yani, değişim aniden olmaz, yavaş yavaş nicelik
değişimi şeklinde yaşanır ve bu nicelik değişimleri bir noktadan
sonra, nitelik değişimini ortaya çıkarır.
O halde, biz hiçbir konuda daha baştan mükemmel koşullara
sahip olmayız, ilk adımda mükemmel sonuçlar ortaya çıkaramayız.
Bilimsel düşünce tarzı bizi, o küçük nicel birikimleri oluşturmak
için eyleme yönlendirir.
Mükemmelliyetçi düşünce tarzı idealisttir.
Çünkü, gelişime inanmaz.
Mükemmelliyetçi düşünce tarzı gelişime inançsızlığa neden
olur. Gelişimin bilimsel yasalarını bilmediği ve anlamadığı için
gelişime de inançsızdır.
Bunların sonucu olarak, mükemmelliyetçi düşünce tarzı, devrimci mücadele içinde, devrimin örgütlenmesine değil, devrime
inançsızlığa götürür.
Çünkü, devrim halkların en köklü, en büyük değişimdönüşüm
eylemidir. Değişime inanmayanın, değişimin yasalarını bilmeyen
ya da inanmayanın, devrime inanması da bu nedenle mümkün
değildir. Ya da soyut, yaşamda karşılığı olmayan bir inanç olarak
kalmaktadır.
Mükemmelliyetçi devrimci pratiği örgütlemez.
Çünkü, kimseyi beğenmez.
Mükemmelliyetçi, devrim ve devrimci kadro gerçeğine de
yabancıdır. İnsanı iyi ve kötü yönleriyle ele almaz. Onun için ya
iyi insan ya da kötü insan vardır.
Oysa, Diyalektik Materyalizm der ki, “zıtlar savaşım halindedir”. Gelişme karşıtların savaşımı ile olur.
Karşıtların savaşımı: Hareket ve Çelişkidir.
Çelişki:
1- Çelişki içtedir
2- Çelişki yenileştiricidir.
3- Karşıtların birliği vardır.
Bu bize “Bir insanda hem iyi hem kötü yanlar olduğunu,
gelişmenin bunların arasındaki savaşla olduğunu” anlatır.
Diyalektik Materyalist düşünce tarzı, “Her şey durum değiştirir” der. Bunun anlamı, herkes değişir, herkes eğitilebilir,

herkes savaştırılabilir demektir.
Bu bakış açısı ile düşünen devrimci, halktan tüm insanların
eğitilebileceğine, değişebileceğine, devrimcilik yapabileceğine,
savaşabileceğine inanır. Bu bakış açısında, halka güven, halka
inanç vardır. Halka inancı sağlayan bilimsel düşünce tarzıdır.
Mükemmelliyetçi düşünce tarzındaki bir yönetici ise, altındaki
insanların şu ya da bu işi iyi yapamayacağını düşünüp hep kendi
yapmak ister. İnsanların sahip oldukları yetenek ve kapasiteyi
açığa çıkaramaz. Böyle bir yöneticilik tarzı, belki görüntüde iyi
niyetlidir, çok çalışkandır, çok fedakardır, ama iyi bir yönetici
değildir. Çünkü, örgütlemez, devrimi büyütmez.
O halde ne yapacağız?
Gerçekçi düşüneceğiz.
Sade düşünüp, işlerimizi planlayacak, programlayacağız.
1- Elimizde ne var
2- Geçmişte neler yapılmış
3- İhtiyaçlarımız neler
4- Elimizdekilerle nereden başlayacağız.
Bu sorulara vereceğimiz cevaplar, mücadeleyi örgütlemek
için adım atmamızı sağlayacaktır. İlk adımı atmak, ikinci adımın
önünü açacaktır, ikinci adım üçüncü adımın önünü açacaktır.
Hedefimize giden yolu katetmek için adımlarımızı programlayacağız
ve yürüyeceğiz.
Gerçekçi düşüneceğiz.
Gerçekçi düşünmek, koşullarımızı, olanaklarımızı gerçekçi
şekilde değerlendirmemizi sağlayacaktır.
Kadro ihtiyacımız mı var, bu mücadele içinde yetiştireceğiz.
Mücadeleyi geliştirecek olanaklara mı ihtiyacımız var, bu
mücadele içinde gelişecektir.
Mücadeleyi geliştirmemizin önünde engeller mi var, bu engellerin aşılması da mücadele içinde atacağımız adımlarla gerçekleşecektir. Büyük adımlara mı ihtiyacımız var, kilometreleri
bir anda yürüyemeyiz. adım adım yürüyeceğiz. Atacağımız küçük
adımlar, bizi daha ileriye taşıyacak, çok uzun yolları almamızı
sağlayacaktır.
Hedeflerimize ulaşmak için yapmamız gereken diğer şey
planlı-programlı hareket etmektir. Planlı-programlı hareket etmek,
hedefimizi belirlemek, elimizdeki olanakları kullanarak, hedefimize
ulaşacak adımları programlamaktır. Bu adımları ne kadar süre
içinde ve hangi yöntem ve araçlarla atacağımızı belirlemektir.
Planlı-programlı olmaktan da mükemmelliyetçi olmayı anlamamalıyız. Mücadelenin koşulları mükemmel değildir. Mükemmel
koşullar, mükemmel kadrolar aramak, iş yapmamakla aynı anlama
gelir. Planlı programlı hareket etmek demek, gün içinde planladığımız işleri, dakikliği de hedefleyerek gün sonunda olması
gerektiği gibi yerine getirmektir. Ertesi güne iş bırakmamaktır.
Sonuç olarak;mükemmelliyetçilik idealizmdir ve mücadelemizin gelişimi önünde engeldir. Çözüm gerçekçi olmak
ve planlı-programlı çalışmaktır.

Dergimizin 12. sayısının yayınlandığı 30 Nisan 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 173. gününde, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 49. günündeler
*KEC Malatya direnişi 93. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 41. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişi 69. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal Amca'nın direnişi 81. gününde, açlık grevinin 62. gününde
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SORUDA

Hegel'in başı üzerinde rolduğu, halkın devrimci öncülerinin
duran felsefesini oku- var olduğu her alanda ona uygun beyarak işe koyulmuştur. yinleri teslim alma politikası üretmiştir.
Başı üzerinde duran fel- Bu politikayla koca koca örgütleri
sefeyi ayakları üzerine dize getirmiş, büyük devrimci önderçevirmiş ve "dünyayı leri pespaye duruma düşürmüştür. İşte
anlamak değil, değiş- beyinlerin ele geçirilmesi onun silahsız
tirmektir önemli olan" bırakılması ile, yani gerçek bilgiden
diyerek son 200 yıla uzaklaştırılması ile başarılmıştır. ÜlBilgi Tarihten, bilimden,
önderlerimizden, geleneklerimizden
damgasını vuracak kemiz açısından bile ele alırsak, okuma
güçtür öğrendiklerimizle güçleneceğiz
ideolojiyi yaratmıştır.... ya da bilgi edinme oranı sömürgecilik,
Ülkemiz açısından ise işbirlikçilik ilişkilerinin artmasıyla
1960
darbesi sonrası dev- paralel düşmüştür. Ya da tek yönlü
Her Güne
rimci klasiklerin Türkçe'ye çevrilip hale gelmiştir. Bu yön de emperyaBaşladığımızda
Mahirler tarafından okunması reviz- lizmin çizdiği bir yöndür. SorgulaAlfabeyi Yeni Öğrenen
yonizm ile ayrışmanın başlangıcı ol- mayan, gerçekleri göremeyen, tarihini
muştur. Mahirler, öğrendikleri Marksist bilmeyen, egemenlere karşı savaşBir Öğrenci, Her Akşam
Leninist teoriyle kendi ülkelerini tahlil manın ve kazanmanın mümkün olYatarken Onlarca Yılın
edip Anadolu'da silahlı devrim hare- duğunu öğrenemeyen halklar yaratmak
Deneyini Sırtlanmış Bir
ketini başlatmışlardır.
amacıyla yalan yanlış, doğanın ve biBilge Olmak İçin
Kızıldere’de Mahirler’in fiziksel limin yasalarına aykırı bilgiler adeta
olarak imha olmasından sonra, Ma- şırınga edilir beyinlere. Halkları gerçek
Okumalıyız!
hir'in yazılarının toplanıp basılması, bilgiden yoksun bırakmanın ideolojik
1-) Okumanın Devrimcinin Dayılar'ın Mahir'in düşüncelerini Dev- yönlendirme ile başarılamadığı yerde
rimci Sol ile yaşatmaya başladıkları emperyalizm ve faşizm yasaklara, kiHayatında Yeri Nedir,
sürecin de başlangıcıdır diyebiliriz.Bu- tap yakmalara kadar vardırır işi. BiZorunlu mudur?
nun için " her devrim okuyarak baş- limsel, Marksist-Leninist ideolojiyi
Okumak günün sorunlarını anlalamıştır " demek abartı değildir. Ama anlatan, halkların tarihsel direnişlerini,
yabilmek, nedenlerini doğru tespit
yeterli de değildir. Her devrim mü- halkların tarihini anlatan kitaplar ya
edip onları çözebilmek, bazen sorunları
cadelesi sorunlarını okuyarak çözer yasaklanır ya da topluca yakılır. Özelyaşanmadan önce görüp önlemini aladiye devam etmeliyiz. Çünkü devrim likle sömürge ülkelerde faşist cuntabilmek için zorunluluktur. Yani yaşamı
planlarını, programını hayata geçirecek ların ilk yaptığı işlerden biri budur.
kolaylaştırmak, mutluluğu artırmak
olan kadrolardır ve kadrolar eğitimle Maksat ortadadır. Bu maksatta aynı
için okumak bir zorunluluktur. Okuyetiştirilir, eğitimle korunur, eğitimle zamanda bizim neden okumamız ve
mak, devrim yapmak için zorunlugeliştirilir. Bu eğitimin büyük bölümü durmadan okumamız gerektiği de yatluktur. Devrimcinin doğanın ve topde okumak ile gerçekleştirilir. Bunun maktadır.
lumların yasalarına uyum sağlayabiliçin okumak tek tek her devrimci
mesi için, yaşayabilmesi için zorunkadronun kendi zaferi ve tüm kadro- 3-) Okumak
luluktur. Okumak beynin özgürleştiların ortakça yaratacağı devrimin Devrimci İçin Nasıl Bir İhrilmesidir. İradenin güçlendirilmesi,
zaferi için zorunlu ve vazgeçilmezdir. tiyaçtır?
her türlü yabancı, düşman etkisine
karşı koruma altına alınmasıdır. Oku- 2-) Emperyalizmin
mak aklın yükseltilmesi, zekanın biPolitikalarında
Okumak devrim yapmak için
lenmesidir. Nefes almak, yemek, iç"Okuma"nın
Yeri
Nedir?
zorunluluktur. Devrimcinin,
mek gibi doğuştan gelen yaşamsal
Bugün
okumak,
emperyalizmin
reflekslerimize, tarihsel süreç içinde
doğanın ve toplumların
eklenmiş ve ömrümüzü uzatan bir ideolojik saldırılarını düşündüğüyasalarına uyum sağlayabilmesi
müzde çok daha önemli hale gerefleks olmalıdır okumak.
için, yaşayabilmesi için
Her devrim okuyarak başlamıştır. liyor. Emperyalizm dünyadaki ikzorunluluktur. Okumak beynin
Tüm devrimci önderlerimiz, Marks'tan tidar savaşını, ideolojik hegamonözgürleştirilmesidir. İradenin
Lenin'e, Stalin'e, Mao'dan Ho Amca'ya, yasını beyinlerin ele geçirilmesi
güçlendirilmesi, her türlü
Fidel'e ve tabi ülkemiz açısından Ma- üzerine kurmuştur. Tarihten çıyabancı,
düşman etkisine karşı
hir'den Dayı'ya hepsi bir kitabı oku- kardığı dersler ışığında silahla teskoruma altına alınmasıdır.
yarak ilk devrimci dönüşümlerini ya- lim alamadığı dünya halklarının
Okumak
aklın yükseltilmesi,
şamışlar ya da vatanlarının devrimci direnme, başkaldırı dinamiklerini,
zekanın bilenmesidir.
dönüşümünü başlatmışlardır . Marks beyinlerini ele geçirerek teslim
almaya yönelmiştir. Halkın va-

KİTAP OKUMAK
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Haftanın bir günün ayırdığımız okuma günlerimizin işlevi toplu eğitim, toplu öğrenme, tartışma, bilgi edinirken aynı zamanda ortak bir
ruhu şekillendirmedir. Mutlaka yapılmalıdır.
Okuma silahını elinden almak için onlarca politikayı uygulayan ve günün 24 saati çalışan emperyalizme verdiğimiz bir cevaptır okuma günlerimiz. Ancak okumayı doğal bir yaşam biçimi
haline getirmek yani hayatı ve kendimizi politikleştirmek esas olarak günlük okumayla mümkündür. Her gün 10 sayfa kitap, bir günlük
gazete, bir köşe yazarı okumayı hayatı politikleştirmenin bir kuralı olarak benimsemeliyiz.
Yapmadığımızda gücümüzü yitiririz.
Devrimci olmak düzenle yaşanan
herhangi bir çelişkinin devrimcilikte
cevap bulması sonucu gerçekleşir.
Rüzgarın arkamızdan estiği biraz daha
kolay bir süreçtir bu. Ancak devrimci
kalmak tersine dönen rüzgarlara karşı
yürümeyi, hiç yolundan sapmadan yürümeyi gerektirir. Bunun için ayaklarımızı yere sağlam basmalıdır. İdeolojimizi, kültürümüzü, tarihimizi, geleneklerimizi, düşmanımızı, düşmanın
her gün ürettiği politikaları iyi kavrayabilmek, her gün yeniden kavrayabilmek, bunun karşısında hem kendi
devrimciliğimizi her gün yeniden örgütlemek, hem de halkımızı düzenin
karşısında örgütlü bir güç haline getirebilmek için okumak bir ihtiyaçtır.
Devrimciliğimizin kalıcılaşması
için okumak ihtiyaçtır. Ömür boyu
devrimci kalabilmek için okumak ihtiyaçtır. Devrimciliğimizi bilimsel temellere oturtmak, maneviyatımızı
güçlendirmek, devrimci ruhumuzu
canlı tutmak için okumak ihtiyaçtır.
Marksizmi-Leninizmi bilmeyen bir
devrimci zamanla ne için savaştığını
unutacaktır. Emperyalizmin yenilebilir
olduğunu unutacaktır. Emperyalizmin
ideolojik propagandaları karşısında
devrimci doğruların, sosyalizmin gücünün daha büyük olduğunu unuta-

caktır. Her sorunun bir çözümü
olduğunu, her korkunun bir panzehiri olduğunu, yaşanan türlü türlü
saldırıların devrim
mücadelesinin doğal seyri olduğunu, tek yolun direnmek ve savaşmak olduğunu
unutacaktır.

4-) Neleri
Okumalıyız?

Devrimcinin hayatı hedefler belirlemek ve bu hedeflere ulaşacağı yolları
bulup yürümek üzerine kuruludur. Okumamız da hedefli olmak zorundadır.
Hedefimiz sağlam devrimciler, sağlam
kadrolar olmak ise elbette mücadelenin
sorunlarını çözmek, güncel sorunlarımızı çözmek, devrimciliğimizi bir ömür
boyu sürdürebilecek donanımı edinmek
için gerekenleri okuyacağız. Okuduğumuz kitaplar, dergiler, yazılar da
bunlara uygun olacak. Her önümüze
geleni okuyamayız. Herkesin bir okuma
programı olmalıdır. Okuma programımızda bireysel hazırladığımız bir program olamaz. Okuma faaliyetimiz örgütlü
ve ihtiyaca bağlı olmak zorundadır.
Her alanda, yaşamın her anında olduğu
gibi kitap okurken de örgütlü davranacağız, örgütlü hareket edeceğiz.
Genel okuma programlarımız dışında,
her kişinin kendi ihtiyaçları, hedefleri
doğrultusunda örgütüyle birlikte hazırladığı okuma programlarımız olmalıdır. Hem kişisel ihtiyaçlarımız, hem
çalıştığımız alanın, birimin ihtiyaçları,
sürecimizin ihtiyaçları okuyacağımız
kitapları belirleyecektir. Aynı zamanda
devrimciliğimizi bilimsel temellere
oturtmak, bilimselliği kalıcılaştırmak
için Marksist-Leninist ideolojiyi kavratan kitaplarımız da programımız da

yer almalıdır. Ama belirttiğimiz gibi
okumaktan en yüksek verimi almak
için okuyacaklarımızın örgütlü belirlenmesi zorunludur.

5-) Nasıl Okumalıyız?
Okumak günlük, düzenli bir faaliyet olmalıdır. Devrimci disiplinimizin
eğitime yansımasıdır okuduğumuz
kitap. Sadece bir bilgiyi edinmek
değil, o bilgiyi edinirken güçlenmektir
hedefimiz. Demek istediğimiz ya da
eleştirdiğimiz sadece okuduklarımızın
bir entelektüel birikim yaratması tehlikesi değildir . Evet, pratiğe geçmeyen, uygulanmayan her bilgi sadece
entellektüel bir birikim yaratır. Hatta
pratiğe geçmediği için zamanla bu
bilgi kişiyi ukalalaştırır, halktan tümüyle koparır ve gerçeğin dışına sürükler . Okuduklarımızı hayata geçirerek bilgiyi devrimcileştiririz, bu içeriğin devrimcileştirilmesidir. Ama
biçim olarak da günlük bir disiplinle,
günlük bir okumayla okunan kitabın
bizi her gün şekillendirmesi de mutlaka önemsenmelidir. Okumamız gereken kitabı bir-iki gün yoğunlaşıp
okuyarak görevimizi yapmış olamayız.
Önemli olan düzenli ve günlük olarak
okumanın bir doğallık kazanmasıdır.
Günlük yemek yemek gibi, su içmek
gibi, günlük olarak kitap okumanın
yaşamsal ihtiyaç haline gelmesidir.
Okumadan uyuyamama alışkanlığının
kazanılmasıdır. Ne gün okumadıysak,
o gün yarım kalmış olmalıdır bizim
için. O gün bir kişi daha az örgütlediğimizin, o gün devrimden birkaç
dakika çaldığımızın duygusunu yaşayabilmektir.
Bu kendi devrimciliğimize gösterdiğimiz özendir. Devrimcileşmek
sonsuz, bitmez bir süreçtir. Damlalardaki süreklilik buz kayalarını parçalayabiliyorsa, günlük okumadaki
disiplinimiz de bizim içimizdeki düzenin parçalanması olacaktır. Aksa-
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Dergimizin 12. sayısının yayınlandığı 30 Nisan 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 173. gününde, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 49. günündeler
*KEC Malatya direnişi 93. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 41. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişi 69. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal Amca'nın direnişi 81. gününde, açlık grevinin 62. gününde
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Birinci adım olarak elimize aldığımız kitabı incelemeliyiz. Konu başlıklarına, resimlerine, resim altı yazılarına mutlaka
bakmalıyız. Önsözü okumalı, ön ve arka
kapağı incelemeliyiz. Bu bizde bir fikir yaratacaktır. Kitaba hakim olmamızı sağlayacaktır.
İkinci adım olarak 5N+1K ile kitabı anlamamıza yardımcı olacak bilgileri edinmeliyiz. Kitabın geçtiği ülke, dönem vb.
okurken bize yardım edecek bilgiler edinmeliyiz.
Üçüncü adımımız okumaktır. Okurken
nelere dikkat etmeliyiz, bunu mutlaka örgütümüzle birlikte belirlemeliyiz. Okurken
de bu dikkat ile okumalıyız. Kafamızdaki
sorulara cevap almalıyız okuduklarımızdan.
Dördüncü adım okuduklarımızı hatırlamak için hatırlatma notları almalıyız, kitabı
bitirdikten sonra yeni baştan kitabın iskeletini ortaya çıkarıp, beynimizde kalıcılaştıracak alıntılar almalıyız.
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tırsak o kaya parçalanmaz, parçalanması gecikir. Başka koşullarla birleştiğinde kaya tüm bünyemizi sararak
bizi de taşlaştırabilir. Bunu bilmeli,
bunu görmeliyiz.
Her gün 10 sayfa okunacaksa, o
10 sayfa okunmalıdır. Çünkü bu alınmış
bir karardır ve uygulanmayan her karar
bizi yozlaştırır. Kararımızı uygulamak
ise irademizi güçlendirir, moralimizi
yükseltir. Okuduklarımızın yarattığı
moral ve motivasyon ile birleştiğinde
her gün bizim için devrimcilikte ileri
adım attığımız bir gün haline gelir.
Her gün yeni bir bilgi, düşmana karşı
her gün yeni bir mevzi demektir.
Bunun yarattığı güven birçok sorunu
kolaylıkla çözmemizi de sağlayacaktır.

6-)Okuma Günleri Günlük
Okumanın Alternatif midir?
Hayır, değildir. Haftanın bir günün
ayırdığımız okuma günlerimizin işlevi
toplu eğitim, toplu öğrenme, tartışma,
bilgi edinirken aynı zamanda ortak
bir ruhu şekillendirmedir. Mutlaka
yapılmalıdır. Okuma silahını elinden
almak için onlarca politikayı uygulayan ve günün 24 saati çalışan emperyalizme verdiğimiz bir cevaptır
okuma günlerimiz. Ancak okumayı
doğal bir yaşam biçimi haline getirmek
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yani hayatı ve kendimizi politikleştirmek, esas olarak
günlük okumayla mümkündür. Her gün 10 sayfa kitap,
bir günlük gazete, bir köşe
yazarı okumayı hayatı politikleştirmenin bir kuralı olarak benimsemeliyiz. Yapmadığımızda gücümüzü yitiririz.
Her gün bir kural, bir ilke
öğrenerek, her gün felsefenin
bir ilkesini öğrenerek, her gün
diyalektik ve tarihsel materyalizme dair bir cümle, bir
tarihsel olay öğrenerek, her
gün bir kahramanın yaşamını
öğrenerek, her gün emperyalizmin bir politikasının farkına
vararak, her gün emperyalizmin bir yöntemini öğrenerek
değişimimizi sürdüreceğiz.
Düzenden uzaklaşıp devrime yaklaşacağız. İradesi
güçlü, emperyalizm karşısında bağımsız bir kişiliği, düşüncede bilimselliği, halka karşı özverili, feda ruhuyla donanmış bir ruhu
böyle yaratacağız.

7-) Okuduklarımızdan
Verim Almak İçin Neler
Yapmalıyız?
Okuduğumuz kitaplardan en yüksek verimi alabilmek için, okuduklarımızın kalıcı olması için uygulayacağımız yöntemleri şöyle sıralayabiliriz:
Birinci adım olarak elimize aldığımız kitabı incelemeliyiz. Konu başlıklarına, resimlerine, resim altı yazılara mutlaka bakmalıyız. Önsözü
okumalı, ön ve arka kapağı incelemeliyiz. Bu bizde bir fikir yaratacaktır.
Kitaba hakim olmamızı sağlayacaktır.
İkinci adım olarak 5N+1K ile
kitabı anlamamıza yardımcı olacak
bilgileri edinmeliyiz. Kitabın geçtiği
ülke, dönem vb. okurken bize yardım
edecek bilgiler edinmeliyiz.
Üçüncü adımımız okumaktır.
Okurken nelere dikkat etmeliyiz, bunu
mutlaka örgütümüzle birlikte belirlemeliyiz. Okurken de bu dikkat ile
okumalıyız. Kafamızdaki sorulara cevap almalıyız okuduklarımızdan.
Dördüncü adım okuduklarımızı

hatırlamak için hatırlatma notları almalıyız, kitabı bitirdikten sonra yeni
baştan kitabın iskeletini ortaya çıkarıp,
beynimizde kalıcılaştıracak alıntılar
almalıyız.
Son olarak öğrendiklerimizi tekrarlamalıyız. Kalıcılaşması için tekrar
zorunludur. Tekrarın birinci yolu okuduklarımızı pratiğe uygulamaktır,
ölümsüzlük tam da buradadır. Bilgi
pratikle ölümsüzleşir. Ve sonrasında
pratikle aldığımız sonuçlarla yeniden
tekrar etmek, bilgiyi dinamik, canlı,
yaşar hale getirir. Çünkü bilgi mekanik, donuk, soyut değildir, olmamalıdır. Böyle bilgi bilimsel değil, hurafe
olabilir ancak. Oysa biz bilimsel
olmak zorundayız.
Okuyacağız, okuduğumuzu anlayacağız, anladığımızı yorumlayacağız,
yorumladığımızı tartışacağız, anladığımzı yazacağız, okuduğumuzu anlaşılır şekilde özetleyeceğiz… Bunu
günlük yaptığımızda devrimciliğimiz
büyüyecek.
Tekrarlama olmadan bilgi hafızaya
kazınmaz. Notlarımızı tekrarlamalıyız.
Ve unutmamak için öğrendiklerimizi
hayatımıza uygulamalıyız.
Bilgiyi kalıcılaştırmanın yolu onu
hayatın kendisi yapmaktır.
Öylesine, anlamadan, düşünmeden
okuyorsak bu ancak bir görev savmaca
olur ve bize bir şey katmadığı gibi
aksine , yüzeysel, baştan savma yaptığımız her iş gibi bizim devrimciliğimizi yıpratır.

8-) Zaman Okumamak İçin
Bir Gerekçe Olabilir mi?
Olamaz. Çoğu zaman kitap okumamamızın gerekçeleri olarak “yoğunluk” ve “zaman bulamıyorum”
gösterilmektedir. Mücadele hızlı ilerliyor ve yoğun olmak, her devrimci
için geçerlidir. Zaten mücadele eden
bir devrimcinin zamanının yoğun geçmesi olağandır ancak bu bir gerekçe
değildir. Eğer ki okumayı devrimci
yaşamın bir ilkesi olarak kabul edersek, okumanın besleyiciliğinin farkına
varırsak, okuduklarımızı hayat içinde
kullanmaya başlarsak okumak bir zaman kaybı değil, aksine devrime ulaşma ve devrimcileşme zamanımızı kısaltan bir gereklilik olur bizim için.
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Eğer kitap okumaya zaman bulamıyorsak, öncelikle zamanı nasıl kullandığımızı sorgulamalıyız. Yoğunluk
nedeniyle okumuyorsak, orada plan
ve programsızlık vardır. Kitap okumamanın gerekçelerini ortadan kaldırmak için, planlı programlı olmalı,
zamanımızı verimli kullanmalı ve önceliklerimizi temel almalıyız.

9-) Kendi Yayınlarımızı,
Dergimizi Okumadan
Devrimcilik
Yapabilir miyiz?
Kendi yayınlarımızı okumak, kendi
haberlerimizi okumak, dergimizi mutlaka baştan sona okumak canlı, dinamik
kalabilmemiz için zorunludur. Halkı
örgütlüyoruz. Halkı burjuvazinin yarattığı yalan dünyasından, sahte hayaller
diyarından, cenneti olmayan bir yerde
arayan tevekkülünden nasıl kurturacağız? Kendi politikalarımızı bilmez,
Anadolu'nun dört bir yanından, dünyanın değişik yerlerinde yaptıklarımızı
bilmezsek, halkı uyandığı uykudan
uyandırmak, yalanlardan koparmak
mümkün olmaz. Her şeyden önce halka
gittiğimizde hem dünyanın , hem ülkenin hem de bizim gerçeklerimizle
donanmamışsak , onların sorularına
cevap verecek bir birikime sahip değilsek onları nasıl etkileyecek, nasıl
örgütleyeceğiz? Halk bilgiye değer
verir. Halk bin yılların birikimiyle doğrular gösterildiğinde onu görür. Ancak
bunun için öncelikle bizim bilgi sahibi
olmamız, kendi politikalarımızı en anlaşılır şekilde anlatabilmemiz gerekir.
Haftalık dergimiz dünyayı ve ülkeyi
sade bir dille tahlil ediyor, nedenleri
ve çözümleri ortaya koyuyor. Yapmamız
gereken bunu halka taşımaktır. Dergiyi
okumak bizim özgüvenimizi arttırır.
Çünkü dergiyi düzenli okuyan her devrimcinin halkın her sorusuna vereceği
cevabı olacaktır. Her soruna üreteceği
bir çözümü olacaktır. Bundan daha

büyük bir güç yoktur. Düzenin halkı
bilgisizlikle aşağıladığını unutmayalım.
Önce bilgisiz bırakıyor, sonra bilgisizliğini bir aşağılamaya dönüştüyor,
zayıflatıyor, tarihsel gücünü bile elinden
alıyor. Biz halka ancak kendi yayınlarımızı satır satır okuyarak değerini hatırlatabilir, gücünü gösterebiliriz. Bu
aşağılanmanın bir kader değil, bilgiyle
aşılması gereken bir karanlık olduğunu
kavratabiliriz. Devrimci, bilgiyle donanmıştır dedirtmeliyiz her insana. Bunun için günlük okumak, dergimizi
okumak dışında bir yolumuz yoktur.
İktidarı ve devrimi istiyorsak öncelikle kendi yayınlarımızı okuyarak,
düzenli okuyarak başlayacağız. Okumamak basit bir tembellik sonucu
değil, okumanın ideolojik önemini
anlamamakla ilgilidir. İdeolojiktir...
Çünkü okumayan devrim yapamaz,
okumayan kendini düzenden koruyamaz, okumayan burjuvazi ideolojisiyle yoğrulur.

10-) Dünya Devrim
Deneyleri Okumaya
Bizim Kadar Önem
Vermiş midir?
Evet, düşünceleri yayın yoluyla
halka iletmek, kadroların eğitilmesi
için okuması, halka okuyabilmesi için
okuma-yazma öğretmek, halkın gerçek
bilgiye ulaşabilmesi için yöntemler
üretmek. Tüm dünya devrimlerinin bize
öğrettiği deneyimler olmuştur. Rus devrim tarihi yurt dışında basılan gazetelerin
Rusya'ya ulaştırılması için göze alınan
tehlikelerle doludur. Bildiriler gizli matbaalarda tutsaklık ve şehitlik bedeli basılıp dağıtılmıştır. İşçilerin okuyacağı
iki satır devrim sloganı için büyük bedeller ödenmiştir.
Vietnam'da sığınaklardaki dermeçatma malzemelerle kurulan gizli
matbaalarda, altı ay yağmur-çamur
sırtta taşınan kağıtlarla basılmıştır
gazeteler ve bu ağır koşullarda halka

ulaştırılmıştır. Çin'de Mao halkın ve
gerillaların eğitimi için okumanın yaratıcı yollarını bularak bize ışık tutmuştur. Yürümek zorunda kalan gerillaların sırtına tabelayla harfler yerleştirip okumayı sağlamak belki de
en öğretici örneklerden biridir.
Bizim tarihimizde de bilgiyi halka
ulaştırmak uğruna ödediğimiz onlarca
bedel vardır. İrfan Ağdaş'tan Engin
Çeber'e şehitlerimiz vardır... Onlarca
kez basılan, talan edilen emeklerimiz
vardır. Yayın mevzimizi korumak için
yıllarca tutsak kalan yoldaşlarımız
vardır. Yayınımız içindeki her satırın
harcında bilgi kadar kan vardır, can
vardır. Bu değer ile bakmalıyız yayınlarımıza, kitaplarımıza. Okumaya
bu gözle değer biçmeliyiz. Okumadığımız her dergimizde, ülkemizden,
dünyadan okumadığımız her kitapta
bu fedakarlıkları da yok saydığımızı
bilmeliyiz. Biz öğrenelim, biz zorlukları kolaylayalım, biz daha hızlı
zafer kazanalım diyedir her biri.
Bunun için her gün okuyalım.
Her gün 10 sayfa.. Her gün bir gazete... Her hafta dergimizi... okuyalım,
okutalım. Öğrenelim ve öğretelim.
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Yayın mevzimizi korumak için yıllarca tutsak kalan yoldaşlarımız vardır. Yayınımız içindeki her satırın
harcında bilgi kadar kan vardır, can
vardır. Bu değer ile bakmalıyız yayınlarımıza, kitaplarımıza.Okumadığımız her dergimizde, ülkemizden,
dünyadan okumadığımız her kitapta
bu fedakarlıkları da yok saydığımızı
bilmeliyiz. Biz öğrenelim, biz zorlukları kolaylayalım, biz daha hızlı zafer
kazanalım diyedir her biri.
Bunun için her gün okuyalım.
Her gün 10 sayfa..Her gün bir gazete...Her hafta dergimizi...okuyalım,
okutalım. Öğrenelim ve öğretelim.

Dergimizin 12. sayısının yayınlandığı 30 Nisan 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 173. gününde, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 49. günündeler
*KEC Malatya direnişi 93. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 41. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişi 69. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal Amca'nın direnişi 81. gününde, açlık grevinin 62. gününde
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Halk Meclislerinde
Örgütlenelim
Oligarşinin Faşist Parlamentosu
Bizim Halk Meclislerimiz Var

Sayı: 12

Artık ülkemizdeki faşizm, parlamentoculuk oyununu bile oynayamaz
hale gelmiştir.
Bu gerçek, burjuvazinin basın yayın
organlarında da itiraf ediliyor. “Burjuvazinin ahırı” meclislerinin, faşizmin üzerindeki şal görevini de yerine
getiremez durumda olduğunu, böyle
yönetemeyeceklerini belirterek, oligarşiyi uyarıyorlar. Bu, açık olarak
faşizmin yönetememe krizi yaşamasının
sonucudur.
Faşizm yönetemiyor. Bunun nedeni
milli krizdir. Ekonomik, sosyal ve siyasal olarak kriz yaşamaktadır.
Faşizm yönetemiyor.
Çünkü, ülkemizde kapitalizm çarpık ve güçsüzdür.
Güçsüzdür, çünkü, emperyalizme
bağımlıdır.
Çarpıktır, çünkü kendi iç dina-

mikleriyle değil, emperyalizm eliyle
yukarıdan aşağıya geliştirilmiştir.
Bunun sonucu olarak, faşizmin parlamentosu da tümüyle iflas etmiş, artık
ülkemizdeki faşizmi gizleme görevini
de yerine getiremez olmuştur.
Bu gerçeğin tüm halk tarafından
daha açık görülür hale gelmesi, bizlere
Halk Meclislerimizi halkımıza daha
kolay anlatma, daha hızlı örgütlenme
olanağı tanımaktadır.
Halkımıza burjuvazinin ahırı Parlamentosunu da, Halk Meclislerimizi
de kıyaslayarak anlatmalıyız.

TBMM Mi?
Halk Meclislerimiz mi?
- TBMM halkı temsil eden bir meclis değil, emperyalizmi ve onun işbirlikçisi bir avuç asalak oligarşik sınıfı
temsil eden bir kurumdur. Aldığı tüm

kararlar emperyalizmin ve oligarşinin
çıkarlarını savunur, halka karşıdır.
TBMM’nin aldığı kararlarla, emperyalist ve işbirlikçi tekeller zenginliklerini
5 kat büyütürken, halk yoksullaşır, açlar
ordusuna yenileri eklenir.
TBMM’nin aldığı kararlarla, emperyalist tekeller ve oligarşinin sömürü özgürlüğünün önünde herhangi bir engel
bırakılmazken, halkın tüm hakları ve
özgürlükleri arka arkaya ortadan kaldırılır.
Halkın en küçük talepleri “terörizm”
diye tanımlanıp, kanla bastırılır.
TBMM’nin aldığı kararlarla, bu
ülkenin tüm zenginlikleri ve olanakları,
bir avuç asalak patronun, toprak ağasının, tefeci-tüccarın hizmetine sunulurken, halk bu ülkede sığıntı durumuna
düşürülür.
Halk Meclisleri, bugün ülkemizde
iktidar gücü değildir, ama mahalleleri-
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Haftanın Çat Kapı
Gündemi
Çat Kapı Her Eve Girmektir
Çat Kapı tüm halkı devrime katmaktır

Atasözü:
Ne zaman, ne yapacağını
bilmeyenin günleri
hep kısadır.

her okurumuz dergimizin gönüllü daPıtımcısıdır
- Dersim’de Seyit Rıza Parkı”nda
Kemal Gün’ün açlık grevi 61. gününde sürüyor.
Ne istiyor Kemal Gün? Çocuklarının cenazesini istiyor. Başka bir şey
değil. Bunun için 70 yaşındaki Kemal
Gün, 60’lı günleri geçen bir açlık
grevine girmek, ölümüne direnmek
zorunda bırakılıyor. Çünkü, faşizmle
yönetilen bir ülkede yaşıyoruz.
Faşizme karşı, halk olarak gücümüzü
birleştirmekten, birimizin sorununu
tüm hepimizin ortak sorunu haline
getirmekten başka yolumuz yoktur.
Bunun için, İstanbul’da Kemal
Gün’ün açlık grevine destek açlık
grevi başlatıldı. Polisin saldırılarına,
kurşunlamasına rağmen Kemal
Gün’e destek açlık grevimiz sürüyor.
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Kemal Gün’e destek vermek için
hep birlikte büyütelim direnişimizi.
Ankara Yüksel Caddesi”nde ise,
Kamu Emekçilerimiz açlık grevlerinin 50’li günlerinde sürmektedir.
- 26 Nisan tarihinde, gece saat 02.20
sıralarında dergimizin Gazi Mahallesi”ndeki bürosu, faşist AKP iktidarının, faşist polisleri tarafından
saldırıya uğramış, pencere demirleri
kesilerek girilen büromuzda bulanan
yoldaşlarımız gözaltına alınmıştır.
Dergimizin faşizmin saldırısına uğramasının nedeni, faşizmin yalanları
karşısında gerçekleri yazmamızdır.
Faşizmin saldırısının nedeni, faşizme
karşı mücadelenin büyütülmesine,
halkımızın örgütlenmesine hizmet
eden yayın politikamızdır.

Faşizmin saldırısının nedeni, gelen
1 Mayıs günlerinde mücadeleyi büyütmemizi engellemektir.
Başaramayacaklar.
Halkımızın, sizlerin sahiplenmesiyle,
derginiz Yürüyüş’ü herkese ulaştırma
kararlılığı ile hareket etmeniz sayesinde, saldırıları boşa çıkacak. Yürüyüş halkımıza ulaşmaya devam
edecek. Beyinlerde faşizmin yalanlarını yıkarak devrimi büyütmeye
devam edecek aracımızdır. Her birimiz dergimizi bir kişiye daha ulaştıralım.
- Cephe olarak 1 Mayıs’ta bir kez
daha Taksim diyoruz. Gelin, Cephe
saflarında bir kez daha Taksim için
direnelim, Taksim’i kazanmak için
yürüyelim.
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mizde aldıkları kararlarla, halkın kendi
kendini yönettiği, kendi çıkarları için
kararlar aldığı bir kurum oluşturabilirler.
Halk, ancak kendisi karar alma
olanağına sahip olduğunda, alınan kararlar halkın çıkarlarına hizmet edecektir. Halkın kendi kararlarını alma
organları da Halk Meclisleri olacaktır.
Bugün henüz küçük küçük örgütlenmeler olarak kurulan Halk Meclislerimiz, yarın halkın iktidar olmasında
işlev yüklenecek ve halkın iktidarının
organları haline geleceklerdir.
- Oligarşinin meclisi TBMM ülkemizin emperyalizmin yeni sömürgesi
haline getirilmesinin kararlarını alan
meclistir. Ülkemizde kurulan NATO
üsleri, ülkemize giren emperyalist tekeller TBMM’de alınan ya da onaylatılan kararlarla gelmişlerdir. TBMM;
ülkemizdeki emperyalist işgal ve sömürünün suç ortağıdır.
Halk Meclislerimiz, ülkemizin
bağımsızlığı ve sömürüye son vermek
için mücadele ederler.
- Oligarşinin meclisi TBMM’de
halkın sorunları gündem yapılmaz,
tartışılmaz.
Halk Meclislerimizin tek gündemi
halkın sorunlarıdır. Hedefi, halkın sorunlarına çözüm üretmektir.
- Oligarşinin meclisi TBMM, çeşitli milliyet, din ve mezheplerden

oluşan Anadolu halkını birbirine düşmanlaştırarak, birbiriyle çatıştırarak
yönetir. Bunun için halk güçleri arasında yapay çelişkiler oluşturur, çatışma yaratır, provokasyonlar örgütler,
katliam yapar.
Halk Meclislerimiz, tüm halk güçlerini gerçek düşmanları, emperyalizm
ve oligarşiye ortak çıkarları çerçevesinde birleştiren örgütlerimizdir.
- Oligarşinin meclisi TBMM, halkımızın kültürüne, yaşam biçimine,
değerlerine düşman bir meclistir. Sömürü ve zulüm düzeninin çıkarları için,
kökleri binyıllara uzanan değerlerimize
saldırır, halkı çürüme ve yozlaşmanın
bataklığında yok etmek ister.
Halk Meclislerimiz, bir avuç zenginin çıkarları için halkımızın değerlerinin, kültürünün yok edilmesine, yozlaştırılmasına karşı mücadele eder, halk
kültürümüzü ve değerlerimizi yaşatmak
ve geliştirmek için çalışmalar yürütür.
- Oligarşinin meclisi TBMM, dışilişkilerde de emperyalizmin ve bir
avuç asalak oligarşinin çıkarları için
kararlar alır, halk çocuklarını emperyalist çıkarlar için Kürt, Arap ve diğer
halklarla savaşa gönderir, halklar arasında düşmanlığı ve ırkçılığı kışkırtır.
Halk Meclislerimiz, emperyalizme
karşı dünya halklarının dostluk ve
dayanışmasının büyütülmesi için kararlar alır. Halkımıza, gerçek düş-

ideolojik mücadele
OPORTÜNİST
Bir ordasın
bir burdasın
belli değil
ne yandasın
ne kaygan şeysin sen
tutulmazsın
Bir bakmışsın
halktan yana
bir bakmışsın
karşı safta
iki ipte oynayan
bir canbazsın
Direniş derken dilin
bükülüverir belin
ne omurgasız
şeysin sen
dik durmazsın
Emek sarsan

talan çıkar
devrim sarsan
düzen çıkar
halkı dolandıran
madrabazsın
Açarsın kutuyu
sosyalizm
hokus pokus dersin
emperyalizm
insanları aldatan
hokkabazsın
oportünist
reformistsin
tarih mahkumetti
ama
uslanmazsın...
utanmazsın.

Okmeydanı
manlarının, dünyanın diğer yoksul
halkları değil, emperyalist tekeller olduğunu gösterir.
- Oligarşinin meclisi TBMM,
halkımıza ülkemiz ve dünya gerçeklerini değil, yalanları anlatır. Eğitim
sistemini de güncel politikalarını da
bu yalanlar üzerine kurar.
Halk Meclislerimiz, ülkemiz ve
dünya gerçeklerini tüm çıplaklığıyla
halkımızın önüne koyacak, halkımızı
gerçek bilgiyle donatacaktır.
Sonuç olarak;
TBMM emperyalizmin ve oligarşinin çıkarlarının savunucu ve
onların meclisidir. Halkla ilgisi yoktur. Bu parlamento onların parlamentosudur. Bu parlamentoda, halka yer yoktur, halkın sorunlarının
çözümü yoktur.
Halk Meclislerimiz, halk olarak
kendi kendimizi yönetme organlarımızdır. Bugün iktidar mücadelemizin organlarıdır, yarın halk iktidarının organları olacaklardır.
Halk Meclislerimizde örgütlenelim, Halk Meclislerimizi büyütelim.
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yöntem ve araç
Faşizm yasaklıyor, saldırıyor, halkın örgütlenmesini,
mücadelesini engellemeye çalışıyor.
Ya faşizmin saldırıları karşısında çözümsüzlüğe teslim
olacağız ya da yeni yöntem ve araçlar geliştirerek örgütlenmemizi, mücadelemizi sürdüreceğiz.
İşte, faşizmin yasaklarından biri de Grup
Yorum,Bağımsız Türkiye konserinin yasaklanması oldu.
Halkımız bu yasaklara teslim olmadı. Çatı konserleri yöntemini geliştirerek, faşizmin yasak duvarını aşmayı başardı.
Faşizm, halka ulaşmamızın yollarını kapatıyorsa, biz
yeni yöntemlerle açacağız. Açıyoruz.
Faşizm, halk için müziğin önünü kesiyorsa, biz halk için
müzik yapmanın önünü açacağız.
Faşizm, bağımsızlık talebini engellemek için yasaklıyorsa, biz yeni yöntem ve araçlar bularak bağımsızlık talebimizi
haykıracağız, halka maledecek ve örgütleyeceğiz.
Çatı konserleri, mücadelemizin ihtiyaçları çerçevesinde
yöntem ve araçlarımızı yenilemede bir sınırımızın olmadığını gösteriyor.
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Faşizme Karşı
Örgütlenmeliyiz
Evlatlarımızın Katili Polis
Mahallelerimizden Defol!

Faşizm mahallelerimize, evlerimizin içine girerek katlediyor evlatlarımızı. Dilekler’e, Berkinler’e, Yılmazlar’a, Barış Kerem ve Oğuzhan Erkul’u eklediler.
Katliamlar karşısında halk olarak
çözümsüz kalamayız.
Peki, çözümümüz nedir? Örgütlenmeliyiz.
Halkı örgütleme görevi öncelikle
örgütlü devrimcilerin omuzlarındaki
bir görevdir.

Nasıl örgütleneceğiz?
Sayı: 12

Yürüyüş
30 Nisan
2017

Örgütlenmek için her devrimcinin
önündeki temel görev halka gitmektir.
Halka gitmeliyiz, faşizmi anlatmalıyız.
Bıkmadan, usanmadan anlatmalıyız.
Faşizme karşı direnebileceğimizi,
kazanabileceğimizi anlatmalıyız.
Bunun için, halka ait tüm evlerin
kapısını çalmayı hedefleyeceğiz. Her
eve gireceğiz, ayrım yapmadan herkese
devrimi anlatacağız. Özellikle de hiç
devrimi bilmeyenlere anlatacağız.
Halkımızın kimi kesimleri, büyük
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oranda devrimci düşüncelere yabancı ve faşizmin ideolojik etkisi
altında devrime karşı önyargılarla
şekillenmiştir. Bu kesimlere ulaşmalıyız, devrimci düşüncelerle tanıştırmalıyız. Faşizm gerçeğini anlatmalıyız. Emperyalizmin işbirlikçilerinin
gerçek yüzlerini teşhir etmeli, düzenin
etkisinden kurtarmalıyız.
Örgütlenmek ikna etmektir. Devrim
ve düzen gerçeği konusunda ikna etmeliyiz.
Bunun için halka gitmeliyiz.
Halka gitmek, halkın kapısını çalmak, evine girmek, oturmak, sorunlarını ve çözümleri konuşmaktır. Halka
gitmek;
- Kaç evin kapısını çaldık?
- Kaç evden içeri girebildik?
- Ne konuştuk, ne anlattık insanlara?
- Hangi konuda nasıl ikna ettik?
sorularına doyurucu cevaplar verebilmektir.

Örgütlemek İkna Etmektir
Örgütlenmek, halka gerçekleri anlatmak, yaşanan sorunların nasıl çözüleceğini anlatmak ve insanları ör-

gütleyerek mücadele etmeye ikna etmek anlamına gelir.
Bunun için ezbere, basma kalıp
kelimelerle konuşmaktan kurtularak,
etkili ajitasyon-propaganda çalışması
yürütebilmeliyiz.
Bunun için;
- Halkın sorunlarını bilmek gerekir.
- Sorunların çözümü konusunda
kafamızın açık olmasını gerektirir.
Bunun için ideolojik donanımımızı
arttırmamız gerekir.
- Kitlelerin anlayabileceği dili,
üslubu kullanmak gerekir.
- Kitlenin ruh halini, tepkilerini,
öfkesini, kaygılarını yani düşünce
ve duygularını bilmek gerekir.
Ajitasyon-propaganda faaliyetini
güçlendirmek için, yöntem ve araçlarımızı zenginleştireceğiz.
Tiyatroyu,
Sinemayı,
Şiiri,
Türkü ve şarkıyı
halka ulaşmanın tüm yöntemlerini
etkili şekilde kullanabilmeliyiz.
Gerçekleri halka anlatmanın tek
bir yöntemi yoktur, tek bir biçimi
yoktur. Halkın her kesiminin aynı

Çözüm
Cesaret, cesaret, cesaret.
Cüret, cüret, cüret.

Faşizm, halkı sindirerek yönetiyor. Faşizmin bu politikalarının üzerinde hayat
bulabileceği zemin, devrimci saflardaki cesaretsizlik, cüretsizlik olabilir.
Cüretsizlik, faşizme karşı halk dinamiklerini hayata geçirmeyi engellemektedir. Cüretsizlik,
kendine ve halka güvensiz, halkın devrimci dinamiklerine güvensiz bir tavır ortaya çıkarmakta, faşizme
geri adım attırabilecek eylemlere önderlik etmeyi engellemektedir.
Cüret, cesaret devrimimizin temel sloganlarından biri haline gelmelidir. Halkın faşizme karşı cüretli eylemini
örgütleme görevi devrimimizindir. Faşizm karşısında halkın militan eylemine inanmayan bakış açısı devrim
iddiasını yitirmiş bakış açısıdır. Faşizmin gücünü, emperyalizmin gücünü mutlak ve yenilmez gören bakış
açısıdır. Bu bakış açısının, bilimsel düşünce ile ilgisi yoktur. Bu bakış açısı, emperyalist sistemin
zayıflıklarını, devrimin ideolojik gücünü göremeyen bakış açısıdır.
Devrimimizin kadrolarının bu bakış açısına teslim olmadan, halkın devrimci eylemine
önderlik etmesi, cüretle halkı faşizme karşı örgütlenmeye ve eyleme
yönlendirmesi gerekir. Cüretli olmak için tarihimize, şehitlerimize
bakmalıyız, oradan güç almalıyız.

cü
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yöntem ve biçimlerden aynı derecede
etkilenmesini bekleyemeyiz. Halkın
her kesimine yönelik, değişik bir dil,
üslup, yöntem, araç geliştirmeliyiz.
Bazen konuşarak bir saatte anlatamadığımız şeyi bir şiirdeki bir bölümü etkili bir şekilde kullanarak anlatırız. İnsanlarla kuramadığımız samimiyeti yaptığımız bir tiyatro çalışması sırasında kurabiliriz. Sanatın
propaganda alanındaki gücünden yararlanmasını bilmek zorundayız.

Örgütlenmek İdeolojik
Mücadeleyi Kazanmaktır
Halkı örgütlemek, halkı düzenin
ideolojik etkisinden kurtararak, devrimci
ideolojiyi halka benimsetebilmektir.
Bu, düzen ideolojisine karşı yaşamın
her alanında bitmek bilmeyen bir ideolojik mücadele yürütmek demektir.
Faşist düzenin ideolojisi, halka
karşı bir ideolojidir. Faşizmin ideolojisi, bir avuç asalağın çıkarlarını,
yüzmilyonların, milyarların çıkarlarının üzerinde tutan çürümüş bir ideolojidir.
Faşist ideoloji, dünyada 8 kişinin
mülkiyetinin, 3.5 milyar insanın mülkiyetine eşit olmasını meşru kabul
eden bir ideolojidir.
Devrimci

8 asalağı, 3.5 milyar insanla eşitleyen bu ideolojiyi mahkum etmek,
halkın kendi yaşamına değer vermesini
de sağlamak demektir.
Üreten halktır, emek harcayan
halktır. Faşizmin ideolojisini mahkum
etmek, asalaklığı, sömürüyü mahkum
etmektir. Bu haklılığını kimsenin inkar
edemeyeceği gerçekleri halka götürmek demektir.
Devrimin ideolojisi, her zaman
emperyalizmin yalanlarından, halk
düşmanı ideolojisinden daha güçlüdür.
Emperyalizm ve oligarşinin avantajı,
elindeki devasa medya olanağıdır. İktidar olanağıdır.
Bu olanak karşısında, devrimcinin
gücü, kolektif bir emekle, sürekli halka
gitmek, halkı örgütlemektir. Neden?
Çünkü bu sömürü düzenini yok edebilecek, ideolojik kararlılık, ısrar sadece
ve sadece devrimcilerde vardır. Bunun
için egemenlerin, bu kokuşmuş düzenin
sözcüleri ağızlarını her açtıklarında büyük bir tahammülsüzlükle, "halktan kopuklar, sayısal olarak bir avuçlar, halkla
bir ilişkileri yok" gibi şeyler söyleyerek
devrimcilere saldırırlar. Ancak her ne
hikmetse bu kadar küçümsedikleri devrimcilere karşı topyekün orduyu tankıyla
topuyla, yani tüm var
güçleriyle
Kişilik:

Devrimci kişilik, faşizme karşı ideolojik mücadeleyi
yaşamın her anına yayan, ajitasyon propaganda faaliyetini
etkili şekilde kullanarak, halkı faşizmin ideolojik etkisinden
kurtarmayı, devrim saflarında örgütlemeyi başaran
kişiliktir.

Eğitim:

Bir devrimcinin en iyi eğitim
aracı kendisidir.
Bunun anlamı nedir?
Bunun anlamı, anlattığımz her şeyde,
kendi yaşantımız ile örnek oluşturmamız gerektiğidir.
Ancak bunu başarabilirsek, yaptığımız
eğitim etkili ve dönüştürücü olabilir.
Ancak bunu yapabilirsek, söz ile öz, teori
ile pratik arasında uyumu sağlamış oluruz.
Eğitimde, ikna edici ve dönüştürcü olabilmenin koşulu da budur.
İnsanın, elleri, beyni ve bedeni; en önemli
eğitim ve pratik aracımız bunlardır. Dilimizin
söylediğiyle, beynimizin ve bedenimizin yaptığı
bir olmalı.

saldırmaktan da geri duramazlar. Düşman şunu çok iyi biliyorki kokuşmuş
düzeni alaşağı edebilecek tek güç M-L
ideoloji ile donanmış devrimcilerdir.
Bundan dolayı bugün iliklerimize kadar
yakılarak yok edilmek isteniyoruz. Bu,
düşmanın devrim korkusunun çok daha
fazla büyüdüğünü gösterir, bizim de
bu ana çok daha fazla yaklaştığımızı.

ÖRGÜTLEMEYE DAR...
Açlıı örgütlemek Ferhat
Toklua kapı açar
Açacaız
Mazlumu örgütlemek Ferhat
Zalimi zamana asar
Asacaız
Hayatı örgütlemek Ferhat
Ölüme kafa tutar
Tutacaız
Atei örgütlemek Ferhat
Karanlıı fena yakar
Yakacaız
Sevdayı örgütlemek Ferhat
Düzeni temelden yıkar
Yıkacaız
Açlıımızı derinden derine
Direniimizi ilmek ilmek
Hayatımızı ölümüne ölümüne
Ateimizi yürek yürek
Sevdamızı dövüe dövüe
Örgütledikçe Ferhat el ele
Tarih yarına çıkar
Çıkartacaız...
Ümit lter

Ajitasyon-Propaganda:

Sayı: 12

Yürüyüş
30 Nisan
2017

Devrim ajitasyon, propa-

gandasız olmaz. Bu kesindir.
Bu nedenle, devrimi nasıl benimsiyor ve seviyorsak, devrimci
propaganda ve ajitasyonu da öyle benimsemeli ve sevmeliyiz.
Ajitasyon ve propaganda yapmadan, politika yürütmek, kitleleri
devrim saflarına çekmek ve devrim yapmak mümkün değildir.
O halde kendimizi kesinlikle bu iki kavrama uzak görmemeliyiz.
Burdan şu sonuç çıkar: Her devrimci, aynı zamanda ajitasyon ve
propaganda yapan biri olabilmelidir.
Bunu yapmak bir "yetenek" meselesi değildir. Ajitasyon ve propaganda yeteneği, eğitimle ve pratik tecrübe ile kazanılır.
Devrimci görüşlerin propagandasını yapmayan, devrimci eylemlerin kitleselleşmesi için ajitasyon yapmayan bir devrimci düşünülemez.
Bunun için,"ben yeterli değilim", "ne anlatacağımı bilmiyorum" gibi gerekçeler kabul edilemez.
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Mahallelerin Şahanları
MİLİSLER MAHALLENİN
ŞAHANLARIDIR

Sayı: 12

Yürüyüş
30 Nisan
2017

Tarih: 14 Nisan 2017
Yer: Gazi Mahallesi
Katiller: AKP’nin faşist polisleri
Katledilen: Barış Kerem ve Oğuzhan Erkul isimli halk çocukları
Evlatlarımızın katili faşizmdir.
Evlatlarımızın katilleri aramızda,
mahallelerimizde dolaşıyorlar.
Kendi can güvenliğimiz, evlatlarımızın can güvenliği için mahallelerimizden bu halk düşmanı katiller
sürüsünü söküp atmalıyız.
Nasıl? Kitlesel protesto gösterileriyle,
kitlesel direnişlerle, eylemlerle faşist
polisleri mahallelerimizde kabul etmeyeceğimizi göstererek ve mahallelerimize giremez hale getirerek, mahallelerimizde meşrulaşmalarına izin vermeyerek mahallelerimizden atacağız.
Aynı zamanda, Mahallelerimizin
Şahanları aracılığıyla katil polisleri
mahallelerimizde ellerini kollarını
sallayarak dolaşamaz hale getirecek,
mahallelerimizden atacağız.

Faşizmin Eli Kanlı
Katilleri
Mahallelerimizin
Şahanları Var
Faşizme karşı halkın devrimci şiddetini örgütlemekten başka yolumuz
yoktur.
Reformizm, halkın devrimci şiddetini “terör” diye damgalıyor. Bizlere, faşizmin mahkemelerini, faşizmin
parlamentosunu sorunlarımızın çözüm
yeri, güvenliğimizi emanet edeceğimiz
yer olarak gösteriyorlar.
Gerçekten cangüvenliğimizi faşizmin mahkemelerine emanet edebilir
miyiz?
Berkin’in, Ali İsmail’in, Dilek Doğan’ın, son olarak Uğur Kurt’un katillerini adeta ödüllendiren, halk düşmanı katilleri katliamlarına devam etmeleri için cüretlendiren faşizmin
mahkemelerini, gerçekten cangüven-
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Evlatlarımızın Katillerini
Mahallelerimizden Atacağız!

liğimizin teminatı olarak
görebilir miyiz?
Hayır!
Değil can güvenliğimizin teminatı olmak, katlimize
ferman çıkaran ellerle, bedenlerimize
kurşun sıkan ellerle aynı eller oldukları
açık. Kendimizi onlara emanet etmek,
canımızı katillerimize emanet etmek
olur.
Bu eli kanlı katillerin son kararları,
Okmeydanı’nda faşist polis kurşunuyla katledilen Uğur Kurt’un katili
polisi 1 yıl 8 ay göstermelik ceza ile
ödüllendirmek olmuştur.
Can güvenliğimizi faşizmin parlamentosuna emanet edebilir miyiz?
Buna da, aklı başında kimsenin
“evet” diyemeyeceği kesindir. Bizim
gibi sürekli faşizmle yönetilen ülkelerde, parlamento sadece faşizmin üzerini örtmek için bir şal işlevi görür.
Emperyalizmin ve oligarşinin çıkarları
için, halka karşı savaşta kendilerine
biçilen misyonu yerine getirmek dışında
bir işlevleri ve bir iradeleri yoktur.
Seçimlerde kendilerine oy veren
halk kitlelerine karşı bir sorumlulukları
yoktur, onların sorumluluğu kendilerini
aday gösteren partilerinin yönetimlerine, onların temsil ettiği oligarşik sınıflara ve emperyalizme karşıdır. Yaptıklarının hesabını onlara verirler,
halkın tepkilerini, taleplerini ise faşist
terörle ezerek susturma yolunu tercih
ederler.
O halde, saflaşma açıktır. Faşizmin
katil ve halk düşmanı güçlerinin karşısında, halkın kendi silahlı güçleri
olmak zorundadır. Faşizmin eli kanlı
katiller sürüsü var, bu katil sürüsünü
her geçen gün büyütmeye çalışıyor.
Halkın da, Mahallelerin Şahanları örgütlenmesi var. Eli kanlı katiller, faşizmin silahlı güçleridir, Mahallelerin Şahanları halkımızın silahlı güçleridir.

Cephe, Tüm Halkımızı
Mahallelerin
Şahanlarında

Örgütlenmeye Çağırıyor
Öncelikle kendi gücümüze inanmalıyız. Bilmeliyiz ki, halk olarak
kendi gücümüzden başka güvenebileceğimiz başka bir güç yoktur.
Faşizm, kendi gücümüze güvenmemizi engellemek için politika geliştiriyor, halkı aşağılıyor. Bu faşist
propagandanın etkisi altında kalmadan, kendi gücümüze güvenmeliyiz.
Birbirimize güvenmeliyiz.
Halk olarak, faşizmden daha güçlüyüz. Faşizmin eli kanlı katillerinden
daha cüretliyiz, inançlıyız.
Onların gücü ellerindeki silahın
gücüne dayanır. Bizim gücümüz, haklılığımıza, feda bilincimize, cüretimize,
kültür ve değerlerimize, ideolojimize
ve inancımıza dayanır.
Biz faşizmden çok daha güçlüyüz.
Stalingrad’dan Vietnam’a sayısız kez,
emperyalizmin faşist ordularını yenilgiye uğrattık. Yine yeneriz, yine
yeneceğiz. Bu güvene sahip olmalıyız.
Bu bilinç ve güvenle Mahallelerin
şahanlarında örgütlenmeli ve faşizme
karşı savaşmalıyız.
Sonuç olarak;
Faşizme karşı can güvenliği sorunumuz var. Bu sorunu kendi
gücümüzle çözeceğiz.

Umut Ki

Umut ki yu¨reg˘imdir
Halk olmus¸ yu¨reg˘imdir
Adini Onur koydug˘um kavga
Bu¨yu¨ de umudu dog˘ur
Kimi gu¨n du¨s¸u¨m olur
Sese do¨ner beni so¨yler
Kimi gu¨n ru¨zgarlanir
Kus¸a do¨ner go¨g˘u¨ so¨yler
Bileg˘im kelepc¸eli
Kolum zincirli olsa
Dudag˘im filizlenir
Kirilmis¸ dali so¨yler
Nihat Behram
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Soma Davasında, Mahkeme Katilleri Aklamaya Çalışıyor
Bizim Çocuklarımız Neden
Öldü O Zaman. Onlar "Biz
Bi Ölelim De Gelelim mi?”
Dediler
13 Mayıs 2014 tarihinde Soma maden
ocaklarındaki patlamada katledilen 301
madencinin ailelerinin patronlar aleyhine
açtığı davanın 17. duruşması yapıldı.
Manisa AKHİSAR’da yapılan duruşmada savcı mütaala vermedi. 17
Temmuz 2017 tarihine ertelenen mahkemede aileler ölümlerin yaşandığı
ocakların sahibi olan Can GÜRKAN'a
ve avukatlarına sık sık tepki gösterdi.
Mahkemenin bugün görülen kısmında
sanıkların savunması vardı. İlk sözü
EYNEZ MADEN firmasının ve doğal
olarak Alp GÜRKAN ve Can GÜRKAN’ın avukatı aldı. Kasten adam öldürmekten değil de "olası kasıt" ile adam
öldürme suçu üzerinden savunma yaptı.
Savunmada bilirkişinin raporlarının gerçeği yansıtmadığını savunuyor. Yine
aynı avukat "bu madenler sürekli denetlenen ocaklar bir sorun var ise devlet
burayı neden kapatmadı? Yani burada
devletin denetimi var. Neden o zaman
sadece birkaç kişi yargılanıyor." dedi.
Mahkeme süresince EYNEZ firması
adına sahipleri ve avukatları tarafından
söylenen tek doğru söz de buydu. Evet
buralar devlet tarafından da denetlenen
yerler ve katil ayrıca sadece EYNEZ firması sahipleri değil. 301 madencinin
katili AKP iktidarıdır. Neden devlet adına
yargılanan kimse yok, sorusunu soruyor
maden sahibi ve avukatları. Bizde soruyoruz neden yok? Çünkü yok suç ortağınız.
301 madencinin katilleri yargılansın ve
cezalandırılsın.

Avukatın arkasından EYNEZ MADENCİLİK’in sahibi kendini savunmaya başladı.
EYNEZ firmasının patronu, savunmasında patlamanın bir ihmal sonucu
değil bir sabotaj olduğunu ima ediyor
ve bunun üstünden kendisini ve yargılananları savunuyor. Bir saate yakın savunmasında bir defa bile ölümlere değinmiyor. Sanki orada 301 kişi can vermemiş. Ve saatler boyunca nasıl iyi bir
patron olduğunu ve madende yaptıkları
yenilikleri anlatan Can GÜRKAN tam
bir sınıf bilinci ile hareket ediyor. Bir
maden patronu olarak kaç maden mühendisi çalıştırdığını anlatan Can GÜRKAN "bu olay olana kadar bana hiç
kimse kötü diye bakmadı. Ben 6 bin kişiye ekmek verdim" diye övünüyor.
Tam o anda mahkeme salonunda iki
oğlunu kaybeden ana "ekmek vermiş
sanki bedava mı verdi? Benim oğullarım
çalıştı. Kömür yakmadı kimse, kendini
gandırmasın et yaktı, insan eti yaktı.
Evlerde maden de insan eti koktu sobalar"
diyordu sessizce. Yüksek sesle konuşan
olursa mahkemeden çıkaracağını duyurmuştu mahkemenin hakimi. Biliyor ki
bu kadar yalan tepkisiz dinlenemez. Bu
nedenle mahkeme baştan tedbir alıyor.
Yani "susmazsanız bu yalancıları ve katilleri dinleyemezsiniz" diyor.
Katil kendisini savunurken bir yandan
da aslında sınıf kinini kusuyordu. 1 saat
süren savunmasında bir defa bile 301
ölümü görmedi. Hiç ölümden bahsetmedi.
Savunmasının sonunda mahkeme heyetinin FETÖ örgüt üyeliği ile suçlanabileceği imasında bulunmayı ihmal etmedi.
Kendisine bir linç uygulandığını bu mahkemenin bu kadar kamuoyunda yer al-

masını ise terör örgütlerinin kendisi ile
ilgili yürüttüğü linç kampanyasının sonucu
olduğunu söyledi. Son derece soğukkanlı
ve sınıfının çıkarlarını, insanların yaşamından üstün tutan tam bir kapitalist.
Yüzde 300' lük karı için değil 301 işçiyi,
6 bin işçiyi öldürebilir bir kapitalist.
Mahkemenin ilerleyen bölümlerinde
gerek diğer suçluların gerek avukatlarının savunmalarına aileler mahkeme
hakiminin uyarısına rağmen tepkilerini
gösterdi. Katillere tepki gösterenler salondan çıkartıldı. Salonda aileler ile
dayanışmaya gelenlerin arasında dernekler ve işçi örgütleri siyasi partilerden
birçok insan vardı.
Tepki hiç dinmedi. Bir ana arkadan
sesleniyordu. "Madem orada gaz birikmedi o zaman neden patlama oldu.
Bizimkiler neden öldü. Yoksa bizimkilerin canı ölmek mi istedi. Ya da biz bi Sayı: 12
ölüp gelelim mi dedi." diye. MahkemeYürüyüş
2. gün de devam etti.
30 Nisan
Soma'da katledilen 301 madencinin 2017
davası tam bir tiyatro gibi sürüyor. 17.
kez görülen mahkemede halen bir karar
verilmedi. 17 Temmuz 2017 tarihine
ertelenen mahkemede ne sonuç çıkacak
şimdiden tahmin etmek zor değil. Bu
devlet katilini hep korumuştur onları
da koruyacaktır.

Mücadele Etmek Yaşatır,
Boyun Eğmek Öldürür
SOMA halkı başta olmak üzere tüm
halkımıza ve işçi kardeşlerimize sesleniyoruz.
Katil devlet bizleri korkutarak mücadele etmemizi engelliyor. Bizleri katlediyor.
Onların mahkemelerinde adalet aramamızı
öğütlüyorlar. Kendi mahkemelerinde
adalet ararken bile sesimizi kısıyorlar.
Biz konuşursak sesimizi kısanlar, bizi

Dergimizin 12. sayısının yayınlandığı 30 Nisan 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 173. gününde, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 49. günündeler
*KEC Malatya direnişi 93. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 41. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişi 69. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal Amca'nın direnişi 81. gününde, açlık grevinin 62. gününde
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onar yüzer öldürenlere ceza bile vermiyorlar. Yani bir yargılama
oyunu oynuyorlar. Bizler ancak mücadele edersek yaşarız.
Mücadele etmez isek her gün öldürecekler. Türkiye'de her gün
işçiler ölüyor. Madende ölüyor, inşaattan düşüp ölüyor.
Bizler bu zulme karşı direnmez isek kapitalist zalimler
bizi her gün katledecektir.
Burada devrimci işçilere düşen görev katillerin sınıf
bilincini görüp onlara karşı kendi sınıf kinimizi büyütmektir.
Bizim sınıf kinimizin zayıflığından güç alıyor katiller. O
nedenle SOMA davasını sahiplenelim ve sahiplenmesini sağlayalım. Zalime boyun eğmeyelim. Zalime boyun eymek
ölmek demektir. Yaşamak ve yaşatmak için direnelim.

DİH’Lİ KİMDİR?
DİH işçi direnişlerini sahiplenendir.
Çünkü; direnişleri sahiplenmek iktidar iddiamızını
bir parçasıdır. Devrimin temel güçlerinden olan işçileri
örgütlemektir.

ÖZLÜ SÖZ
"Direnenler her zaman kazanamaz. Ama kazananlar,
hep sadece direnenlerdir."

ŞİİR: (Sacco ve Vanzetti İçin)
Sayı: 12

Yürüyüş
30 Nisan
2017
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Onların cebinde fırkamızın bileti yoktu.
Onlar kurtuluşun kapısına varmayı
ferdin cesur hamlelerinden uman
iki saf ve namuslu çocuktu!
Ne milyonların rehberiydi onlar,
ne de inzibatlı bir inkılap ordusunun askeri!
ihtilalin sıra neferiydi onlar,
ihtilalin namuslu iki neferi.
Yanıyordu kanlarında şavkı İtalya güneşlerinin.
Koştular temiz esmer alınlarla hayatın sesine,
dövüştüler yanında dövüşen kardeşlerinin.
Yeni dünyada düştüler eski zulmün pençesine!
Yedi yıl ölümün karşısında gülerek durdular.
Elektrikli iskemleye
kadife bir koltukmuş gibi oturdular.
Yürekleri dört bin volta yedi dakka dayandı,
yandı yürekleri, yedi dakka yandı!..
Cam değildiler, kurban gittiler bir cinayete,
kurban gittiler dolarların emrindeki adalete!
Hayatlarında olmadılarsa da kitlelerin rehberi,
ölümleriyle şaha kaldırdı kitleleri
bu iki ihtilal neferi!..
Burjuvazi, katletti içimizden ikimizi
bu iki ölü ölmeyen iki ölümüzdür!
Burjuvazi,
kavgaya davet etti bizi davetleri kabulümüzdür!
Biz nasıl bilirsek hep bir ağızdan gülmesini,
biliriz öylece yaşamasını ölmesini
hepimiz -birimiz için, birimiz -hepimiz için!..
(Nazım Hikmet)

Maden İşçilerini Katledenleri Cezasız Bırakmayacağız!

13 Mayıs 2014’te Soma’da katledilen 301 madencinin
ailelerinin Eynez Madencilik aleyhine açtığı davanın 17.
duruşması yapıldı. Mahkemede kendini savunan katiller ölen madencileri yok saydı. Sanki orada hiçbir ölüm olmamış ve sadece bir
şey yaşanmış gibi davrandı. Ailelerin tepkisine neden olan savunmalar
akşam geç saate kadar devam etti. Mahkemenin ilk günkü oturumun
sonunda gerginlik yaşanması sonucu duruşma 2. gün de devam etti.
Mahkeme başkanı savcılığa bir sonraki duruşmada mütalaasını vermesini isteyerek duruşmayı 17 Temmuz 2017’ye erteledi. Devrimci
İşçi Hareketi’nin de katıldığı mahkemeye aileler ve demokratik kitle
örgütlerinden az sayıda katılım vardı.
Soma madenlerinde katledilen 301 işçinin katili 36 duruşmadır
bulunamadı. 301 madencinin katledildiği Soma davasının 36.
duruşması 18 Nisan 2017’de yapıldı. Davayı takip etmek için
Devrimci İşçi Hareketi (DİH) ve Adalet Okulu öğrencileri İstanbul’dan
mahkemenin yapıldığı Akhisar’a gitti.
18 Nisan sabahı Akhisar’da toplanan ölen işçilerin aileleri,
Birleşik Haziran Hareketi, Halkın Kurtuluş Partisi, Sosyal Hareket
Derneği kortej oluşturdular. “301 Madenciyi Katledenlere Ceza İstiyoruz” yazılı pankart açan DİH, Akhisar Tren Garı’nın önünden, duruşmanın yapıldığı salonun önüne kadar yürüdüler. Ortak olarak
“Soma’yı Unutma Unutturma!", "Somanın Hesabı Sorulacak!",
"Anaların Öfkesi Katilleri Boğacak!” sloganlarıyla birlikte DİH’liler
"Tutsak Madenciler Serbest Bırakılsın!", "Volkan Çetin, Gökhan
Ayaydın Onurumuzdur” sloganlarını attılar. Mahkemenin başlamasıyla
birlikte söz alan katiller ve asalaklar mahkemeyi oyalama, uzatma
amacıyla her yolu denediler. Katil Can Gürkan yaptığı savunmada
kendisinin her türlü tedbiri aldığını uzun uzun anlatarak, sabotaj yapıldığını iddia etti. Konuşması boyunca sınıf kinini kusan katil Can
Gürkan mahkemeye ve suç ortağı devlete aba altından sopa göstermeyi
ihmal etmedi. Konuşmasında; “Bizi devlet denetliyordu eksiğimiz
varsa neden kapatmadı” dedi. Mahkeme heyetinden bir üyesinin
FETÖ terör örgütü üyeliğinden tutuklandığını anlattı.İşçilerin avukatları
katillerin ve onları savunanların mahkemeyi uzatmak için çabaladıklarını
savcının ve mahkemenin heyetin de buna ortak olduklarını belirterek
savcı ve heyeti şikâyet edeceklerini belirttiler. Mahkemenin sonunda
söz alan Can Gürkan “Bizler DHKP-C, TAK, ve TİKKO örgütlerinin
hedefindeyiz” dedi. Mahkemenin bitiminde salon önünde açıklama
yapan Avukat Selçuk Kozağaçlı, mahkemenin daha çok sahiplenilmesini
istedi. Son olarak DİH gelen kitle dağılırken pankart açıp “Adalet İstiyoruz Alacağız!”, "Soma’nın Hesabını Soracağız! Katillere Ceza
İstiyoruz” sloganları attı.

2017 1 MAYIS’INI DİRENEREK, SAVAŞARAK KARŞILIYORUZ!

NURİYE GÜLMEN VE SEMİH ÖZAKÇA’NIN DİRENİŞİNİ
DAYANIŞMAMIZLA BÜYÜTECEĞİZ
DİRENİŞ VE BÜYÜYEN DAYANIŞMAMIZ İLE
ZAFERİ KAZANACAĞIZ!
halkımız adına, hücre hücre eriyorlar.
AKP faşizmi fütursuzca saldırıyor.
Halka adalet yok! Hukuk yok! Halkın
en temel demokratik hakları dahi yok
hükmünde. Elli milyon insanımız açlık, yoksulluk içerisinde yaşarken
onlar kendilerine saraylar yapıp zevksefa içerisinde yaşıyorlar. Tıpkı devamcısı olduklarını iddia ettikleri Osmanlı gibiler. Halktan uzak ve halka
düşmanlar.
Ancak tarih şahittir. Egemenlerin
halka karşı zulümleri ne kadar acımasız olsa da, Anadolu halklarını hiçbir zaman tam olarak teslim alamadılar.
Köroğlu oldu, Dadaloğlu oldu, Pir
Sultan oldu… Direniş geleneği nesilden nesile aktı durdu. Ki hiçbir zaman direniş nehrini kurutamadılar.
Bugün de bu gelenek Ankara’nın
Yüksel Caddesi’nde sürüyor. AKP
faşizmi OHAL ile birlikte kamu emekçilerini hedef aldı. Kendisinden olmayan, kendisi gibi düşünmeyen her
kesimi işinden attı. Yüzbinin üzerinde
kamu emekçisi işinden atıldı. Bunların
büyük kısmı sessizce olanı kabullenirken, bazıları intiharı seçti. Üyeleri
atılan KESK gibi sendikalar üyelerini
değil kendi koltuklarını korumanın,
AKP faşizminin hedefi olmaktan kurtulmanın küçük hesapları içerisine
girdiler.
Bugün Kamu Emekçileri Cephesi
direnmenin, teslim olmamanın tarihini
yazıyor. Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça bugün biz bu yazıyı yazarken
açlık grevi direnişinin 47. gününe
girdiler. Onlar sadece kendileri için
değil işinden atılan yüzbinin üzerinde
kamu emekçisi için direniyor. Onlar
aç bırakılan, yoksulluğa mahkûm edilen, adaletten yoksun bırakılan tüm

Her Yeri Direniş Alanına
Çevirmeliyiz

duyurmalıyız. Ve AKP faşizminin
sansürle, sessizlikle geçiştirmesi karşısında Nazım Hikmet’in dediği gibi,
“Yok, öyle umutları yitirip karanlıkta
savrulmak… Unutma; aynı gökyüzü
altında, bir direniştir yaşamak…” diyen olabilmeliyiz.
Aynı gökyüzünün altındayız. Aynı
direnişin havasını nerede olursak olalım solumalı, uzakları yakın etmeliyiz.
Bu nasıl olacaktır. Bulunduğumuz
her yerde halka gitmeliyiz. Direnişimizi halkımıza anlatmalıyız. Nuriye
ve Semih’i bilmeyen, tanımayan kalmamalı. Ankara’nın göbeğinde 47
gündür süren açlık grevini görmeyen,
duymayan, konuşmayan basına karşı
onların sesi biz olmalıyız.
Ankara’nın yoksul mahallelerinde
direnişi sahiplenen yürüyüşler açıklamalar yapmalıyız. Afişlerimizle,
pankartlarımızla halkımız onları görmeli, duymalı ve bilmeli. Otobüslerde,
metrolarda, pazarlarda, meydanlarda… Dayanışmayı büyütecek dayanışma gecemizi örgütlemeliyiz. Hep
bir ağızdan marşlarımızı, türkülerimizi
söylemeliyiz, sloganlarımızı atmalıyız.
Halkımızın olduğu her yerde her gün
bu direnişi anlatmalıyız.
AKP direnişimizi sessizlikle boğmak istiyor. Buna izin vermeyecek
Edirne’den Kars’a, bulunduğumuz
her yerden Nuriye ve Semih’in sesini
haykıracak, BİZ KAZANACAĞIZ!

Her yerde Yüksel’de süren direnişin sesi yankılanmalı. Direnişi sahiplenen herkes, eylemleri ile Nuriye
ve Semih’in süresiz açlık grevini sahiplenmeli. Herkesin yapabileceği bir
şeyler mutlaka vardır. Kimse ben ne
yapabilirim ki diye düşünmemeli.
Nuriye Gülmen de direnişine tek başına başladı. Birken iki oldu, üç oldu.
Sonra Anadolu’nun dört bir yanından
yeni direnişçiler katıldı onlara… Ve
zafer küçük küçük galibiyetlerin toplamıdır der ustalar. Bugün her eylemimiz, AKP faşizmini vuran ve direnişini güçlendiren adımları oluşturuyor.
Halkımız baş başa vermeyince taş
yerinden kalkmaz demiş. Bizlerde faSayı: 12
şizmin üzerimize çöken ağırlığını
Yürüyüş
taşın altına ilk elini koyan Nuriye
30 Nisan
2017
Gülmen’in yanında olarak, onun direnişini tanıdığımız tanımadığımız
herkese duyurarak hep birlikte kaldırmalıyız.
Sahiplenmeliyiz.
Sahiplenmek demek direnişçilerin
dediği gibi başını çevirdikleri her
yerde direnişleri görmeleridir. Her
gün birçok eylem haberi duymalılar.
Gittikleri her yerde kulakları eylemlerimizin sesiyle uğuldamalı.
Biz halkız. Seksen milyonuz. Ve
de en önemlisi hakkı olan biziz. Onların adaletsizliği, haksızlığı karşısına Direnişe Ses Olmaya Direnişi
eylemlerimizle çıkmalıyız. Her birimiz
Anlatmaya Devam Ediyoruz
bir Nuriye ve Semih olmalı. Onlar
Ankara'da 22 Nisan'da Yüksel Dinasıl ki gözaltına, işkenceye, yağmura,
renişi'nin afişleri Şahintepe, Şirintepe,
soğuğa, sıcağa rağmen ısrarlı bir diMisket, NATO Yolu ve Fahri Korutürk
reniş hattı yarattılarsa bizler de onların
bölgelerine asıldı. Toplamda 50 afiş
açtığı yoldan ilerleyip onların sesini
asıldı.

Dergimizin 12. sayısının yayınlandığı 30 Nisan 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 173. gününde, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 49. günündeler
*KEC Malatya direnişi 93. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 41. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişi 69. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal Amca'nın direnişi 81. gününde, açlık grevinin 62. gününde

1 MAYIS ALANINI DA DİRENEREK KAZANACAĞIZ!
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ŞİİR:
BİZ - HAYATIMIZ - YAPTIĞIMIZ İŞ

KISSADAN HİSSE
ÇIRPINAN KURBAĞA
İki kurbağa süt güğümüne düşmüşler. Birisi biraz çırpınmış ve
bakmış ki kurtulma ümidi yok, kendini bırakmış ve boğularak ölmüş.
Öbürü çırpınmaya devam etmiş. Çırpınmış, çırpınmış, çırpınmış.
Tam kollarındaki derman tükenecekken bir de bakmış ki süt,
çırpınma nedeni ile tereyağına dönüşmüş. Tereyağının üstüne
çıkıp, bir sıçrayışta güğümden dışarı atlarken de düşünmüş, ikimiz
birlikte çırpınsa idik daha mı erken kurtulurduk.
Sayı: 12

Yürüyüş
30 Nisan
2017
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Direnişçilerin Günlükleri’nden
19 Nisan Çarşamba:
Bugün direnmek kadar güzel bir
şey daha vardı, gençliğin umudu Gençlik Federasyonu, bunca adaletsizlik
karşısında halka umut olan Halkın
Hukuk Bürosu avukatları ve Adalet
Okulu Derneği vardı.
Burjuva ideolojisine karşı cepheden
mücadele eden, halk için devrimci
basın Yürüyüş dergisi ve Boran Yayıncılık emekçileri vardı.
Tüm yozlaştırma ve gericileştirme
politikalarına rağmen faşizme karşı
direnmenin devrimci olduğunu bilen
ve kararlı adımlarla gelen liseli gençlerimiz vardı.
“Ben ne yapabilirim ki? deyip bir
kenarda beklemek yerine, eşini dostunu
30. güne davet eden, ev işlerini hızlıca
toplayıp, çocuğunu ailesine bırakarak
direnişe koşan kadınlarımız vardı.
Direniş alanına gecikmemek için
“10 dakikalık yolu 2 dakikada geldim”
diyen emekçilerimiz vardı.
Direnişi, polis tacizine rağmen ilk
günden beri takip eden basın emekçileri
vardı.
Haklılığımızı bu kez daha kitlesel
haykırdık. Hak talebim halkın taleple-

Ninni söylemez gözlerimiz hayat ağrılarına.
Kalbimizin ensesinden kıvrılan yağlı uzun
saçlarımız yok. Ne bir siyah tül edalı prenses
âşık oldu bize ne de biz onun aşkım çiğneyerek
karanlık ufuklarti med....id nigahlar atfettik. Kol
düğmelerimiz yüreklere saplı hançerler değil
yakamızın iliğinden bir kuru kafa bakmıyor.
Aşırıp atmayız omuzumuza Arşen Lüpen'in pelerinini biz de sizin gibi pantolon giyen, yemek
yiyen kolu, kafası sapsağlam herifleriz.
Yalnız her işçi gibi ceketimiz yamalıdır.
Yenisi yok ve karnımız nadiren tok.
Dinle
hayatımızı, 9 kelimede.
Sabah saat sekiz
grevdeyiz.
Saat on
fertiği çekti patron.
Akşam beş,
barikatlarda düşmana ateş.
Gece dokuz,
kodeste Kapital okuyoruz.
(Nazım Hikmet)

rinden ayrı değildir, bu yüzden tek
başına iken dahi hiç yalnız değildim.
Direniş ateşini yakan Ankara-Yüksel direnişçilerine, kararlılıkla devam
ettiren Malatya direnişçilerine, Aydın’a,
Düzce’ye, Bodrum’a selam olsun!
Selam olsun süresiz açlık grevi ile
faşizmi yenenlere!
20 Nisan Çarşamba
Cevahir Meydanı'na varıp önlüğümü giymemle birlikte bardaktan boşalırcasına bir yağmur başladı. Islanmış
zemine rahatça yapıştı ozalitim, ne
rüzgar tanıdı bir daha ne dolu. Koştururken istemeyerek basanların ayak
izleri bile iz bırakmıyordu. Yazı tahtamı
kuramadım, elimde şemsiyemle Ankara’da devam eden açlık grevini ve
illerdeki direnişleri haykırdım. Tanıdık
bir yüz tebessümle yaklaştı, gözlerindeki ışıltıdan da olabilir bana tanıdık
gelmesi. Yoksa 20’li yaşlarda bir genç
ne kadar benzeyebilir çocukluğuna?
İlk öğrencilerimden, Mardin’den. Ne
mutlu bana… Öğrencilerimden destek
almak ne kadar güzelse öğrencilerden
destek almak da bir o kadar güzel.
Direnişimin 30.gününde bir gül bırakıp
hızlıca uzaklaşmak isteyen iki lise öğ-

rencisi. Teşekkür etmek için beklettiğimde polis korkusu olduğunu anladım.
Okul çıkışlarında direnişimi görüyorlarmış. Bir diğeri kimseye fark ettirmemeye çalışarak “Abla polis müdahale edebilir, kendi aralarında konuşurlarken duydum.” diye haber veriyor.
Sanki hepsine emek vermişim gibi
bir yakınlık var aramızda. Direniş ile
gençlerin yakınlığı aslında. Yağmura
rağmen durup sohbet edenler oluyor.
Elinde bir çerez paketi ile gelip, “Direnmeye devam edin, direnişiniz bir
şekilde duyuluyor” diyerek çerezleri
kabul etmemi istiyor biri. “Kolay gelsin”deyip gittikten bir süre sonra geri
dönüyor bir amca, düşünüp de nedenini
bulmuş, geri dönerek, “evde hanımla
da konuştuk, bu ihraçların nedeni
okul müdürleri imiş şerefsizler sizin
hakkınızda bilgi veriyor, ispiyonluyorlar sizi. Kendinden olmayanı attırıyorlarmış.” Amcamız gibi herkese
ayan, AKP kendinden olmayanı cezalandırıyor. Biz milyonlarız, AKP
tekellerin partisidir, emekçinin değil.
Şu yağan doluya rağmen durup da
‘kolay gelsin’ diyen halkımız şahittir,
biz kazanacağız.
Nazife Onay
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Ülkemizde Gençlik
Gençlik Federasyonu’ndan
Pankartımızı Çalarak İrademizi Sınamaya Kalkmayın!

Bu İrade DEV-GENÇ’in İradesidir
AKP’nin katil polisleri, 24 Nisan
günü saat 00:30’da Okmeydanı'nda Gençlik Federasyonu önüne çok sayıda zırhlı
araç ve "34 AJ 3403" plakalı itfaiye ile,
binamızda asılı olan "BASKINLAR BİZİ
YILDIRAMAZ, DEV-GENÇ’İ BİTİREMEZSİNİZ!-DEV-GENÇ" yazılı pankartı çalmak için geldi.
Geldiklerinde bu işin çok basit ve
rahat olacağını düşündüler. Bu sırada
Dev-Genç’liler düşmanı, 'Varsa Cesaretiniz Gelin' marşını açarak karşıladılar.
Pankartı çalmaya yeltendiklerinde DevGenç’liler ellerine geçen her materyali
silaha dönüştürerek "Yaşasın Dev-Genç
Yaşasın Dev-Genç’liler" sloganıyla karşılık verdiler. Bu sırada "J1" numaralı
zırhlı akrep aracının içinden katiller:
"Pankartı alırken müdahale ederseniz,
slogan atmaya devam ederseniz, silah
kullanacağız." diyerek tehdit anonsu
yaptılar. Daha anonsları bitmeden DevGenç’liler sloganlarla ve taşlarla karşılık
verdiler. Bunu hazmedemeyen katil
polis, binamızı ve Dev-Genç’lileri plastik
mermilerle taradılar. Dev-Gençliler ise

katillerin tepelerine boya dökerek cevap
verdi. Zırhlı araçları ve bedenleri boya
içinde kaldı. Boyanmış akrep; ellerini
kollarını sallayarak pankartı sökmeye
gelemeyeceklerinin ilanıdır! Pankartı
çalmak için plastik mermiyle binamızı
taradılar ve 1 saat boyunca ne yapacaklarını bilemeyip korkudan titrediler,
sonrasında pankartı çalıp kaçtılar.
Halkımız;
Faşizm pankartımıza bile saldırarak,
bir siz kaldınız sizi de bitireceğiz,
demeye çalışmaktadır. Baskınlarla, tutuklamalarla sonuç alamadığı için bu
kez de halktan tecrit edip binamızı terk
etmeye zorluyor. O da yetmiyor, pankartla teşhir edip kendi propagandanızı
yapamazsınız diyor. Bize iradesini dayatmaya ve sabrımızı sınamaya çalışıyor.
Faşizmin; 80 milyon halkı teslim alabilmek için, öncü misyonu taşıyan DevGenç’i bitirmesi gerekiyor. Her zaman
söylüyoruz ve yine söylemeye devam
edeceğiz. Faşizm 80 milyon halkı teslim
alamaz! Dev-Genç; basılarak, pankart
çalınarak bitmez! Kırılan duvarların,
çalınan pankartların arkasında Bilgehanlar, Bünyaminler vardır. Kızıldere’den
Çağlayan’a, Çağlayan’dan Bayrampaşa’ya, Bayrampaşa’dan Tekirdağ’a ve
Dersim’e giden yoldur pankartımız.
Elindeki yetki ve teçhizatla, plastik
veya gerçek mermiyle kendini güç zanneden zavallılar bilmelidir ki GÜÇ
İDEOLOJİKTİR! Zafer iki iradenin çatışması sonucunda, kimin iradesinin üstün geldiğiyle belirlenir. Haklı ve güçlü
olan biz olduğumuz için zafer emperyalizme ve faşizme karşı direnenlerindir.
Zafer, 47 yıldır Dev-Gençliler'indir ve
nihai zafer de sınıfların son bulmasıyla
emekçi dünya halklarının olacaktır.

Bu sebepten, pankartımızdan korkacak kadar acizler ve gece yarıları
akrep ve itfaiye ile operasyon yapıyorlar.
Ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar, bilimin
ve tarihin yasalarının gösterdiği yolda
umutla yürüyen Dev-Genç’liler teslim
alınamayacak! Pankartlarımız her defasında yeniden ve yeniden asılacak!
Katiller;
Ellerinizi kollarınızı sallayarak binamıza dokunamayacaksınız! Arkadaşlarımızı plastik mermi sıkarak gelişinizin
de hesabını vereceksiniz! Her gelişinizde
misliyle karşılığını bulacaksınız. İrademizi sınamaya kalkmayın, bu irade
Dev-Genç iradesidir. Bu irade Leylalar'ın
Bilgehanlar'ın iradesidir. Her mevzi ve
irade savaşını kaybettiğiniz gibi bu irade
savaşını da kaybedeceksiniz. Her irade
ve mevzi savaşını da direnerek ve taaruza Sayı: 12
geçerek biz kazanacağız! Tepenize at- Yürüyüş
30 Nisan
tıklarımız size ders olsun!
2017
Gençler, Liseliler!
Faşizmin saldırılarını derneklerimize, pankartlarımıza sahip çıkarak
boşa çıkartabiliriz. Bunun için de örgütlenmek, savaşmak ve hesap sormak
zorundayız. Gençlik Federasyonu, gençliğin geleceğidir, umududur. Yarınlarımıza varılacak mutlak yol pankartımızı, kurumumuzu, değerlerimizi sahiplenmekten ve örgütlenmekten geçer.
Bugün okullarımızın önünde uyuşturucu
sattıranlar, 14 yaşında Berkin’i, 17 yaşındaki Barış Kerem ve Oğuzhan Erkul’u katledenler, şimdi pankartımızı
çalanlardır. Geleceğimiz için, onurumuz
için Dev-Genç saflarında örgütlenelim,
savaşalım, kazanalım!
BAĞIMSIZ TÜRKİYE, PARASIZ
EĞİTİM MÜCADELEMİZ, BASKINLARLA ENGELLENEMEZ!

Dergimizin 12. sayısının yayınlandığı 30 Nisan 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 173. gününde, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 49. günündeler
*KEC Malatya direnişi 93. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 41. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişi 69. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal Amca'nın direnişi 81. gününde, açlık grevinin 62. gününde
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Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz varız!

1 MAYIS’TA 1 MAYIS ALANINDAYIZ! TAKSİM 1 MAYIS ALANIDIR!
YASAKLASANIZ DA, GÜNLER EVVELDEN ÖNLEMLER ALMAYA
BAŞLASANIZ DA, SENDİKALARI YILDIRSANIZ DA NAFİLE!

1 MAYIS’TA TAKSİM’DEYİZ!!!

Sayı: 12

Yürüyüş
30 Nisan
2017

Yine bir, 1 Mayıs arifesindeyiz...
Yüreğimizde bilincimizde; katledilen, hapse atılan, geleceksiz bırakılan
milyonlarca genç kardeşimizin öfkesi
var.
Bizler Dev-Genç’lileriz, düşmanımızın bizi katletme, geleceksiz bırakma
çabalarını direnişlerimizle hep biz bozarız. Geçtiğimiz 23 Nisan günü Grup
Yorum’ un Yenikapı'da yapılacak konserini yasaklayan AKP faşizmi, bu
sefer Grup Yorum'un yanı başında bizleri gördü. Grup Yorum'un umudumuzun türkülerini halkımıza söylemesine
engel olamadı. Çünkü o "Cephede"
biz vardık.
1 Mayıs’ta da; inşaatlarda, madenlerde katledilen, varlık fonu-bireysel
emeklilik gibi aldatmacalarla kandırılan
işçinin hakkı için alanlarda olacağız.
Emeği sömürülen, aç yoksul bırakılan,
okul çağına gelemeden hastalıktan ve
bakımsızlıktan ölen çocuklarımız için
alanlarda olacağız. Eğitim hakkı elinden alınan, dershane parasını ödeyemediği veya sınav not baskısından
ötürü intihara sürüklenen gençlerimiz
için alanlarda olacağız. Yozlaşma dışında bir yaşam seçeneği bırakılmayan,
kendi sorunlarını bile çözemeyen çaresizliğe itilen her yaştan insanımız
için alanlarda olacağız. Sanatçısına,
bilim adamına, gazetecisine, edebiyatçısına, hukukçusuna, sendikacısına,
demokratına, düşünen herkese düşman
olan faşizmin ülkemizin dört bir yanını
hapishaneye çeviren saldırılarına karşı
alanlarda olacağız.
AKP faşizmi, yönetememe krizinden kaynaklı ilan ettiği OHAL’le çıkarttığı KHK’larla açlık sınırının altında
yaşayan milyonlarca işçinin 3 kuruşluk
maaşına göz dikip bir lokma ekmeğe
mahkum etmeye çalışıyor.

Yok Efendiler Bu O Kadar
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Bi̇z Li̇seli̇
Dev-Genç’li̇leri̇z
N Çürümenin içinde
büyümek istemiyoruz.
N Uyuşturucu bataklığında büyümek istemiyoruz.
N Üniversite kapılarında
adaletsizlik istemiyoruz.
N Büyüdüğümüzde işsizlik
bataklığında boğulmak
istemiyoruz
N Bunun için, demokratik
bir lise istiyoruz.
N Demokratik bir lise için,
özgür, bağımsız bir ülke
istiyoruz.
N Bunun için, bu yaşta,
BU KAVGADA
BİZ DE VARIZ!

Bu Kavgada
Biz de Varız!
N Liseliyiz biz... Genciz,
çok genç... Ama yüreklerimiz büyük.
Erken olgunlaşıyoruz biz.
Bu ülke, bu düzen erken
büyümek zorunda
bırakıyor bizi.
N İşte bu yüzden,

BU KAVGADA
BİZ DE VARIZ!

Kolay Değil
Bizler bu ülkenin, bu toprakların
çocuklarıyız. Bizler açlık sınırının altında yaşayan işçilerin çocuklarıyız.
Bu ülke de biz varken işçilere, emekçilere saldırılarınızı misliyle ödeteceğiz.
Aklınıza kazıyın ki; biz Liseli DevGenç’lileriz...
1 Mayıs’ın ve Taksim 1 Mayıs
Meydanı'nın siyasi anlamı budur. Geleceğimizin düşmanı faşist AKP iktidarına, onun finansörü Sabancılara
Koçlara Ağaoğullarına öfkemizi daha
da büyüteceğimiz, halkımızın ve kendi
bilincimizi onlardan hesap sormak
için bileyleyeceğimiz bir gündür.
AKP faşizminin korkusu da bu
yüzdendir. O meydanda atılacak her
slogan, öğrencisinden işçisine, memuruna kadar her kesimden insanımızın bilincini bileyleyecektir.
Biz Liseli Dev-Genç olarak halkımızın 1 Mayıs'ı kutlamasına engel olmaya çalışan AKP faşizmine karşı,
tüm halkımızı 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı'na hesap sormaya çağırıyoruz.

1 Mayıs'ta, 1 Mayıs
Alanındayız, Taksim’deyiz!
Buna hiçbir güç engel olamayacak.
Meşru olan biziz ve AKP faşizmini
gayri-meşru bataklığında boğacağız!
Bizler, düşmanı o meydanda siyasi
ölü olarak bırakan Elif Sultan'ın öğrencileriyiz.
Bizler, en güvendiğiniz saraylarınıza elini kolunu sallayarak girecek
kadar rahat ve meşru olan Şafak’ın
Bahtiyar’ın öğrencileriyiz.
Baskılarınıza, Zulmünüze Karşı,
Yasakladığınız Meydanları Size Dar
Edeceğiz!
Şehitlerle Kan Bedeli Kazandığımız
Taksim Bizimdir, 1 Mayıs'ı da Taksim'i
de Gasp Ettirmeyeceğiz!
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Ülkemizde Gençlik

Ekmek, Adalet, Özgürlük İçin 1 Mayıs’ta Taksim’e!
Ankara Dev-Genç 20 Nisan’da, 1
Mayıs’a çağrı açıklaması yayınladı. Yaptığı yazılı açıklamada kısaca şu sözlere
değindi: OHAL bahanesiyle AKP çıkardığı KHK’larla ülkenin dört bir yanında
emekçileri, sorgusuz sualsiz, işlerinden,
ekmeklerinden, aşlarından ederken ve
buna karşı Ankara, Malatya, İstanbul,
Düzce, Aydın ülkenin dört bir yanı emek
mücadelesinin direniş mevzisine dönüşmüşken karşılıyoruz yaklaşan 1 Mayıs’ı.
Direnen emekçiler, ülkenin dört bir yanında sokakta direniş mevzilerinden ses
verecek Taksim’de atılan sloganlara
“Kahrolsun Faşizm, Yaşasın Mücadelemiz”. Bu yüzden bu 1 Mayıs sesimiz
daha bir gür çıkacak. Emeğe, emekçiye
saldırıların bu kadar yoğun olduğu bir
dönemde, 1 Mayıs şehitlerimizin sesini
taşıdığımız gibi, açlığa mahkum edilen
emekçilerin sesini de alana taşıyacağız.
Nasıl ki yıllarımızı verdiğimiz, emek
harcadığımız işimizi ekmeğimizi size
teslim etmediysek, ülkeyi direnişler
ağıyla ördüysek, yüzlerce insanın kanının
aktığı, bedellerle kazandığımız, 1 Mayıs
Taksim alanını da size teslim etmeyeceğiz! İdealistler, gençliği içinde yaşadığı
genel toplumsal yapıdan bağımsız bir
olgu olarak göstermek istemektedirler.
Toplumda sınıf gerçeğini reddetmek,
diğer sosyal kesimlerle birlikte, özellikle
gençliğin, sınıflarla ve sınıf mücadelesiyle bağını koparmak, egemen sınıflar
için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Oysa
gençlik, sınıflar mücadelesinden etkilenen, bu mücadele içerisinde saf tutması
kaçınılmaz olan bir sosyal gruptur. DevGenç de kurulduğu günden beri, emekçilerin, işçilerin tüm direnişlerinde yanı
başında olmuş, sınıflar mücadelesindeki
misyonunu gururla yerine getirmiştir.
Taksim 1 Mayıs Alanıdır, Yasaklanamaz!”
+++

Dev-Genç’liler

Dünya Halklarının Onurlu
Bayramına Sahip Çıkıyor
Kavganın ve onurlu mücadelenin gençliği Dev-Genç ve Liseli Dev-Genç’liler
geçtiğimiz hafta içerisinde, dünya halklarının ve işçilerinin bayramı ve hesap
sorma günü olarak sembolleşen bayramı
1 Mayıs için çalışmalar yaptı. Çalışmalardan derlediklerimiz şu şekildedir:
İzmir: Dev-Genç’liler 21 Nisan’da
Buca’da, Dersim’de katledilen ve cenazeleri kaybedilen gerillalar için pullama çalışması yaptı. Yapılan çalışmada
100 adet pul birçok yere yapıştırıldı.
Ayrıca Ahmet Yesevi Caddesi üzerine
Dev-Genç’e yapılan baskınlar üzerine
“Baskınlar Bizi Yıldıramaz! Dev-Genç’i
Bitiremezsiniz!” yazılı pankart asıldı.
İzmir Liseli Dev-Genç’liler ise 22
Nisan’da okul sınıflarına, pencere kenarlarına, sıralara, sokak duvarlarına, demirlere, otobüslere kısaca boş buldukları
her alana yazılamalar yaptı. Yapılan çalışmada umudun adı, devrim şehitlerinin
isimleri ve Dev-Genç’e yapılan baskınların son bulması için uyarı yazılamaları
yapıldı. Ayrıca Liseli Dev-Genç’liler 6
Nisan’da Yamanlar Mahallesi’nde “Faşizmi Döktüğü Kanda Boğacağız! Halk
Cephesi” imzalı kuşlamalar ve Grup Yorum konserine çağrı kuşlamaları yaptı.

İSTANBUL
Taksim: Dev-Genç’liler 19 Nisan’da,
23 Nisan’da yapılması planlanan fakat
valilik tarafından yasaklanan “Bağımsız
Türkiye Konseri” çalışması yaptı. Çalışmada birçok yere 10 afiş asıldı ve
200 adet davetiye dağıtıldı.
Ayrıca 1 Mayıs’a çağrı için çalışmalarda 24 Nisan’da Kurtuluş’ta ve Taksim’de sticker ve ozalit çalışması yapıldı.
Çalışmada toplam 85 sticker ve 20 adet
ozalit birçok yere yapıştırıldı.
MSGSÜ: Dev-Genç’liler 26 Nisan’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar

Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde
1 Mayıs’a çağrı çalışması yaptı. Yapılan
çalışmada kapılara ve dersliklere çok
sayıda Halk Cephesi saflarında 1 Mayıs’a pullamaları yapıldı.
Hacıhüsrev: Liseli Dev-Genç’liler
25 Nisan’da 1 Mayıs için kitle çalışması
yaptı. Yapılan çalışmalar kapsamında
Hacıhüsrev ve Hacıahmet mahallelerinde 100 adet afiş asıldı, 50 sticker
yapıştırıldı ve farklı bölgelere 5 adet
“Faşizme Karşı Omuz Omuza 1 Mayıs’ta Taksim’e! Liseli Dev-Genç” imzalı yazılama yapıldı.
Örnektepe: Liseli Dev-Genç’liler
25 Nisan’da, 1 Mayıs çalışmaları kapsamında kitle çalışması yaptı. Yapılan
çalışmalarda birçok yere “Faşizme Karşı
Omuz Omuza, 1 Mayıs’ta Taksim’e!
Liseli Dev-Genç” imzalı yazılamalar
yapıldı. Ayrıca genel kitle çalışması kapsamında, Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda
oğlunun ve diğer DHKC gerillalarının Sayı: 12
kaybedilen cenazeleri için direnişte olan Yürüyüş
Kemal Gün için 40 adet sticker yapıştı- 30 Nisan
2017
rıldı, ayrıca duvarlara “Kayıp DHKC
Gerillaları Nerede? Liseli Dev-Genç”
yazılaması yapıldı. Son olarak mahallede
bulunan esnaflara umudun sesi Yürüyüş
dergisi dağıtımı yapıldı. Dağıtım sırasında
esnaflarla ülke gündemi üzerine sohbet
edildi, kampanyalardan bahsedildi. Çalışmada 70 dergi dağıtıldı.
Altınşehir: Dev-Genç’liler 19 Nisan’da, Grup Yorum’un 23 Nisan’da
yapmayı planladığı konser ile ilgili çalışma yaptı. Çalışmada konsere çağrı
amaçlı 200 bildiri dağıtıldı.
Tuzla: Dev-Genç’liler 18 Nisan’da,
Grup Yorum’un 7.sini yapmayı planladığı Bağımsız Türkiye Konseri için
çağrı çalışması yaptı. Yapılan çalışma
kapsamında birçok yere 50 afiş asıldı
ve 300 bildiri dağıtıldı.

Dergimizin 12. sayısının yayınlandığı 30 Nisan 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 173. gününde, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 49. günündeler
*KEC Malatya direnişi 93. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 41. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişi 69. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal Amca'nın direnişi 81. gününde, açlık grevinin 62. gününde

1 MAYIS ALANINI DA DİRENEREK KAZANACAĞIZ!
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Ülkemizde Gençlik
AKP’nin Katil Polisi
Dev-Genç’lilerden Korkuyor
Katilsiniz, Alçaksınız, Korkaksınız…
Dev-Genç, polislerin Dev-Genç’lileri ahlaksızca
takip etmesi üzerine 20 Nisan’da yazılı açıklama yayınlayarak kısaca şu sözlere yer verdi;
“Bu korkunuz Şafakların, Elif Sultanlar’ın, Aysunlar’ın,
Bünyaminler’in, Bilgehanlar’ın korkusu. Yüzünüzü saklayarak Dev-Genç’lilerin adaletinden, halkın adaletinden
kaçabileceğinizi zannediyorsanız yanılıyorsunuz ve bu
yanılgıyı da Şafaklar’dan, Bahtiyarlar’dan, Elifler’den
iyi biliyorsunuz. AKP’nin katil, korkak, alçak polisi Karadeniz’in çeşitli illerinde konser çalışması yapan DevGenç’li arkadaşlarımızı Hopa’dan Rize’ye takip edip
taciz ederek korkutmaya, sindirmeye çalışmıştır. Korkaklar
unutmuş olacaklar ki bizim arkadaşlarımız yüzlerini gizlemez hesap soran bakışlarıyla karşınıza çıkıverir ansızın.
Rize’de karşılarına dikildiğimizde fotoğrafta olduğu gibi
yüzlerini saklamakta bulmuşlardır çareyi.
Şunu iyi bilin biz o sizin meymenetsiz suratlarınızı
nerde olsa tanırız, sizin gibi yüzümüzü gizlemek zorunda
kalmayız. Çünkü alnımız açık başımız dik bizim. Katillerin
soyundan gelmiyoruz biz. Bizler Mahirler’in soyundan
geliyoruz, bizler Canan-Zehralar’ın soyundan geliyoruz.
Ne Eda Yüksel’in Artvin’ini, ne de Canan Zehra’nın RiSayı: 12
ze’sini sizlere bırakmayacağız. Daha çok geleceğiz
Yürüyüş
Artvin’e, Rize’ye. Karadeniz’i Asla Faşizme Teslim Et30 Nisan
meyeceğiz! Karadeniz Faşizme Mezar Olacak!”
2017

Mahallelerimizde Katliam Yapmanıza İzin
Vermeyecek, Döktüğünüz, Akıttığınız Her
Damla Kanımızın Hesabını Soracağız!
AKP’nin katil polisleri 25 Nisan’da yine İstanbul
Gazi Mahallesi’nde bir katliama daha imzasını atacaktı.
Mahallede, AKP’nin katillerine onların beslemesi uyuşturucu çetelerine karşı gece gündüz mücadele eden
Erdal Ekinci’yi katil polis silahla vurarak yaralamıştır.
Geçtiğimiz günlerde bir aracı “dur ihtarına” uymadığı
gerekçesiyle bir aracı taramış 2 gencimizi, 2 halk çocuğunu katletmiş cenazelerine saldırmıştır. AKP’nin eli
kanlı katillerinin Gazi Mahallesi’nde halkın üzerinde
uyguladıkları terörün sebebi, Gazi halkını sindirmek
amaçlıdır. Yapılan bu katletme girişimi ile ilgili DevGenç 25 Nisan’da yazılı açıklama yayınlayarak kısaca
şu sözlere yer verdi: “… Orası onlarca şehidiyle Gazi,
orası 12 Mart 1995’te onlarca şehidini omuzlamış
Gazi… Sizin katliamlarınız sadece sizin suçlarınıza bir
yenisini ekler. Gazi’yi, Gazilileri yıldıramaz. Erdal da
her gün o mahallenin sokaklarını arşınlayan Gazililere
gerçekleri anlatan, onların sorunlarını çözmek için
gecesini gündüzüne katan bir kardeşimiz. Katletmeye
çalıştığınız insanlarımızın tek tek hesabını soracağız.
Hesap defterimize bir yenisini daha ekledik… Gazi ve
Tüm Türkiye’yi Faşizme Mezar Edeceğiz!”
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Dağların Genç Şahanı Bünyamin
Mücadelemizde Yaşamaya Devam Edecek
Dev-Genç’liler, 7 Kasım 2016’da Dersim’de DHKC Gerillalarının bulunduğu sığınağın TSK ordusu tarafından bombalanarak
şehit edilen yoldaşları, Liseli Dev-Genç’li Bünyamin Kılıç için
22 Nisan’da Gençlik Federasyonu’nda anma düzenledi. İlk olarak
saygı duruşuyla başlayan anmada kısa bir konuşma ve ardından
sinevizyon gösterimi yapıldı. Ardından Bünyamin’in ailesine
yazmış olduğu mektuplar okundu. Son olarak 30 kişinin katıldığı
program türküler ve marşlar okunarak sonlandırıldı.

Pankartımızı Çalarak İrademizi Sınamaya Kalkmayın!

Çalınan Pankartımızın Yerine Yenilerini ve
Daha Fazlasını Astık!
Dev-Genç’liler, AKP’nin katil polislerinin 24 Nisan gece
00.30 civarında İstanbul Okmeydanı’nda bulanan Gençlik Federasyonu’ndan çaldığı “Baskınlar Bizi Yıldıramaz, Dev-Genç’i
Bitiremezsiniz-Dev-Genç” yazılı pankartın yerine, “Pankartımızı
Çalarak İrademizi Sınamayın! Dev-Genç’i Bitiremezsiniz!” sloganlarının yazılı olduğu pankartı astı. Ayrıca karalanan yazılamalar
yerine “Dev-Genç’i Bitiremezsiniz! Bünyamin Kılıç Ölümsüzdür!
Dev-Genç” imzalı yazılamalar yapıldı.

İzmir’de Kayıp Gerillalar İçin
Pullama Çalışması Yapıldı
İzmir’de 21 Nisan'da Halk Cepheliler Dersim'de katledilen
evlatları için açlık grevi yapan Kemal Gün için pullamalar yaptı.
Karşıyaka, Konak, Buca, Bayraklı ve Alsancak çevrelerine toplamda 300 adet pul yapıştırıldı.
Evlatlarımız Nerede? Onları Bize Verin
Ankara’da Sakarya Caddesi'nde 22 Nisan’da TAYAD’lı Aileler
Dersim’de katledilen DHKC gerillaların akıbetine ulaşmak için
58 gündür açlık grevinde olan Kemal Gün’e destek amaçlı 1
saatlik oturma eylemi yaptı. Yapılan oturma eyleminin sonunda
açıklama yapılarak her hafta Cumartesi günü Sakarya Caddesi'nde
1 saatlik oturma eylemi yapılacağının duyurusu yapıldıktan
sonra TAYAD'lılar tarafından eylem bitirildi.

Sevgi Erdoğan Vefa Evinin
Erkekler Bölümünün Açılışı Yapıldı
Sevgi Erdoğan Vefa Evinin Erkekler bölümünün 21 Nisan'da
açılışı yapıldı. Açılışta yapılan konuşmada, “Daha önce açılan
kadınlar bölümü ile yaşlı analarımızı, bu kavgada sağlığını
yitirmiş olan Gazilerimizi düzene terk etmeyeceğimizi onların
bakımının boynumuzun borcu olduğunu söylemiştik, bugün babalarımızı da bu evde ağırlayacağız” denildikten sonra sunumu
vefa evinde kalanlar yaptı. Yapılan sunumda Sevgi Erdoğan
Vefa Evi çalışanını şiir okumak üzere davet edildi. Ümit İlter’in
“Sen Çok Yaşa Yoldaşlık” şiiri okundu, ardından ise hazırlanan
sinevizyon izlendi ve son olarak da mahalleden bir kişi sazı ile
türküler söyledi. Yapılan açılışa aralarında Anti-Emperyalist
Cephe’nin de bulunduğu 50 kişi katıldı.
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Halkın
Hukuk
Bürosu

Dün Berkin, Dilek, Yılmaz... Bugün Kemal, Oğuzhan, Barış..

AKP'NİN KATİL POLİSİ KANA DOYMUYOR

HALK ÇOCUKLARININ KATLEDİLMEMESİ İÇİN
ADALET MÜCADELESİNİ BÜYÜTELİM!
Faşizm kana doymuyor, çünkü
kandan besleniyor. Halk çocuklarının
kanını akıtarak sürdürüyor düzenini.
Her gün kan dökerek halkı susturmaya çalışan bir düzen bu. Yöneteme
me krizleri derinleştiğinde, halkta
biriken öfkenin açığa çıkardığı potansiyeli gördüklerinde, o potansiyeli
yok etmek, halkı sindirmek için
"gözlerini kırpmadan" cinayet işlemekten, halk çocuklarını katletmekten geri durmuyorlar. Gözlerini kırpmadan cinayet işlemenin yasal kılıfı
ise "duraksamadan ateş etme" oluyor.
Bunun son örneğini geçtiğimiz
hafta Gazi Mahallesi’nde gördük.
Özel harekat polisleri, içinde yaşları
15-18 arasında değişen 5 gencin olduğu bir aracı, "dur" ihtarına uymadıkları gerekçesiyle tarayarak ikisini
katletti, birini ağır yaraladı. Katliam
makinesi özel harekat polislerinin
katlettiği Barış Kerem ve Oğuzhan
Erkul Gazi Mahallesi’nde oturan
yoksul halk çocuklarıydı. Öldürülmelerinin tek nedeni budur. Çünkü
faşizm için onlar potansiyel bir tehlikedir. Tıpkı Gazi'de oturan diğer
yoksul halk çocukları gibi...
Gazi mahallesi, yoksul halkımızın
yaşadığı, faşizmin düzenine boyun
eğmeyen, açlığa, sömürüye, adaletsizliklere, faşizmin baskılarına karşı
mücadelenin ve devrimcilerin hiçbir
dönem eksik olmadığı bir mahalledir.
Yıllardır faşizmin sürdürdüğü tüm
baskı politikalarına, saldırılara hatta
katliamlara rağmen boyun eğdiremedikleri; uyuşturucuyla, fuhuşla,
kumarla halkı yozlaştırarak teslim

almaya çalıştıkları ama teslim alamadıkları bir mahalle... Ne yaptılarsa
yoksul halk çocuklarının faşizme
karşı direnişini bitiremediler. Katlettikleri, tutsak ettikleri her direnişçinin, her devrimcinin yerini yenisi
aldı. Mücadele mevzileri asla boş
kalmadı. İşte bu yüzden katlettiler
Barış'ı ve Oğuzhan'ı.
Elbette amaçladıkları sadece Barış
ve Oğuzhan'ı katletmek değildi. Ki
Barış ve Oğuzhan özel olarak seçilmiş hedefler de değildi, onların yerinde başkaları da olabilirdi. Asıl
amaçları Gazi halkına göz dağı vermekti. "Boyun eğmezseniz, direnmeye devam ederseniz, direnenleri
sahiplenmeye, onlara kucak açmaya
devam ederseniz işte böyle katlederim" demekti amaçları...
Bu kadar rahat hareket etmelerinin, bu kadar rahat cinayet işlemelerinin, halk çocuklarını bu kadar
rahat katledebilmelerinin sebebi işledikleri bu suçların cezasız kalacağına olan inançları, faşizmin yargısına
olan güvenleridir. Faşizmin yargısının
kendilerine kol kanat gereceğini bilmeseler bu kadar rahat katledemezlerdi Barış'ı ve Oğuzhanı'ı. Çünkü
gerçekten "dur" ihtarına uymasalardı
bile normal koşullarda yapmaları
gereken durmalarını sağlamak, bunun
için de -eğer silah kullanmaları gerekiyorsa- öncelikle arabanın lastiklerine doğru ateş etmekti. Yasalar
böyle diyordu çünkü. Oysa katiller
doğrudan öldürme kastıyla kafalarına
doğru ateş etmişlerdi.OHAL kararnameleriyle verilmişti katil polise
"doğrudan ve duraksamadan ateş

etme" yetkisi. Nitekim hem Barış
hem Oğuzhan kafalarından vurulmuştu.
Cezalandırılmayacaklarını, korunup kollanacaklarını hatta ödüllendirileceklerini bildikleri için kafalarına ateş ettiler, bunun için katlettiler Barış'ı ve Oğuzhan'ı. Bunu
nereden mi biliyorlardı? Birincisi;
aldıkları eğitimden biliyorlar. Biliyorlar; çünkü, faşizmin yargısının
da polisinin de aynı amaca hizmet
ettiği öğretiliyor onlara. Birinin görevinin halkı katletmek, diğerinin
görevinin bunun üstünü örtmek olduğu öğretiliyor onlara. İkincisi;
geçmişte hiçbir halk düşmanı polisin
cezalandırılmamış olmasından biliyorlar. Biliyorlar; çünkü bugüne kadar halk çocuklarını katleden polisler
faşizmin yargısı tarafından aklandı,
devlet tarafından ödüllendirildi, terfi
ettirildi...
Çok uzağa gitmeye gerek yok.
En yakın örnek; Diyarbakır'da, Newroz etkinliği sırasında, güpegündüz,
dünyanın gözü önünde bir halk çocuğunu, Kemal KURKUT'u katleden
polisler tutuklanmadı bile. Ellerini
kollarını sallayarak gezmeye, kendilerine verilen "görev"i yerine getirmeye, halk çocuklarını katletmeye
devam ediyorlar. Geçtiğimiz yıl Armutlu'da evine giderken katledilen
Yılmaz Öztürk'ün katili polis hala
"görev"inin başında, tutuksuz yargılanıyor," aklanma"yı bekliyor. Yine
Armutlu'da Dilek Doğan'ı evinde,
ailesinin gözleri önünde katleden
polis Yüksel MOĞULTAY bir gün
bile tutuklu kalmadı, gözaltına bile
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Dergimizin 12. sayısının yayınlandığı 30 Nisan 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 173. gününde, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 49. günündeler
*KEC Malatya direnişi 93. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 41. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişi 69. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal Amca'nın direnişi 81. gününde, açlık grevinin 62. gününde
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Barış Kerem
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alınmadı. Elleri tetikte gelmişti katil
sürüleri, aradıklarını bulamadılar ama
durmadılar, katlettiler Dilek'i. Göstermelik bir yargılama ile, Dilek
sanki trafik kazasında ölmüş gibi,
ödül gibi ceza verildi Dilek'in katiline.
Berkin vurulalı 4 yıl, hayatını kaybedeli 3 yıl oldu ama davası daha
yeni başladı, Berkin’in beynini sokağa
akıtan katil tutuksuz yargılanıyor.
Son olarak, 22 Mayıs 2014'te Okmeydanı cemevinin bahçesinde polis
tarafından katledilen Uğur KURT'un
öldürülmesi ile ilgili davanın 25 Nisan'da görülen karar duruşmasında
katil polise, 12 bin lira para cezası
verildi. Yani Uğur KURT'un katili
de diğerleri gibi ödüllendirildi. 12
bin lira bedel biçti faşizmin yargısı
halk çocuklarının canına.
Ethem Sarısülük, Ali İsmail Korkmaz, Berkin, Uğur Kurt, Dilek Doğan,
Yılmaz Öztürk, Barış Kerem, Oğuzhan Erkul... Daha onlarca örnek sayabiliriz şüphesiz. Ancak bu kadarı
bile artık herkesin bildiği bir gerçeği
gözler önüne sermeye yetiyor: Bu
ülkede polisin öldürme özgürlüğü
vardır. Öyle yetkilerle ve zırhlarla
donatılmıştır ki polis, sıradan bir
insan en sıradan suçu işlediğinde
bile tutuklanıp aylarca hapishanelerde
tutsak edilebiliyorken polis yasalarda
en ağır suçlardan biri olarak sayıldığı
halde insan öldürdüğünde hatta katliam yaptığında bile tutuklanmıyor,
cezalandırılmıyor. Yasaların verdiği
olağanüstü yetkinin yanında faşizmin
yargısının katil polisleri aklamak için
gösterdiği cansiperane çabalar da
polisin üzerindeki yargı zırhını güçlendiriyor. İşte bu yüzden AKP'nin
paralı katiller ordusu bu kadar rahat

Oğuzhan Erkul
suç işliyor.
Henüz Berkin'in mahkeme süreci
yaşanırken, Dilek'in katilini mahkeme aklamaya çalışırken biz dedik
ki; "Adalet mücadelesi vermezsek
diğer halk çocuklarının da katledilmesini engelleyemeyeceğiz. Berkinler, Dilekler, Yılmazlar katledilmesin
diye adalet mücadelesi vermeliyiz."
Hemen ardından Barışla, Oğuzhan
katledildiler. Dün Berkin'in beynini
sokağa akıtanlar bu kez Barış ve
Oğuzhan'ın beynini arabanın içine
akıttılar.
Barış'ın ve Oğuzhan'ın katledilmesi
bir kez daha göstermiştir ki, halk çocuklarının katledilmesinin önünde engel olabilecek tek güç biziz. Yani
halktır, halkın mücadelesidir. Faşizmin
yargısından medet ummak, ondan
adalet beklemek ve bu şekilde çocuklarımızı öldürmelerini engelleyebileceğini düşünmek hayalden öte bir
anlam ifade etmiyor. Özellikle Uğur
Kurt'un katiline verilen para cezası
ödülü, faşizmin mahkemelerinden
adalet bekleyen ailesinin yaşadığı
hayal kırıklığı bunu bir kez daha en
yalın haliyle göstermiştir bize.
Katliama ilişkin bir diğer önemli
nokta da Barış ve Oğuzhan'ın Alevi
oldukları için katledildikleri şeklindeki
söylemin yanlışlığıdır. Bazı işgüzar
gazetecilerin ve muhabirlerin bu yöndeki ısrarlı sorularına katledilen çocukların aileleri bilinçsizce "Alevi
oldukları için öldürüldüler" şeklinde
cevaplar vermiş, bu gazeteciler de
bu cevaplar üzerinden söylem geliştirmiştir. Oysa gerçek bu değildir.
Ne Alevi oldukları ne de "Dur" ihtarına uymadıkları için değil Gazi Mahallesi’nin çocukları olduğu için kat-

lettiler Barış'ı ve Oğuzhan'ı. Katledilme nedenleri devrimcilerin yönettiği, devrimcilerin halkla birlikte
yaşamı örgütledikleri mahallelerde
yaşıyor olmalarıdır.
"Dur" ihtarına uymamaları yalnızca katliamlarına buldukları yasal
kılıftır, alevi olmaları ise tesadüf.
Onları hedef haline getiren tek şey
Gazi'nin yoksul halkının çocukları
olmalarıdır. Faşizm için bu katledilmeleri için yeterli bir sebeptir.
Sonuç olarak;
1- AKP'nin paralı katiller ordusu
özel harekat polisleri, AKP'nin
OHAL'i uygulamaktaki amacına uygun olarak halkı sindirmek, gözdağı
vermek için halk çocuklarını katletmeye devam ediyor.
2- Oğuzhan ve Barış ne Alevi oldukları ne de "Dur" ihtarına uymadıkları için değil Gazi Mahallesi’nin
yoksul halk çocukları olduğu için
katledilmiştir.
3- Oğuzhan ve Barış'ın katili AKP
faşizmidir. AKP'nin katil polisinin
suç ortağı ise geçmişten bugüne polisin katliamlarının üstünü örten faşizmin yargısıdır.
4- Faşizmin yargısından medet
ummak, ondan adalet beklemek, bu
şekilde çocuklarımızı öldürmelerini
engelleyebileceğini düşünmek hayalciliktir. Halk çocuklarının katledilmesinin önünde engel olabilecek
tek güç biziz. Yani halktır, halkın
mücadelesidir.
5- Halk çocuklarının katledilmemesi için örgütlenelim, adalet mücadelesini büyütelim!

Kemal Kurkut
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8. Uluslararası Eyüp Baş Emperyalist
Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği Sempozyumu
Silahları Gömmenin Değil, Emperyalizme Karşı Savaşmanın Zamanıdır!
Emperyalizmin Saldırıları Karşısında Devrimci Enternasyonal’i Kuralım!
Uluslararası Eyüp Baş Emperyalist
Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği Sempozyumu’nun 8’incisi Küçükarmutlu’da
gerçekleşti. Emperyalizmin saldırıları karşısında her yıl devrimci ve demokrat örgütlerin katılarak dünyada yaşanan gelişmeleri değerlendirdiği sempozyumda halkların devrimci enternasyonalinin burada,
devrimcilerin, savaşa devam diyenlerin
öncülüğünde yaşama geçirileceği vurgulandı.
Sempozyumun ilk günü politik gezilere
ayrılmıştı. Cephe’dir dediğimiz mahallelere
götürdük herkesi. Armutlu, Çayan, Gazi
ve Okmeydanı’ndaki kurumlar ziyaret
edildi.

Emperyalizm Değişmedi!
Sempozyum 21 Nisan günü yapılan
panellerle devam etti. Av. Behiç Aşçı
yaptığı açılış konuşmasında dünyadaki 8
ailenin kontrol ettiği paranın dünyada
açlığı yok etmek için gereken paranın 3
katı olduğunu göstererek 8’inin milyarlarca
insandan daha fazlasına sahip olmasının
bizim mücadelemizin temel nedeni olduğunun altını çizdi. Halklar için direnmekten
başka yol olmadığının altını çizen Aşçı,
sosyalizmin olacağını ve halkların da
bunu bildiğini ve o günün mutlaka geleceğini söyledi.
Behiç Aşçı’nın ardından Halk Cephesi
adına yapılan açıklamada, bütün kötülüklerin nedeninin özel mülkiyet, halkların
bütün sorunlarının sorumlusunun emper-

edilmeye çalışıldığını ancak ‘84’ten bugüne
asla başarılı olamadıklarını aktardı. 19
Aralık Katliamı’nı bizzat yaşayan Güvel
hapishanelerde teslim alınamayan tutsakların, tahliyelerle teslim alınıp direnişin
durdurulması için geliştirilen politikaların
da dışarıda süren direnişlerle boşa çıkarıldığını anlattı.
Ardından IRA’lı tutsaklar adına söz
alan Diarmoud Mac Dubglais Britanya’da
hapishane yönetiminini IRA tutsaklarının
örgütlülüğünü tanımadığını, ancak tutsaklarla her görüşme talebinde örgütlülük
işaret edilerek ve açlık grevleriyle direnişler
sürdürülerek idarenin de örgütlülüğü tanımak zorunda bırakıldığını anlattı.
Yunanistan’dan gelen Sofia Penteridou
da Yunanistanlı siyasi tutsaklara uygulanan
hapishanelerdeki dayatmaları anlattı.
En son tekrar söz alan TAYAD’lı Feridun Osmanağaoğlu da OHAL’lerle iyice
ayyuka çıkan hak gasplarını ve hapishanelerdeki genel direnişi anlattı.
Son olarak Nuriye Gülmen söz alarak
işten atılma ve direniş süreçlerini anlattı.
KHK ile işten atılan yüz binlerce kamu
Devrimci Tutsaklar Dünyanın
emekçisinden 30’u hakları için direniyor.
Her Yerinde, Kendi
Açlık grevinin 44. gününde bulunan
Nuriye Gülmen yürümekte zorlansa da
Halklarına Umut ve Direnme
yapılan saldırıya karşı direnişini daha çok
Gücü Oluyor!
2. oturumda emperyalizmin hapisha- insana duyurabilmek için sempozyuma
neler politikaları anlatıldı. Öncelikle TA- katıldı ve adım adım direnişi ve hedeflerini
YAD adına ‘96 Ölüm Orucu gazisi Meh- anlattı.
met Güvel söz alarak Türkiye’de hapishane Emperyalizm, Katliam
direnişlerinin her zaman katliamlarla yok

yalizm olduğu vurgulandı.
Yapılan açıklamada emperyalizmin
saldırganlığı yıl yıl, ülke ülke anlatılarak
halklara, devrimci örgütlere direnmek ve
devrimci enternasyonali kurmak, büyütmek
dışında bir yöntemin kalmadığı vurgulandı.
Emperyalizmin yönetememe krizi ile
başlayan ilk oturumda Yunanistan’dan
gelen Konstantina Kartsioti söz alarak
her kıtada ve her ülkede emperyalizmin
katliamlar ve saldırganlık gösterdiğini aktardı ve emperyalizmin yenilmez olmadığını, Ekim devriminin 100. Yılında tek
zaferin sosyalizmde olduğunun altını çizdi.
Haklıyız Kazanacağız sloganıyla sözlerini
tamamladı.
Ardından Semiha Eyilik Halk Cephesi
adına yaptığı konuşmada öncelikle Nuriye
Gülmen’i tanıttı, faşizme karşı direnişini
selamladı… Emperyalizmin tanımının
Lenin’in yaptığı tanımdan beri değişmediğinin altını çizdi. Kemal Gün’ün oğlunun
mezar hakkı için açlığıyla direndiğini
vurguladı.
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Demek, Emperyalizm
Rojava’da da Değişmedi!
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İlk günün son oturumu Kemal Gün’ün
sempozyumu selamladığı video ile başladı.
Kemal Gün oğlunun mezar hakkı için
başlattığı açlık grevinin ilerleyen günlerinde
herkesi dayanışmaya çağırdı.
Konuşmacılardan ilk olarak Nurhan
Yılmaz söz alarak son 100 yılda emperyalistlerin Ortadoğu’daki varlığının da bu
sonuçları yarattığını aktardı.
Emperyalizmin elindeki en önemli silahın ideolojik propaganda olduğuna dikkat
çekerek özellikle 90’lı yıllarda kavramların
içinin boşaltıldığına dikkat çekti ve artık
emperyalizme küreselleşme, işgale ise
özgürlük götürme dendiğinin altını çizdi.
Dost, düşman ve emperyalizmin ne olduğu
köşeli olarak tanımlandığında aslında Suriye’deki durumun karmaşık olmadığını
belirten Nurhan Yılmaz Kürt milliyetçilerinin emperyalistler ve işbirlikçileri arasındaki çelişkiden faydalanmaya çalışarak
bugün emperyalistlerden yardım dilenen
bir konuma geldiklerini belirtti ve bu hareketin en büyük zayıflığının MarksistLeninist bir ideolojiye sahip olmamasından
ve ‘90’lardan itibaren yaşadığı savrulma
ile emperyalistler olmadan bir çözüm görememesinden kaynaklandığını anlattı.
İkinci büyük zayıflığının kendini merkeze
alarak genelin çıkarını kendi çıkarına feda
ettiğini belirtti ve bugün Kürt halkının
kaderini kendilerinin değil emperyalistlerin
belirlediğinin altını çizdi.
Ardından söz alan Jean Franco Castellotti Ekim ayında Anti-Emperyalist
Cephe olarak yapılan Suriye Dayanışma
ziyaretinden izlenimlerini anlattı.
Soru-cevap kısmında Behiç Aşçı da
90’lardaki ideolojik saldırıları “O dalgaya
direnecek ideolojik gücü olmayanlar sosyalizmin önüne ya da arkasına bir şeyler
eklemeye başladılar. Özgürlükçü sosyalizm,
yeşil sosyalizm, ekolojik sosyalizm, sosyalist eşitlik gibi hiçbir bilimselliği olmayan
eklemeler çıkarmalar yapıldı. Aynı şey
Kürdistan’da da yapılıyor… Bunlar saçma
sapan şeylerdir, ister ekle, ister çıkar, sosyalizm sosyalizmdir!” sözleriyle Kürdistan’da yapılan tartışmaları aktardı.

Emperyalizmin Her Türlü
Saldırısına Cephe’den
Cevap Vereceğiz!
Sempozyumun 2. gününde emperya-
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lizmin ideolojik hegemonyası ve devrimci
değerlere yönelik saldırılarını içeren ilk
oturum gerçekleştirildi.
Bu oturumda ilk olarak Halkın Mühendis ve Mimarları adına Barış Yüksel
emperyalizmden çekip alınan bilgiyle
yaptıkları halkça üretimleri anlattı.
Ardından Bulgaristan’dan Stefan Petrov
sosyalist dönemdeki yaşamı anlattı ve
bugün, on yılların ardından Bulgaristan’ın
bağımsız bir ülke olmadığına dikkat çekti.
Ülkelerinde 4 ABD üssü olduğunu ve
ekonomik-sosyal açıdan eski haliyle hiç
ilgisinin kalmadığını söyledi.
Sosyalist dönemde yaratılan ulusal
kültürün kapitalizm tarafından yok edildiğini ekleyen Petrov, reformların Komünist Parti’nin kendisi tarafından hayata
geçirildiği için halkın komünizme dair
yargılarının umutsuzluk ve güvensizlik
olduğunu belirtti. 
Barotba adına Maxim Firsov söz alarak
emperyalizmin kendi hükümdarlığını korumak için kullandığı yeni yöntemleri
Ukrayna, Gürcistan ve Moldova üzerinden
anlattı.
Sonrasında Ali Aracı söz alarak emperyalizmin ideolojik hegemonya ile tarihsel gerçekleri dahi halkın beyninde değiştirmeye çalıştığını, Rambo örnekleriyle
aktardı. Grup Yorum’un da ustalarından
öğrendiği gibi, halkın sanatını yaptığını
vurgulayarak emperyalistlerin halkın değerlerini yozlaştırmak için sanat ve kültür
dergileri yayınladıklarını ortaya koydu.
Ve sözlerini H. Hüseyin şiiriyle sürdürerek
şiirin işkencede, tecritte beyni teslim alınmaya çalışanları ayakta tutan bir güç olduğunu vurguladı.

Asıl Terörist
Emperyalistlerdir!
Sempozyumun sonraki oturumunda
emperyalizmin terörist ilan ederek yok
etmeye çalıştığı, saldırdığı kurumlar söz
aldılar. Öncelikle İtalya’dan Jean Franco
Castellotti İtalya’da Berkin Elvan Kültür
Merkezinde yaptıkları Berkin ve Elif,
Şafak ve Bahtiyar resimlerini göstererek
emperyalizmin terörist ilan ettiklerinin
halkların kahramanı olduğunu vurguladı.
Sonrasında Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi’nden
Fikret Akar söz alarak Gazi’deki polis terörü sonucu işgal edilen merkezlerini geri
alacaklarını vurguladı ve uyguladıkları

tedavi biçimini anlattı. Sonrasında Naim
Eminoğlu söz alarak Kore Halk Cumhuriyetine yaptıkları ziyareti ve bu esnada
Batı medyasında geçen savaş başlıyor haberlerinin oradaki halka nasıl yansıdığını
ve halkın kendini korumak için askeri
olarak kendisini geliştirmesinin önemine
vurgu yaptı.
Son olarak da Av. Selçuk Kozağaçlı
söz alarak emperyalizmin saldırıları karşısında tüm hukuki ve meşru yollarla hak
arama yöntemlerinin uygulanması gerektiğini vurguladı ve Musa Aşoğlu’nun emperyalistlerin bu politikaları sonucu tutsak
edildiğini anlattı. Uluslararası mahkemelere
de başvurulabileceğini ancak bunun temel
mücadele aracı olarak görülemeyeceğinin
altını çizdi.
Sempozyumun en son oturumunda ise
emperyalizmin saldırıları karşısında halkların nasıl direnmesi gerektiği konuşuldu.
Bu oturumda öncelikle silahı bırakmayan
FARC gerillalarının savaşı bırakmayacaklarını ilan ettikleri açıklamaları okundu.
Önceki yıl yoğun tartışmalarla uzlaşma
süreci mahkum edilen FARC gerillalarının
savaşmaktan vazgeçmedikleri sürece halkların desteğini görecekleri vurgulandı. Bu
oturumda İrlanda’dan Diarmoud Mac
Dubglais söz alarak IRA’nın silah bırakmasıyla İrlanda’da yaşanan baskı ve işgalin
değişmediğini vurgulayarak, İrlanda halkının savaşmayı sürdüreceğinin altını
çizdi. Son olarak Halk Cephesi adına konuşan Dilan Uludağ da dağlarda ve şehirlerde savaşan halk kurtuluş savaşçılarını
selamlayarak faşizmin saldırılarıyla Türkiye
halklarını asla teslim alamayacağını, Dersim’de kaybedilen, cenazesi dahi verilmeyen gerillaların hesabının hem Leyla,
Mahir ve Oğuz’la, hem de Bilgehanlar’la
sorulduğunu, cenazeler için Kemal Gün’ün
bedenini açlığa yatırdığını vurgulayarak
direniş cephesinin bir bütün olduğunun
altını çizdi. Savaşın seyrini ve sonucunu
belirleyecek olanın silahların gücü değil
M-L ile mücadeleyi büyütmek, elinde
yalnızca bir taş ile de olsa direnmek olduğunu aktardı.
Sempozyum oturumları hep birlikte
söylenen “Çav Bella” şarkısıyla sonlandırıldı.
Akşam ise tüm konuklarla birlikte gerilla
türküleri söylendi ve tüm katılımcılar kendi
devrim marşlarını söylediler. Ertesi gün de
Grup Yorum’un Armutlu’da gerçekleştirdiği
dam konserinde halaylar çekildi…
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Zalimin Zulmüne Diz Kırmayan,
Gerilla Cenazelerinin Verilmesi İçin Bedenini Açlığa Yatıran

Kemal Gün’e Selam Olsun!
Zalimin zulmü baki değildir. Tarih
kanıtlamıştır, direnenlerin her zaman
zaferi kazandığını. Kemal Gün’ün
direnişi hepimizin direnişidir. Direnişe
destek olmak için her yerde direniş
alanındaki sesin daha gür çıkması için
daha fazla emek harcayalım. Şehitlerimizin bir kemiğini dahi bu katillere
bırakmayalım. Direniş alanında yazılan
günlükleri aşağıda yayınlıyoruz.
55.Gün-19 Nisan
Yakıcı bir güneşle başlıyoruz günümüze. Ramazan arkadaşımız elbette
bizden önce gelmiş ve hazırlamış direniş yerimizi, sağ olsun. Kemal amcayı yerine alıyoruz. Tansiyonunu ölçtükten sonra oturuyoruz hep beraber.
İstanbul gençlikten Ayhan arkadaşımız,
Didem ve Ceren de katılıyor sohbetimize. Öğlene doğru Aysun Saban’ın
babası İbrahim abimiz bizimle olacak
ve Kemal amcanın bütün cenazeleri
alabilmesi için avukatımız Didem’e
vekalet verecek. İbrahim Saban’ın da
Kemal Amca gibi daha önce ağabeyi
ve şimdi de kızı olmak üzere iki şehidi
var halkın özgürlük savaşına verdiği;
ağabeyini daha Aysun doğmadan şehit
vermiş. Kemal amca İbrahim abimizle
merhabalaşırken; şehitlerimize asla
ağlamayacağımızı, onlarla onur duyacağımızı ve sahip çıkacağımızı söylüyor, iki baba sohbet etmeye başlıyorlar. Kemal amcanın bir dediğini
iki etmeyen Sezai abimizle beraber
bugün direnişe destek olmak için gelecek olan misafirlerimize alışveriş
yaptık, şekerlerimiz bitmişti, şeker
aldık. Bizim Ramazan’la birlikte başladığımız bir haftalık destek açlık grevimizin yarın son günü ve Sezai
Abi’miz bizden devralarak bir aylığına
destek açlık grevine başlayacak. Kemal

amcaya dün tutsaklarımızdan mektup
gelmişti. Kemal amcamız, direnişteki
gününü bitirdikten sonra evimize gittiğimizde hiç ihmal etmeden, düzenli
olarak tutsaklarımıza mektup yazıyor.
Tutsaklarımız da Kemal amcaya yazıyor, armağanlar gönderiyor ve desteklerini eksik etmiyorlar.
Ceren, Didem ve Eda Kemal amcaya açlık grevi direnişinin kaçıncı
günde olduğunu yazacağı çok güzel
bir pano hazırladılar. Tamer Gürtaş
dayımız yanımızda. Mimarlarımızdan
Uğur arkadaşımız da geldi. Güler abla
da ziyaretçilerimizden.
"Gidin, katil olun! diyorlar çocuklarımıza, elindeki koskoca orduyu
sevk ediyor ve cinayet işletiyor." diyor
Frankfurt’ta yaşayan aslen Dersim’li
olan Muttalip isimli ziyaretçimiz.
Mazlumlar’dan, Cevahirler’den söz
ediyoruz. Din adına işlenen cinayetler,
gündeme dair konuşuyoruz. Grup Yorum dinliyoruz konuşurken.
İbrahim abimizin gözleri geldiğinden beri buğulu. Uzun süredir bastırarak
yaşadığı acıları, Kemal amcamızın direnci karşısında çözülüveriyor sanki.
Aysun’un amcasının yani ağabeyinin
resmini gösteriyor sohbete başlarken.
Aysun’un resimlerine gidiyoruz albümde. "Güzeldi" diyor, "çok güzelmiş"
diyorum. Aysun’un yüzündeki kararlılığı
görüyoruz. "Annesinin tarafına çekmiş",
ama Aysun hep dedesi gibi yeşil gözleri
olsun istermiş, bunu hatırlayarak gülüyor
İbrahim abi. Bu sırada avukatımız Didem geliyor. İbrahim abi şehitlerimizin
Kemal amca tarafından sahiplenilmesine
dair vekalet verecek kendi adına. Öğleden sonra Bünyamin Hoca geldi her
zamanki gibi. Birçok başka ziyaretçimiz
de var yanımızda.

Son cümlemi yazmıştım ki bir hareketlilik oldu. Başımı kaldırdığımda
büyük şemsiyemiz yoktu yerinde. Sert
bir rüzgar ters çevirerek, almış götürmüş
arka bahçeye fırlatmış koskoca şemsiyemizi... Büyük şemsiyemiz elbirliği
ile tekrar kurtarıldı. Kemal babamız
da rüzgarla düşen dövizlerini düzelttikten sonra sakince oturduk yerlerimize,
olayı konuşmaya başladık bile. Avukatımız Didem ve İbrahim abimiz savcılıktan döndüler. Dersim’de düşürülen
helikopter nedeniyle adliyede işler çok
yoğun olduğundan savcıyla görüşememişler ama görüşülene kadar her
gün savcılığa gidilecek. İbrahim abi
yanımda yine. Oturmasını söylüyorum
yorulmaması için."Ben yorulmam, her
gün ayakta çalışmaya alışkınım, çöpçüyüm ben" diyor ve albümden bir
resmini seçerek gösteriyor; "Burada
bak, süpürgem de var" diyor. Sonra
bir diğer resmi açıyor, bu resimde sadece portakallar var, bir diğerinde de
sadece kavunlar; "Pazarcılık da yapıyorum ben." diyor."Aysun da gelirdi
pazara benimle. Hatta bir anım var,
hiç unutmam. Bir gün yine pazarda
kavun satıyorum. Kavunlar tatsız çıktı,
satılmıyor. Gittim, iki tatlı kavun aldım.
Kestim koydum tezgaha, müşterilere
tattırıyorum ve tatsız kavunlarım satılmaya başlıyor. Aysun gördü ve dedi
ki; "baba, sen sosyalistsin, devrimcisin,
ne yapıyorsun?" ve gitti, bıraktı gitti.
Hiç unutmam bunu.
Zaman ilerledikçe Kemal amcanın
sağlığı konusunda çok daha dikkatli
olmak zorundayız. Çadır kurmamıza
izin verilmediğinden, Kemal amcanın
gün boyu dinlenebilme, biraz olsun
uzanabilme şansı yok. Birazdan tansiyonunu ölçeceğiz. Bünyamin Hoca

Sayı: 12

Yürüyüş
30 Nisan
2017

Dergimizin 12. sayısının yayınlandığı 30 Nisan 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 173. gününde, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 49. günündeler
*KEC Malatya direnişi 93. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 41. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişi 69. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal Amca'nın direnişi 81. gününde, açlık grevinin 62. gününde

1 MAYIS ALANINI DA DİRENEREK KAZANACAĞIZ!

45

Sayı: 12

Yürüyüş
30 Nisan
2017

46

yine aramızda. Özlem Hoca diye bir
arkadaşı da bir meslektaşlarının kızı
olan Rosa ile birlikte geliyor, Rosa ellerinde gülleriyle oturuyor yanımıza,
isminin anlamının da gül olduğunu
söyleyerek başlıyoruz sohbetimize ve
Grup Yorum dinliyoruz. Sezai abimiz
dün Kemal babaya bir radyo aldı. Türküler dinledik Kemal babanın radyosundan. Eda hepimize Yürüyüş dergisinden Kemal baba için yazılmış bir
yazıyı okuyor. Çıt çıkartmadan dinliyoruz ve duygulanıyoruz. Küçük arkadaşımız İdil geldi yine annesiyle.
Sezai Abi’mizin şeker düşmanı dediği
kadar var. Birlikte şeker yedik, şekerleri
düzenledik. Avukatımız Didem ve öğrenci arkadaşımız Ceren biraz evvel
veda ederek ayrıldılar aramızdan. Yarın
İzmir avukatlarımızdan Aycan arkadaşımıza merhaba diyeceğimizi öğreniyoruz. Geldiklerinden beri, bir dakikalarını dahi boşa harcamamaya özen
göstererek koşuşturan Didem ve Ceren
arkadaşlarımızı çok özleyeceğiz. Ayhan
geldi ve toplanmak üzere olduğumuzu
haber verdi. Ben günlüğümüzü yazarken de ziyaretler devam etmiş, beş kişilik bir grup halinde üniversite öğrencileri gelmiş. Yarına hazırlanmak
üzere evlerimize gideceğiz birazdan…
56.Gün-20 Nisan
Pırıl pırıl parlıyor güneş yine. Ramazan direniş meydanındaki yerimizi
hazırlamış. Büyük şemsiyemizin altında toplanıyoruz ve sabah çaylarımızı
içiyoruz.
Tutsaklarımızı konuşuyoruz. Elimizde tutsaklarımızın adres listesi var.
Gelen ziyaretçilerimize de tutsaklarımıza
mektup yazmalarını öneriyoruz. Günlüğümüzü okuyan tüm dostlarımızın
da tecride karşı mücadelemizde yanımızda olmalarını, bir mektup veya bir
kartla bu kampanyamıza katılmalarını
umuyoruz. İşkencelerin bitmediği hapishanelerde, tutsaklarımıza gönderilen
her mektup, her kart tecride vurulan
bir darbedir,. Ayhan arkadaşımız da
geldi. Sezai abinin on parmağında on
marifet olduğunu söylüyor tutsaklarımıza
mektup yazarken. Sebebi de, Sezai abimiz mektubunu yazarken hemen bir
şiir de yazıverdi. Kemal amcamızın
yüzü gülüyor, morallerimiz yerinde.
Ramazan yazdıklarıma bakıp beni Ke-

mal amcaya şikayet ediyor, gülüyoruz
hep beraber. "O sizin kavganız, ben
karışmam ancak ayırırım" diyor Kemal
amcamız. Ziyaretçilerimiz var, İsviçre’de
yaşayan aslen Dersimli, kendi deyimiyle
‘gerçek Dersimli’ bir aile geldi ziyaretimize. Sevgiyle sarıldılar hepimize ve
nasıl yardımcı olabileceklerini sordular
defalarca. İbrahim Saban yarın sabah
erkenden ayrılıyor aramızdan.
Kemal Amca Ramazan’la voltada.
Volta atmak çok önemli, yürümek ve
kasları çalıştırmanın çok önemli olduğunu sık sık tekrarlayan Ramazan,
Kemal amcanın voltasını takip ediyor.
Voltada güzel sohbetler de yapılıyor
elbet. Öğlen ziyaretçilerimiz var yine.
İzmir’den Kemal amcamızın direnişini
duyarak gelen bir konuğumuzla birlikte
iki de üniversite öğrencisi arkadaşımızla sohbet ediyor Kemal Amca.
Sohbet devam ederken, tutsaklarımızın
hapishaneden Kemal amcaya hediye
olarak gönderdiği su ısıtıcısıyla çay
suyumuz geliyor Ayhan’dan ve çaylar
yapılıyor. Kemal amcaya gelen fakslar
var Eda’nın elinde. Elif Akkurt ve
Yayla (Fadik Adıyaman) tarafından
sevgiyle, saygıyla, dayanışmayla yazılmış faksları okuyor Eda hepimize,
can kulağı ile dinliyoruz. Elif ve Yayla’nın Sezai abimizden bir istekleri
olduğunu duyuyoruz Eda okurken.
Elif ve Yayla kendi adlarına Kemal
amcaya 11 karanfil verilmesini istemişler. Duygulanıyoruz…
İzmir’den beklediğimiz misafirlerimiz de gelmişler. İzmir Halkın Hukuk
Bürosu avukatlarından Aycan Çiçek
ve İzmir Grup Yorum üyesi Esma Kat
arkadaşlarımız Kemal amcanın yanına
oturmuş sohbet ediyorlar. Bu arada
İbrahim Saban ve avukatımız Aycan
görüşmek için savcıya gidiyorlar. Hakkarili bir üniversite öğrencisi olan
Şenol geldi yanımıza. Kemal Amca’nın
ilk günlerinde de gelerek resim almış,
ses olmaya çalışmış Şenol. Kazanımla
veya kazanımsız sonlandırılan açlık
grevi direnişlerini konuşurken Kemal
amca kararlılığıyla açlık grevini gerekirse ölümüne kadar sürdüreceğini
söyleyerek, kendisi ölse dahi yoldaşlarının arkasından bu direnişi devam
ettireceğini anlatıyor Şenol’a. Genç
arkadaşımız her zaman yanımızda ol-

duğunu ve Kemal amcaya ses olmaya
her zaman devam edeceğini söylüyor
. Saat 18:00’da savcılıktan dönen İbrahim Saban ve avukatımız Aycan savcının sözlerini ilettiklerinde pek de şaşırmıyoruz. İbrahim abinin kızının cenazesini istemesi üzerine verilen yanıtları yazalım size; "var da vermedik
mi? DNA’lar eşleşsin verelim, kemikleri
görmedin mi, o kadar kolay mı?"
DNA testinin yapılmasının dahi
mümkün olamayacağı kadar cesetleri
yok etmeye çalışanlara sorulmalıydı
bu soru; "kemikleri görmediniz mi?"
DNA tespitini olanaksız kılanların,
bu sorumluluklarını üstlenip DNA
tespiti sormaktan veya beklemekten
vazgeçmeleri gerekir. DNA tespiti
imkan dışı olsa dahi katledilen, katledildikten sonra un ufak kemikler
kalana kadar yakılan evlatlar kimlerdir
biliniyor. Kimlikleri belirsiz, cesetleri
sahipsiz muamelesi yapılamaz. Evlatlarımız kimsesiz değiller, evlatlarımızın kimsesizler mezarlığına gömülmelerini kabul etmeyi dayatmak
Kemal amcamızı bir baba olarak ancak
daha da öfkelendirecek ve direnişini
sonuna kadar götürmek kararlılığını
daha da arttırarak sürdürecektir. Savcının bir hukukçu lisanı ile yanıt vermekten aciz oluşu ve “var da vermedik
m?’’ yanıtı halkların adalet saraylarında
nasıl muamele gördüğünü anlatmaktan
öte bir şey ifade etmemektedir. Kemal
amcanın yanıtı açık ve nettir:
"Bir tek kemik parçası dahi olsa,
oğlumun o kemiğini alacağım!"
57. Gün
Biz günümüzün hazırlıklarını yaparken Ramazan çıkageldi. Ramazan’ın bir tutsağımıza yazdığı mektubu
göstererek akşam evde nasıl yazma
çalışmaları yaptıklarını anlatarak hepimizi güldürdü. Sezai abiamiz ve
Kemal amca tutsaklarımıza yazılmış
olan mektuplarımızın gönderilmesi
ve yeni mektupların yazılması ile
ilgili çalışmalara başladılar bile. Döndüğümüzde biz de tutsaklarımıza mektuplarımızı yazacağız. Dersim’de programlarımız olacak. Cumartesi günü
film, pazar sabahı da saat 10.00’da
vereceğimiz kahvaltı. Bugün kahvaltı
programını duyurmak için gençlikten
gelen arkadaşlarımız evlere ziyarete
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gidecekler. Eda geldiğinden beri dur
durak bilmeden çalışıyor. Kemal amcanın sesinin duyurulması, sürekli
gündemde olması için sosyal medya
ile ilgili gerçekten çok etkili çalışmalar
yapıyor.
Ve Eda bugün destek açlık grevi
direnişini 3 günlüğüne ben ve Ramazan’dan devralıyor. Öğlene doğru DİHA’dan muhabir arkadaşlar burada
ve önce Sezai abimizle, sonra da avukatımız Aycan’la röportaj yaptılar.
Kemal amcanın oğullarının resimlerinin bulunduğu panonun önünde resimini çektiler. Bir grup öğrenci yanımızda, Kemal amcamızın ziyaretindeler. Bu sırada da sağlıkçı arkadaşımız gelerek Kemal amcamızın
tansiyonunu ölçmek üzere hazırlanıyor.
Kemal amcamızın sağlığı iyi, en azından şimdilik. Ancak, benim gözlemlerime göre, yorgunluğun gözle görülür
şekilde artışta olduğu. Elbet bunu
kendisi kabul etmiyor ve direnişte
oturduğu sandalyesinde dikliğinden
ödün vermeden oturuyor ve ziyaretçileriyle sohbetlerine her zamanki
gibi devam ediyor. Asla yakınmayan,
şikayet etmeyen yanıyla tanıdığımız
Kemal amcamızın yorulup yorulmadığını anlamak elbette ki zor. Bugünün
57. gün olduğunu düşündüğümüzde,
70 yaşındaki Kemal amcamıza dik
duruşu ve kararlılığı ile duyduğumuz
saygımız, insanlığına, kocaman yüreğine duyduğumuz büyük sevgimiz
daha da büyüyor. Selam Olsun...
Aycan, Esma, Ayhan, Ramazan,
Botan da geldiler. İzmir Grup Yorum
üyesi Esma’nın o çok güzel sesinden
türküler dinledik, sohbet ettik. Daha
sonra direniş yerimize geri döndük.
İzmir Halkın Hukuk Bürosu avukatımız Aycan ve İzmir Grup Yorum
üyesi Esma Kat bugün dönecekler.
Aramızdan ayrılmadan önce türkü
söyleyelim diyoruz ve Esma’nın o
güzel sesinden Kemal amcanın sevdiği

türkümüzü eşlik ederek dinliyoruz ve
ardından da Haklıyız Kazanacağızı
hep birlikte söyleyerek arkadaşlarımıza
veda ediyoruz. Eda ve Umut arkadaşımız, ailelerimizi dolaşarak sabah
kahvaltısı programına davet etmişler.
Yarın yine ailelerimizi dolaşacaklar.
İstanbul Gençlik’ten Ayhan arkadaşımız, Esma ve Zeynep ile halka, esnaflara, kahvelere giderek Kemal babayla ilgili hazırlanan direniş kartlarımızdan vermişler.Günümüz neredeyse bitiyor. Hala ziyaretçilerimiz
var. Bugün İzmir Halkın Hukuk Bürosu avukatı arkadaşımız Aycan’a Kemal amcanın çadır kuramadığımızdan
dolayı sürekli dik sandalyede oturması
yerine şezlong tipi bir sandalye almak
istediğimizi söylemiştim. Bizlere bir
sürpriz yaparak bu sandalyenin siparişini internetten vermiş, iki güne
kadar elimizde olabilirmiş. Bunu duyduğuma elbette çok seviniyorum.
Sezai abimize halen söylemedim, günlüğü okuyunca öğrenecek.
59.Gün
Minibüs durağındayız. Eda durağın
bir köşesine çekilmiş Kemal amcanın
Twitter ve Facebook hesaplarına gece
geç saatlerde gelen yorumları ve istekleri yanıtlıyor. Keban Barajı ve
daha sonraki barajlar yapıldığından
beri iklim değişmiş Dersim’de. "Doğayı bıraksalar kendi haline" diyor
Kemal baba. "Burayı aslında göle çevirmek istediler de yapamadılar. Hatta
Karadeniz halkını buraya, buranın
halkını Karadeniz’e taşımak gibi bir
fikirle de gelmişlerdi bir ara ama
uluslar arası tepkilerden korkup vazgeçtiler" diyor muhabbet ettiğimiz
durak arkadaşımız. Muhabbet zulümden, akan kanlardan söz ederek devam
ediyor. "Diz çökmedi dedelerimiz,
ben neden diz çökecekmişim zalime?
Ömür boyu şerefsiz yaşayacağıma
bir gün yaşar şerefimle, onurumla
ölürüm diz çökmeden. Biz böyle gör-

dük dedelerimizden. Oğullarım da
diz çökmedi." diyor Kemal baba. Çevirme noktasındayız yine, kimlikler
toplanıyor. Kimlik kontrolünü yapanlar, her gün gördüğümüz, birbirimizi
tanıdığımız kişiler. Kemal Amca çıkartmıyor kimliğini. Daha önceki çevirmelerde de çıkartmıyordu. Dün de
aynı kişi vardı kimlik kontrolünde ve
Kemal amca yine vermemişti kimliğini
ve sorun olmamıştı. Bugün yine aynı
kişi için Kemal amcanın kimliğini
vermeyişi sorun olmuş olmalı ki, herkesin kimliğini topladıktan sonra küstahça sordu; "yok mu senin kimliğin?"
Vardı, olmaz mı, Dersim’de herkesin
kimliği olmak zorundadır ve daima
yanındadır. Kimlik kontrolü yapan
devletin kesin talimatı şöyle olmalı;
"Her gün görüyor olsanız dahi, hiç
kimseyi kimliklerini görmeden, kimliklerini göstertmeden bırakmayın."
Sadece halktan korkuları değil bu,
herkesin istisnasız devlet baskı ve
kontrolünü sürekli hissettirmek ve
özgür olmadıklarını hatırlatmak, belleklerine TC denetiminde olduklarını
iyice kazımak. Açık hapishanede yaşıyor gibiyiz. Sabah merkeze gelirken
sayımda, akşam eve dönerken yine
sayımdayız. Devlet sabırla bu uygulamalarının sonuçlarını beklemekte.
Tutsaklarımızın Kemal amcanın
direnişine destek olmak amacıyla el
emeği göz nuru dökerek yaptıkları
ürünlerimiz büyük ilgi görüyor. Tutsaklarımızın kullandıkları malzemeler,
renkler ve yaratıcılıkları herkesin merakını uyandırıp, hayrete düşürecek
kadar var. Bu günkü işlerimizi konuşuyor, biraz oturuyor ve sonrasında
Eda ve Sezai abimizi Kemal amca
ile bırakarak tutsaklara göndereceğimiz
mektuplarımızı da alarak merkezdeki
evimize gidiyoruz. Biz yokken Sezai
abimiz günlüğümüz için ziyaretçilerimizi ve gelişmeleri not alıyor. Muş
Varto’dan bir grup gelmiş ziyaretimize.
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Bugün Elif Sultan’ın mezarlığına ziyaretimiz var. Kemal amcamızın adına
on bir adet karanfil alıyoruz. Ziyaretçilerimiz gelip gidiyor, Kemal amcamızla sohbet ediyorlar her zamanki
gibi. Öğlen "Siz hala burada mısınız?
Aynı konuda mı mücadele veriyorsunuz? Henüz bir sonuç alamadınız
mı?" sorularıyla yanımıza gelen …
Köyünden bir ziyaretçimizle hiç beklemediğimiz bir sohbete giriyoruz.
Kemal amcamızdan haberdar, internette gördüğü kadarıyla biliyormuş
ama hiç tanışma fırsatı olmamış. Kemal amcayla Çayan ve Murat hakkında
konuşmaya başlayan ablamız; "Bizim
köyün oralarda çok bombalanan bölgeler olmuştu. Hatta bizim köye gelerek yardım isteyenler de olmuştu.
Ben evde yokken gelmişler bir keresinde. Eşim içlerinden birisine benim
pantolonumu vermiş. Üç kişilermiş,
bir kız ve iki erkek, kız olanı o kış
kıyamette ıpıslakmış ve tirtir titriyormuş. Hepsinin durumları çok kötüymüş. Eşim çok üzülmüş, kanı da çok
ısınmış, gelenler çok sıcak kanlı güzel
insanlarmış." dediğinde Ayhan gelenlerin yaraları, yanıkları olup olmadığını sordu. Evet, ellerinde yanıkları varmış. Böylelikle ablamızın
sözünü ettiği kişilerin Leyla, Mahir
ve Oğuz olduğunu anlıyoruz ve heyecanla sorular sormaya başlıyoruz.
Eşinin bu olayı kendisine nasıl aktardığını soruyoruz, detayları öğrenmeye çalışıyoruz; "Eşim buralar güvenli değil, her yeri bombalıyorlar,
bir an önce gitmelisiniz” demiş. Onlar
da gideceklerini ama önce bir işlerinin
olduğunu söylemişler." diye anlatıyor
ablamız. Evde üstlerini değiştirip yemek yedikten sonra biraz dinlenerek
yollarına devam etmek üzere ayrılmışlar evden. Bunları dinlediğimiz
ablamız aynı zamanda şehidimiz Fatma Ersoy’un da sınıf arkadaşıymış.
Konu daha sonra Leyla’nın çatışarak
şehit düşmesi konusuna geliyor. Leyla’nın şehit düştüğünü internetten öğrenmişler ve ablanın eşi Leyla’yı resimlerinden tanımış, çok üzülmüş.
Hatta ablanın eşi köyde, köye inen
katliamı yapan askerlerin aralarında
konuştuklarına da kulak misafiri olmuş; "Ya bunlar nasıl çetin savaşçıdır?

Neredeyse askerlerimizi kırıyorlardı.
İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz.
Mermileri bitmeseydi kökümüzü kazıyacaklardı." Biz daha da heyecanlanarak bu olayı bir de ablamızın
eşinden dinlemek istiyoruz. Abla eşini
arayarak yanımıza çağırıyor ve biz
de sorularımızı yöneltiyoruz. Bu sohbetimizi yaparken de Kemal amcanın
panosunun yanında Çayan ve Murat’ın
resimlerini gösteriyor, Kemal amcanın
direnişini anlatıyoruz.
Saat 14:00’da mezarlığa gitmek
üzere hazırlanıyoruz. Kemal amcanın
notunu mezar başındaki taşın içine
yerleştiriyor Eda ve Botan, eski karanfilleri alıyorlar, yenileriyle değiştiriyorlar. Dönüşümüzde Eda’nın Munzur’a uğramadan gitmeyelim dileğini
kırmıyor Nazım arkadaş ve TAYAD
köprüsü diye anılan mavi köprünün
altına gidiyoruz. Hep birlikte çaylarımızı içtikten sonra direniş yerimize
dönüyoruz. Sinema programımız var
bugün. Bugün İstanbul’dan Erdinç
arkadaşımız geri döndü. Hem seviniyor hem üzülüyoruz. Gelişler hep sevinç elbette, gidenleri, gidecek olanları
ise özlüyoruz. Salonumuz, filmimiz
hazır, ‘Operasyon Antropoit’ filmini
izlemek üzere toplanacağız. Kemal
Amca geliyor direniş yerinde kalmış
olan arkadaşlarımızla. Eda ve Ayhan
otobüslerine yetişmek için kalkmak
zorundalar. Hep birlikte yolcu ediyoruz. Emeklerine, yüreklerine sağlık
olsun diyelim buradan. Gerçekten
çok candan koşturdular, çalıştılar ve
Kemal amcamıza sevgi ve saygılarıyla
destek oldular. Filmin geri kalanını
izledikten sonra taksi çağırıyor ve
evimize gidiyoruz Kemal amca ile.
Kemal amca için kırmızı kurdele
bağlama faaliyeti başlatıldı. Yurtiçi
ve yurtdışından büyük katılımların
olacağını umuyoruz. Kemal baba ilk
kurdelayı bağladı Dersim’de. Katılımda bulunanların resimler, videolar
çekerek Kemal Baba’nın Facebook
ve Twitter adreslerinde paylaşmalarını,
bu sayfalara mesajla iletmelerini rica
ediyoruz.
60. Gün
Yine minibüsümüzde ayakta duranlar indirildi, yine hepimiz kimliklerimizi uzattık, yine Kemal amcamız

kimliğini vermedi, yine kimlikler
kontrol edildi, yine kimlikler geri getirilerek yolculardan birisine verildi,
yine aşağıya indirilen yolcular geri
bindi, yine kimlikler elden ele dolaşarak sahiplerine dağıtıldı ve yine
yolumuza devam ederek direniş yerimize geldik. ‘Yine’ kelimesinin tekrarındaki amacımız, GBT yorgunluğumuzu vurgulamak. Erdinç ve Ramazan direniş yerimizi hazırlamışlar,
hava güneşli, ama biraz serin. Akşama
doğru arada bir gelen ziyaretçilerimiz
oluyor her zamanki gibi.. Kemal amcamızın neden direndiğini anlatan
bildirilerimizi nihayet çoğaltabiliyoruz.
Fidan anamız Kemal amcamızı ziyarete geliyor. Kemal baba dün anlattığımız Hıdır Onbaşı için hala çok üzgün, Hıdır’ın sabaha kadar oturduğunu
söylüyor. Her gün uğrayanlarımız
yine yanımızdalar. Tansiyon ölçmek
için gelen sağlıkçı arkadaşımız da
uğruyor. Bu arada Kemal amca
GBT’den de yorgun, merkezde bir
ev bulmuştuk, kiralamayı düşünüyoruz. Evin yakın olması Kemal amcanın
ihtiyacı olduğunda dinlenebileceği
bir yerinin olması anlamına geliyor.
Bugün açlık grevi direnişinin 60. gününde 70 yaşındaki Kemal mcamız.
Bunun irade meselesi olduğunu ve
bu iradeyle kendini dinç hissettiğini
her fırsatta söylüyor olsa da, dikkatli
olmalıyız. Kemal amca her gün mektup yazar tutsaklarımıza. Tutsaklarımızdan da daima cevaplar gelir. Bugün
de yine öyle oldu. Kemal amcanın
adresi bellidir, Kemal Gün; Seyit Rıza
Meydanı. Mektuplar gelir sahibini
bulur bu adresle. Bu adresin sahibidir,
sahiplenmiştir Kemal Amca.
61.Gün-25 Nisan
61.Gün'ün video linki:https://youtu.be/gVdlXZpu_SA
Kemal baba dövizlerini düzenleyerek, her gün, evde akşamdan özenle
yazarak hazırladığı günün rakamını
yerleştiriyor. Bugünün çok heyecanlı
geçeceğini kestiremedik elbette. İlk
heyecanımızı Grup Yorum’un ve Sanat
Meclisinden Muzaffer Gezer arkadaşımızın gelişiyle yaşadık. Grup Yorumla birlikte yeni tahliye olan Neslihan arkadaşımız da geldi. Sıcak kucaklaşma ve merhabalaşmamızın ar-
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dından, Kemal baba Grup Yorum
üyesi Selma arkadaşımızla koyu bir
muhabbete girdi. Bu sırada Kemal
amcanın kızı Beyhan aradı ve bizimle
canlı yayında bağlantı kurarak babası
ve Grup Yorumla merhabalaştı. İmza
föyümüzü uzatıyoruz İstanbul’dan gelen ziyaretçilerimize. Selma ve Kemal
baba ayaklanıyorlar birden. Karşıdan
bastonuyla yürüyerek gelen 92 yaşındaki Besret Anayı karşılıyorlar.
Bizler de yanlarına gidiyoruz. Besret
Ananın kızı ve damadı var yanında,
kızı annesini Munzur’a karşı bir banka
oturtuyor. Besret ananın yanına geliyor
Kemal amcamız, Besret ana duymuyor
pek, ama konuşuyor. Kızı ve damadı
ile sohbet edilirken fotoğraf çekiyoruz.
Daha sonra Besret ana hakkında kızından öğrendiklerime göre; Besret
ana Dersim’den bir daha ayrılmayı
asla istemiyor. Gözlerinin birine perde
indiği için az da olsa bir gözüyle görebiliyor. Duyamıyor ama konuşmayı
seviyor ve onun da şehitleri var. Kemal
amcamızın yanına geliyor daha sonra,
çay ikram ediyoruz. Bünyamin Hoca
katılıyor aramıza. Amedli emekçi ve
öğrenciler de var sohbetimizde. Grup
Yorum ve Sanat Meclisi üyelerimizle
sohbet ediyorlar. Hapishanelerde tutsaklarımızın tecridi delmekte ne kadar
yaratıcı olduklarına dair edindiğimiz
bilgiler şaşırtıcı. Sıcak çay servisinin
dahi yapılabildiği koğuşlar arası iletişimde top nedir, hapishanelerdeki
havalandırmalardan nasıl yararlanılır
vs. bilgileri Grup Yorum’un ve Bünyamin’in tutsaklık anılarını dinlerken
öğreniyoruz. Ziyaretçilerimiz geliyor
gidiyor, sağlıkçı arkadaşımız gelerek
Kemal amcamızın tansiyonunu ölçüyor, bugün biraz yüksek tansiyonu
Kemal amcamızın, 15/10. Kemal amca
biraz volta atmak istiyor, voltamız
bittiğinde yine ziyaretimize gelenlerle
oturuyoruz ve çay içiyoruz. Ziyaretçilerimizden birisi tutsak olan oğlu

için adliyede işi olup da Dersim’e
gelmiş bir teyze ile eşi; Kemal amcamızı görmeyi çok istemişler, ziyaretleriyle destek olmaya gelmişler, bol
bol sohbet ediyoruz hep beraber. Gazi
Mahallesi’nde Kemal amcamıza destek
açlık grevindeki Erdal Ekinci polisler
tarafından vurulmuş. Erdal kolundan
yaralanmış. Kemal Amcamız için başlattığı açlık grevini ara vermeden sürdürmüş. Erdal Ekinci’nin sağlık durumu iyiymiş. AKP’nin polislerini lanetliyor ve Erdal’a buradan sevgilerimizi, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Grup Yorum susturulamadı.
Grup Yorum Dersim’de Seyit Rıza
Meydanı’nda, Kemal amcamızın direnişinde, Kemal amcamıza türküler
söyledi, türkülerimizi etrafımızdaki
ziyaretçilerimizle paylaştı. Grup Yorum’un söylediği türkülerimizi biz de
canlı yayınla Kemal Gün adına açılmış
Twitter hesabında takipçilerimizle
paylaştık. Çaylarımızla beraber Grup
Yorum türküleri dinledik. Selma, dinleti sonrasında röportaj yapmak isteyen
muhabirin sorularını yanıtladı.
Ve günümüzün ikinci heyecanlı
bölümünü de bu dinletilerden sonra
yaşadık. Emanet arabamızla Grup Yorum’u misafir kalacağı mahalleye götürdükten hemen sonra bir akrep tarafından durdurulduk. Bize özel bir
çevirme olduğunu fark ettiğimiz bu
uygulamada didik didik aranan bagajımızda bir şey bulamayan komandolar
kimliklerimizi yarım saate yakın bir
süre incelemeye tabi tutarak nihayet
gitmemize izin verdiler. Daha biraz
yol alabilmişken GBT çevirmesi ile
ikinci kez durdurulduk, bu sefer sağa
çekmemiz istendi, çektik. Kimliklerimizi alan komandolar, polisin geleceğini ve bizi onların devralacağını
söylediler. Arabamızın ruhsatını da
vermemiz istendi, verdik. Bizler beklerken, alanda kalan arkadaşlarımızdan
telefon geldi ve komandoların orada

da beklediklerini söyledi. Yine bagajımız arandı, arabada sadece ben ve
Kemal amcanın bulunması ile bizi
çeviren komandoların hayal kırıklığı
yaşadığını sezdik ve Kemal amca ile
aynı fikirde olduğumuzu anladık. Peşlerinde oldukları biz değil, Grup Yorum
üyeleriydi. Polisin gelmesini beklerken
arabamızda Grup Yorum’un üyelerinin
olduğunu bildikleri halde şimdi bulamamalarına çok şaşırmış olacaklarını
konuşarak, Kemal amca’nın; “Şerefsizler bu gece deli danalar gibi Grup
Yorum arayacaklar.” sözüne güldük.
“Yer yarıldı da yerin dibine mi girdiler
diye düşünmüş olmalılar.” dedik. Gitmemize izin verdiler. Kemal Amca
Grup Yorum üyelerini bulamamanın
verdiği merak ve öfkeyle bu gece hiç
birinin uyuyamayacağını söyledi evde.
Seyit Rıza Meydanı'nda kafenin oralarda bekleyen komandoların da gittikleri haberi geldi daha sonra.
Yarın sabah yine Seyit Rıza Meydanı’nda direniyor olacağız. “BU BİR
İRADE SAVAŞI” diyor Kemal amca
ve ekliyor; “BENDE O İRADE VAR,
EVLADIMIN, EVLATLARIMIZIN
KEMİKLERİNİ ALACAĞIM.” Kemal amca’nın yeğeni Ceyda, destek
açlık grevine başlamaya karar verdi.
Sabah saatlerinde konuyu gündeme
getiren Ceyda’dan; “Yarından itibaren
Dersim’de katledilen oğlu Murat Gün
ve yoldaşlarının kemikleri ve mezar
hakkı için Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda 61 gündür açlık grevinde olan
eniştem Kemal Gün’e tekrardan destek
olarak açlık grevine gireceğim. Dersim’den Didim’e Direnişi büyütüyoruz,
açlığı büyütüyoruz.”
Kemal Gün Amca’mızın İletişim
Bilgileri:
Telefon: 0553 088 6072
facebook:
https://www.facebook.com/kemalgulizar.gun?fref=ts
Twitter : @dersimkemalbaba
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Dergimizin 12. sayısının yayınlandığı 30 Nisan 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 173. gününde, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 49. günündeler
*KEC Malatya direnişi 93. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 41. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişi 69. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal Amca'nın direnişi 81. gününde, açlık grevinin 62. gününde
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Grup Yorum Halktır Susturulamaz
Bağımsız Türkiye Konserlerimiz Engellenemez!

Sayı: 12
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23 Nisan Pazar günü Yenikapı Meydanı’nda yapacağımız 7. Bağımsız Türkiye konserimiz AKP tarafından sudan
sebeplerle engellenmiştir. Valilik, konser
başvurusunun sonucunu almaya gittiğimizde bize, güvenlik gerekçesiyle
konserin yapılmasının uygun olmadığına
dair bir belge verdi. Günlerdir konserimiz
için valiliğe gitmemize rağmen, konserimizi yine son günde yasakladılar.
AKP her tarafta istediği gibi mitingler
düzenliyor, festivaller düzenliyor. Onun
güvenliğini alıyorlar fakat söz konusu
halk olunca güvenlik bir sorun haline
geliyor. Bu alınan kararlar siyasi kararlardır. Halkın türkülerini yasaklamalarının nedeni var elbette. Bağımsızlık,
demokrasi, sosyalizm inancı vardır türkülerimizde. Pir Sultan Abdal’ın “Dönen
dönsün ben dönmezem yolumdan” sözü
vardır sahnemizde. Dadaloğlu’nun “Ferman padişahınsa dağlar bizimdir” şiarı
vardır Yorum sahnesinde. Grup Yorum,
Mahsuni Şeriftir, Karacaoğlan’dır, Dadaloğlu’dur. İşçidir, memurdur, öğrencidir. Halk sanatçılarının yasaklanması,
türkülerin susması anlamına gelmez.
Türkülerimiz hiçbir zaman susmaz, halkın dilinde söylenir, söylenmeye devam
edecektir.
23 Nisan’da hepimiz bulunduğumuz
yerde halkın türkülerini söyleyeceğiz.
AKP’nin gücü Grup Yorum’a yetmez.
Çünkü biz milyonlarız, her yerde türkülerimizi söyleyeceğiz. Evimizin bahçesinde, mahallemizin parklarında, balkonlarda, arabamızda… Biz umutsuz
değiliz, konserimizi yasakladılar diye
yas tutmuyoruz. Dev sahneler kurmamıza engel olabilirler. Ancak tüm ülkeyi
konser meydanlarına çevirmemize güçleri yetmez. Aklımızdan, kalbimizden
halkın türkülerini söküp atamazlar.
Yaşasın Bağımsız Türkiye
Milyonlarca Grup Yorumcu, Haydi
Türkülerimizi Söylemeye, Halaylarımızı
çekmeye!
Grup Yorum
22 Nisan 2017

Grup Yorum'u Desteklemeye
Grup Yorum'un Türkülerini
Söylemeye Devam Edeceğiz
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Grup Yorum konserini yasaklamaları
hiç bir işe yaramadı. Her yer Grup
Yorum türküleriyle inledi bugün. Türkülerimiz bizim bağrımızdan kopup
gelmiştir onları söküp atamazsınız. Türkiye genelinde Grup Yorum’a destek
eylem ve konserleri aşağıdaki gibidir.
Avcılar Halk Cephesi:
"23 Nisan'da Yenikapı Meydanı’nda
yapacağımız 7. Bağımsız Türkiye konseri AKP tarafından engellenmiştir.
Bizler Grup Yorum gönüllüleri olarak
Avcılar'da saat 15.00'da Heykelde toplanarak Grup Yorum konserinin yasaklanmasını protesto ettik, halka teşhir
ettik. Yıllardır yaptığımız konser, keyfi
şekilde yasaklanmış, yasakları tanımadığımızı ilan ettik. Meydanda halkımızla
birlikte türkülerimizi, marşlarımızı hep
bir ağızdan söyledik. AKP’nin azılı köpeklerinin bizimle türkülere eşlik eden
halktan 3 kişiyi gözaltına almasıyla eylemimizi uzatarak oturma eylemine
dönüştürdük. Gözaltına alınanların bırakılması için yaptığımız eyleme katil
köpekler saldırarak 5 arkadaşımızı daha
işkence yaparak gözaltına aldı. Pankartımıza ve önlüklerimize el koydu.
Halk gözaltına alınmasını yuhaladı, tepkilerini gösterdi. Halkımızın bizi sahiplenmesi polisi rahatsız etti, halka da
saldırmak istedi. Avcılar emniyeti ahlaksız ve şerefsizdir.
Bizlerin türküler marşlar söylememize dahi tahammül edemiyor. Bizleri
ne baskılarınız ne gözaltılar yıldıramaz.
Avcılar Emniyeti arkadaşımız Gülay’ı
muayeneden çıkarıp araçta tehdit etmiş,
hakaretlerde
bulunmuştur.
Arkadaşımıza
“ben işkenceciyim, abilerini öldürdüm,
sıra sana da
gelecek” demiş. Bu asalak
polis bizi katletmekle tehdit ediyor ama
biz her şeyi
göze alarak
mücadele ediyoruz o yüz-

den bizden birine bu tehditlerde bulunmayın, ne yaparsanız yapın bakın teslim
alamıyorsunuz, alamayacaksınız. Bizler
haklı ve meşru mücadelemizden vazgeçmeyecek, size boyun eğmeyeceğiz...
Arkadaşlarımız adli kontrolle serbest
bırakıldı."
Bahçelievler Halk Cephesi: Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde 23 Nisan'da
Grup Yorum gönüllüleri bir araya gelip
marşlar türküler söyleyip halaylar çekti.
Halk da halaylara katılıp türkülere eşlik
etti. Yasaklar Halk Cepheliler’in konser
vermesine türkü söylemesine engel olamadı.
Kıraç-Kuruçeşme Halk Cephesi:
"23 Nisan'da yapılacak olan Yenikapı
konseri tamamen keyfi gerekçelerle yasaklandı. Bunun üzerine Grup Yorum
sevenleri ülkenin her yerinde binlerce
konser verdi. 23 Nisan’da konser saati
olan 15.00'da Kıraç Kuruçeşme`de Grup
Yorum gönüllüleri bir araya gelerek
Grup Yorum türküleri söylediler. Yaklaşık yarım saat boyunca “Türküler
Susmaz Halaylar Sürer, Grup Yorum
Halktır Susturulamaz” sloganları atıldı.
Mahalle halkına yapılan konuşmalarda
konser yasağını tanımıyoruz” denildi.
Çekilen halaylarla konser sona erdi.”
Ankara Halk Cephesi: Grup Yorum’un 23 Nisan’da yasaklanan konser
için Ankara İdilcan Kültür Merkezi’nde
kendi türküleriyle ve marşlarıyla ve 1
adet “Türküler Susmaz Halaylar Sürer”
pankartıyla selamlandı. Gün boyu Yorum
türküleri çalındı halk kornalarıyla alkışlarıyla destek verdi.

2017 1 MAYIS’INI DİRENEREK, SAVAŞARAK KARŞILIYORUZ!

Yasaklarınızı Tanımıyoruz Her Yer Bizim çin Konser Alanıdır!
Grup Yorum'un 23 Nisan'da yapacağı konserin yasaklanmasıyla ilgili
kurumların yayınladığı açıklamaları
aşağıdaki gibi yayınlıyoruz;
Devrimci
İşçi
Hareketi
(23 Nisan): “Neyin korkusu bu, milyonların hep bir ağızdan Bağımsız
Türkiye diye haykırması mı, sizlerin
taşıma sistemiyle doldurduğu alanları
tıklım tıklım her şeyi göze alarak
dolduran halktan mı korkunuz. Katlettiğiniz hapislere attığınız devrimcilerin, hesabı sorulacak korkusu
mu? İşsiz, aç, okulsuz, bırakıp uyuşturucu batağına attığınız gençler uyanır korkusu mu? FETÖ uydurmasıyla
işlerinden atılan bir taşla iki kuş vurduğunuz 657’nin içini boşaltıp muhalif olan memurları sokağa attınız.
Onlardan mı korkunuz? Madenlerde
inşaatlarda fabrikalarda kar için katlettiğiniz işçilerden mi korkunuz?
Aç bırakıp sadakaya mahkum ettiğiniz
köylülerden mi korkunuz? Koca koca
sahnelerimiz olmasa da bizler türkülerimizi çalar söyleriz… 80 milyonu hapsedemezsiniz…”
İstanbul Avcılar Halk Cephesi
(21 Nisan): “… Onbinlerce dinleyicinin katıldığı konserlerde hiçbir
sorun yaşanmamış. Hangi güvenliği
bahane ediyor Valilik? Ankara’da
polisin sözde güvenlik aldığı eylemde
insanlarımız katledildi, yaralı olan
insanlarımıza polis tarafından gazlarla
saldırıp hayatını kaybetmesine neden
olmuştur. Halkın güvenliğini en iyi
bizler sağlayabiliriz yüz binlerce dinleyicinin katıldığı konserlerimizde
hiçbir sorun yaşanmamıştır. Polisin
olduğu yerde güvenlik sorunu vardır
bu yüzden bizlere güvenlik sorununu
bahane edemezsiniz. AKP istediği
yerde mitingler düzenliyor ama devrimcilerin yapacağı mitingler yasakmış sizin ne yasaklarınız nede yasalarınız bizim konserler düzenlememizi
engelleyemedi engelleyemeyecek.…

Siz türkülerimizden korkmaya devam
edin. Çünkü türkülerimiz milyonlarca
halkımız tarafından tek bir ağızdan
söylenmeye devam edecek.”

Ne Kadar Yasaklarsanız
Yasaklayın Türkülerimiz
Dilden Dile Dolaşacak!
Konser çalışmaları İstanbul ve
Anadolu'da son güne kadar devam
etti. Her ne kadar Yenikapı Meydanı
yasaklanmış olsa da Grup Yorum'a
tüm alanlar bizim. Grup Yorum'un
sesini her alan taşımaya devam edeceğiz.
Altınşehir: Grup Yorum'un 23
Nisan'da yapacağı konser için Altınşehir Grup Yorum Halk Korosu 19
Nisan'da koro çalışması yaptı. Bir
sonraki gün ise Şahintepe Mahallesi'ne 2, Yarımburgaz Mahallesi’ne 1
olmak üzere toplam 3 adet Grup Yorum 7. Bağımsız Türkiye Konseri
için pankart asıldı.
Bahçelievler: Halk Cephesi tarafından 19 Nisan'da Grup Yorum'un
yapacağı konser için afişleri mahallesinin birçok yerine asarken, kanserle
ilgili davetiyede geniş bir şekilde
dağıtıldı. 21 Nisan'da ise Zafer Mahallesi'nde Grup Yorum’un yasaklanan kanseri için AKP’yi teşhir eden
pankart asıldı.
Kıraç-Kuruçeşme: Devrimci İşçi
Hareketi Grup Yorum’a yapılan konser yasaklarıyla ilgili olarak 23 Nisan'da Kıraç Kuruçeşme'de bir halı
saha maçında "Gündoğdu" marşını
söyledi. “Grup Yorum Halktır Susturulamaz ” , “Türküler Susmaz Halaylar Sürer” sloganları atıldı.
Esenyurt: Bağımsız Türkiye konseri çalışmalarında 17-18-19 Nisan'da
Esenyurt Yeşilkent Mahallesi, Tokat
Mahallesi ve Firüzköy civarında 1500
daveteyi dağıtıldı. Ayrıca iki toplu
taşıma aracında da dağıtım yapıldı.
Okmeydanı: Okmeydanı'nda 14-

15-16 Nisan’da Piyalepaşa, Mahmut
Şevketpaşa bölgelerinde yapılan kapı
çalışmasında Grup Yorum davetiyesinden 500 tane hakla ulaştırıldı.
Afişleme çalışmasında toplam 100
afiş asıldı. 19 Nisan'da ise Grup Yorum Korosu tarafından Grup Yorum
Bağımsız Türkiye konseri çalışmalarında Okmeydanı Metrobüs Yoluna
23 Nisan konser pankartları asıldı.
Mecidiyeköy Meydanı'nda 1500 bildiri dağıtıldı.
Gebze: Grup Yorum Sevenler 19
Nisan'da ve önceki günlerde Gebze'de
Ulaştepe, Çayırova, Mudurnutepe ve
Emek Mahallelerinde 2000 adet konser davetiyesi dağıtırken mahallelerde
yazılamalar yapılıp 60 konser afişi
asıldı. Ayrıca çalışma sırasında 30
adet Yürüyüş Dergisi dağıtımı da
yapıldı.
ANADOLU:
Samsun: Samsunda 12-9 Nisan
tarihlerinde yapılan konser çalışmalarında şehri çeşitli yerlerine afişleme
yapıldı. Ayrıca çeşitli kafelere davetiye
ve afiş bırakılırken 300 Grup Yorum
davetiyesi halka dağıtıldı.
Trabzon: Trabzon'da konser çalışmaları çerçevesinde birçok yere
afişleme yapılırken, halkla konser
konusunda sohbet edilip davet edildi.
Halktan ve öğrenci kesiminden gelen
tepkiler oldukça güzel ve bir o kadarda sitemkârdı, sınav haftasına geldiği için sitemlerini iletip mutlaka
Karadeniz’de de Grup Yorum konseri
istediklerini ilettiler. Konser çalışmaları kapsamında 250 davetiye
halka ulaştırıldı.
Eskişehir: Dev-Genç’liler 18 Nisan'da Eskişehir Merkez ve Adalar’da
25 tane Grup Yorum konser afişi
asarken 15 tane de Yüksel Direnişi
afişi astı.
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Dergimizin 12. sayısının yayınlandığı 30 Nisan 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 173. gününde, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 49. günündeler
*KEC Malatya direnişi 93. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 41. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişi 69. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal Amca'nın direnişi 81. gününde, açlık grevinin 62. gününde
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Halka Gerçekleri Taşımak Bir Sorumluluktur
Umudun Sesi Dergimiz Yürüyüş'ü Sahiplenelim, Dağıtımını
Yaygınlaştıralım
Her dergi okuru, her dağıtımcı
dergiyi dağıtma hedefini büyütmelidir. Karanlığı yaran halkı
aydınlatan dergimizi halka taşıyalım. Ancak gerçekleri bilen
halk, devrimi ve mücadeleyi sahiplenir. Gerçekleri halka taşıyalım, yalnız ve umutsuz bırakmamak için hedeflerimizi büyütelim. Dergi götürmediğimiz mahalle kalmamalıdır.

İSTANBUL:
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Gülsuyu: Gülsuyu Mahallesi'nde Halk Cepheliler 21 Nisan'da Son Durak, Okul Bölgesindeki esnaflara dergi dağıtımı
yaptı. Dergi dağıtımında
OHAL'in 3 ay uzatılması ve Kanun Hükmünde Kararnamelerle
işten atılan kamu emekçilerinin
açlık grevi direnişi konusunda
sohbet edildi. İki saat yapılan
çalışmada 40 dergi esnafa ulaştırıldı.

ANADOLU
Amed: Yürüyüş dergisinin
10. sayısının dağıtımı 20 Nisan'da
Amed’de yapıldı. Halkla referandum üzerine sohbet edilen
dağıtımda, 15 dergi halka ulaştırıldı.
Hatay: Armutlu ve Elektrik
Mahallesi'nde 20 Nisan'da yapılan
dergi dağıtımında 60 dergi halka
ulaştırıldı. Dergiyi gören halktan
bazı kişiler hem dergiyi aldı,
hem de alınması için bina sakinlerinin kapılarını tek tek çalarak
dergi dağıtımcılarına yardımcı
oldu. Dergi dağıtımcıları 3 ailede
oturdu referandum üzerine sohbet
edilen bir ailede bir bayan “bundan sonra asla oy kullanmayacağım bu diktatör seçimle gitmiyor” dedi.
+++

Devrimci Basın Yürüyüş
Dergisini Baskınlarla
Susturamazsınız
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Sultangazi Mahallesi'nde bürosu bulunan Yürüyüş dergisine
26 Nisan'da sabah saat:2.00'da
doğru baskın düzenlendi. İşkenceyle 5 dergi çalışanı gözaltına
alındı. Amaçları halka gerçekleri
taşıyan Yürüyüş Dergisini susturmak. Bugüne kadar onlarca
kez bastınız elinize ne geçti. Bir
hiç... Halkın sesini susturamazsınız... Kurumların baskınla ilgili
açıklamalarını aşağıdaki gibi yayınlıyoruz.

İSTANBUL:
Avcılar Halk Cephesi:
"AKP’nin korkusu büyüyor
büyüdükçe devrimcilere saldırıyor. Sabaha karşı Yürüyüş dergisine katiller tarafından operasyon yapılmış, 5 dergi çalışanı
işkence ile gözaltına alınmıştır.
Dergi büromuz talan edilmiş, eşyalar kullanılamaz hale getirilmiştir. Yürüyüş dergisi halkın
sesidir. Burjuva basın ülkemizde
açlığı yoksulluğu, zulmü görmez
görmek istemez çünkü uşaklığı
yaptığı devletten korkarlar. Yürüyüş Dergisi halkın sesidir, nerede zulüm varsa, nerede haksızlık varsa, nerde direniş varsa
orada olmuştur. Ezilen sömürülen
katledilen halkın sesi olmaya devam edecek. Defalarca bastığınız
çalışanlarını tutukladınız, dergi
dağıtımı yapanları vurup felç bıraktınız, her türlü ahlaksızlığı
yaptınız. Başaramadınız. Siz saldırdıkça Yürüyüş dergisi daha
güçlü şekilde çalışmalarına devam etti. Baskılarınıza boyun
eğmeyeceğiz. Gözaltına alınanlar
derhal serbest bırakılsın."(26Nisan)
TAYAD: "... Daha dün mahallenin bir gencini katletmeye
çalışan katiller sürüsü bugün Yürüyüş dergisini bastı. Ama nafile
çabaları bizler TAYAD’lı Aileler
olarak Yürüyüş dergisini halka
ulaştırmaya devam edeceğiz. Yürüyüş Dergisi susturulamaz"
(26Nisan)

OHAL ve Baskı Yasalarınızla
Halkımızı Teslim Alamayacaksınız,
Mahalleler Bizimdir!
AKP’nin azılı köpekleri İstanbul Bahçelievler
Zafer Mahallesi’nde huzur operasyonu adı altında
halkın huzurunu kaçırmıştır. 20 Nisan’da saat
17 civarı mahalleye kartal, akrep, resmi, sivil
ve yunus polisleri tarafından keyfi GBT yapıp
halka gözdağı vermeye çalışıldı, araçlarla gün
boyu yolları kesip araçlara ince aramalar yapıldı.
Konuyla ilgili Bahçelievler Halk Cephesi 20
Nisan’da yazılı açıklama yayınlayarak kısaca
şu sözlere yer verdi;
“… Zafer Mahallesi Alevi ve Kürt halkımızın
yoğun yaşadığı bir mahalledir. Bahçelievler
semtinde onlarca mahalle olmasına rağmen özellikle hedef haline getiriliyor. Buna izin vermeyeceğiz. Yoksul halkımızın üzerlerine baskı kurmalarına göz yummayacağız… Sözde halkın
huzurunu sağlıyormuş katil köpekler. Her türlü
pisliği yapan, uyuşturucu satan, fuhuş yaptıran,
hırsızlık yapan çetelerle kol kola dolaşan pislikler
halkın huzurunu nasıl sağlayabilir. Halk için
tehlikeli olan polistir. Halk için hiç bir karşılık
beklemeden halkı için kendini feda eden devrimcilerdir… Halkımızın size bakış açısı ortada,
sizlerin dükkânlarına girmenize izin vermiyor
ve verdiğiniz selamı almıyor. Sizi Zafer Mahallesinde görmek istemiyor. Uzak durun halkımızdan çekin o pis kanlı ellerinizi. Bizler Mahallemizin huzurunu kaçıranlardan hesap soracağız…
+++

Polisin Göstermelik Devriyeleri
Halk Örgütlenmesin Diyedir
İstanbul Okmeydanı’nda uyuşturucuya karşı
verilen mücadele kapsamında polisler göstermelik
olarak devriye atmaya başladı. Bunun üzerine
bir Okmeydanı sokak sakini diyor ki; "dün balkona çıkmazsan görmezsin diyen polis bugün
biz örgütlenmeyelim diye hergün devriye atmaya
başladı”. Ve bunun üzerine 24 Nisan’da yazılı
açıklama yayınlayan Okmeydanı Halk Meclisi
kısa bir açıklama yaparak şu sözlere değindi; “2
Yıldır torbacıları görmezden gelip iyice palazlanmasını sağlayanlar halkın şikâyetleriyle dalga
geçenler şimdi göstermelik devriyeler atmaktadırlar. Halkımız! Polisin göstermelik devriyeleri
torbacılara karşı değil biz örgütlenmeyelim diyedir. Örgütleneceğiz daha fazla örgütleneceğiz.
Örgütlediğiniz, palazlanmasına zemin hazırladığınız torbacıları mahallemizden topunuzla birlikte defedeceğiz!”

2017 1 MAYIS’INI DİRENEREK, SAVAŞARAK KARŞILIYORUZ!

Taksim’de Israr Devrim’de Isrardır!

1 Mayıs’ta Taksim’deyiz
Halk Cephesi 1 Mayıs İçi ve Emekçi Bayramı dolayısıyla çağrı çalışmalarını sürdürüyor. 1 Mayıs’ta Taksim’e çağrı yapan Halk Cephesi ve
alanlarının yaptığı çalışmalardan derlediklerimiz şu şekilde;
TAYAD: TAYAD’lı Aileler 24
ve 25 Nisan’da İstanbul Okmeydanı
ve Çayan Mahallesi’nde kapı kapı 1
Mayıs’a çağrı çalışması yaptı. Yapılan
çalışmalar kapsamında 1 Mayıs’ın
önemi ve tarihi üzerine konuşuldu.
Çalışma sonunda toplam 250 adet el
bildirisi dağıtıldı, 30 adet afiş asıldı.
Devrimci İşçi Hareketi: Halk
Cephesi’nin hazırlamış olduğu “Faşizmi Karşı Omuz Omuza, 1 Mayıs’ta
Taksim’e” çalışması kapsamında İstanbul Kıraç Kuruçeşme’de 24 Nisan’da çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada 30 adet pullama yapıldı. Ayrıca DİH kısa bir açıklama yaparak;
“Taksim alanından OHAL’i bahane
ederek herkesin kaçtığı bir dönemde,
Taksim’e çağrı yapmak baskı ve zulme karşı durmaktır. Faşizme karşı
birlikte mücadele etmek için tüm işçiler 1 Mayıs ta Taksim’de olalım.”
dedi.

İstanbul'un Yoksul Mahallelerinde Yapılan Çalışmalardan
Derlediklerimiz;
Çayan: Halk Cepheliler 24 Nisan’da Çayan, Nurtepe, Güzeltepe
Mahallesi, Sokullu ve Osmanpaşa
Caddesi’nde 1 Mayıs’a çağrı çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarda mahalle esnaflarına 1 Mayıs’ın önemi
vurgulandı, bunun üzerine katılım
sağlanacağı söylendi. Yapılan çalışmalarda 180 adet çağrı pullamaları
birçok yere asıldı.
Armutlu: Halk Cepheliler 24 Nisan’da 1 Mayıs Taksim Alanı’na
çağrı çalışması yaptı. Yapılan çalışma

kapsamında mahallenin birçok yerine
150 adet pullama ve 50 adet afiş
asıldı. Ayrıca 3 bölgeye “1 Mayıs’ta
Taksim’deyiz!” yazılaması yapıldı.
Altınşehir: Halk Cepheliler 25
Nisan akşamı Şahintepe Mahallesi’nde 1 Mayıs’a çağrı amaçlı çalışma
yaptı. Çalışma kapsamında mahallenin birçok yerine 20 adet “1 Mayıs’ta Taksim’e! Halk Cephesi” imzalı
yazılamalar yapıldı.
Bahçelievler: Halk Cepheliler 25
Nisan’da Zafer ve Kocasinan Mahallesi’nde 1 Mayıs’a çağrı amaçlı
yazılamalar yaptı. Çalışma esnasında
mahallede bulunan kahvehaneler dolaşılarak halka 1 Mayıs’ta Taksim’de
katılmalarının önemi anlatıldı ve
Halk Cephesi saflarında birleşme
çağrısı yapıldı.
Sarıgazi:
Halk Cepheliler 25
Nisan’da, 1 Mayıs’a
çağrı çalışmaları kapsamında Demokrasi
Caddesi üzerinde 150
adet pullama çalışması yaptı.

açılış konuşması yapıldı. Ardından
Dev-Genç’li biri 1 Mayıs tarihçesi
ile ilgili metin okudu. Hemen ardından Devrimci şair Ümit İlter’in bir
şiiri okunarak programa devam edildi.
Dersim’de oğlunun ve yoldaşlarının
cenazelerini alabilmek için direnişte
olan Kemal Gün ve Ankara’da işi
için direnen Nuriye Gülmen ile iletişime geçildi. Yapılan görüşmede
İzmir’den desteklerini ve dayanışmada olunduğu belirtildi. Görüşme
esnasında İzmir Grup Yorum Korosu
direnişçiler için türküler söyledi. Görüşmelerin ardından yarışmalar yapıldı. Program kapsamında öyle yemeği yenildi ve ardından koronun
türküleri eşliğinde halaylar çekilerek
1 Mayıs’ın coşkusu önceden yaşandı.
60 kişinin katıldığı program alan temizliğinin ardından sonlandırıldı.
Gülsuyu
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Mücadelemizin
Hızlı ve Büyük
Cokusuyla
1 Mayıs
Pikniimizi
Düzenledik
İzmir Halk Cephesi
23 Nisan’da Gaziemir
Sarnıç Piknik Alanı’nda
1 Mayıs Pikniği düzenledi. Piknikte ilk olarak
ailelerin getirmiş olduğu kahvaltılıklar paylaşılarak yenildi. Program kapsamında Halk
Cephesi adına kısa bir

Çayan

Dergimizin 12. sayısının yayınlandığı 30 Nisan 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 173. gününde, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 49. günündeler
*KEC Malatya direnişi 93. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 41. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişi 69. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal Amca'nın direnişi 81. gününde, açlık grevinin 62. gününde
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“Devrimcilik; Dünyanın En Doğal ve En Meşru İşidir.
Aklı Başında Hiçkimse 'ben Sömürüyü Haklı Buluyorum,
İşgaller-Katliamlar-Tecavüzler Doğrudur' Diyemez
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Her yerde olduğu gibi Ludwigshafen'de de Musa Aşoğlu'na Özgürlük
talebimizi haykırmak için bir stand
açmak istedik.
Ludwigshafen Belediyesi’ne bağlı
bir kuruma gitmemiz gerekiyordu
izin için ve gittik.
İlkin içeri girdiğimizde pek olumlu
bir cevap almayacağımızı hissetmiştik. Bizimle konuşan şahıs duvarlara
bakarak konuşuyordu.
Bizler uzun yürüyüşçüleriz dedik.
"Musa Aşoğlu'na Özgürlük kampanyamıza Ludwigshafen şehrini de
aldık. Stand açıp bildirilerimizi dağıtmak istiyoruz" dedik.
Sizden stand açmak için izin istiyoruz dedik.
Görevlinin bize ilk sorusu: Musa
Aşoğlu kimdir? oldu
Kendisine, “Musa Aşoğlu politik
bir tutsaktır. Hukuksuz bir şekilde
tutklanmıştır. Bizler de onun özgürlüğü için eylem yapmak istiyoruz”
dedik.
Bunun üzerine görevli; “Almanya'da politik tutsak yoktur, ayrıca
ben Ludwigshafen'de huzur bozacak
hiçbir duruma izin vermem dedi.
Söylerken yine duvarlara veya önündeki bilgisayara vs. bakıyordu. Ve
titrek bir ruh haline bürünmüştü.
Daha da ileri giderek, “ben sizin
herhangi bir yere bomba koymayacağınızı nereden bilebilirim?” dedi.
Daha geçenlerde birisi bomba ile
yakalandı gibi söylemlerle, önyargılı
ve yabancı düşmanı biri olduğunu
açıkça bize hissettiriyordu.
Bizler kendisine kararlı bir şekilde;
devrimci olduğumuzu, şov yapmadığımızı ve kimsenin huzurunu kaçırmak
için böyle bir girişimde bulunmadığımızı ısrarla söyledik. Gerekirse izinsiz
eylem hakkımızı kullanabileceğimizi
böyle bir hakkımızın olduğunu bildiğimizi söyledik. Ve ayrıca bize, Naziler'in yaptığı gibi, bomba koyma vs.
gibi bir yakıştırmadan dolayı yasal
işlem başlatıp kendilerini teşhir edeceğimizi ilettik. Bunun üzerine, baş-

vuruyu yazılı dilekçe veya
e-mail yolu ile yapmamızı
söyledi. Olur, yaparız dedik
ve yazılı olarak yaptık.
Ertesi gün gönderdiğimiz dilekçeye aynen şu
cevabı yazmıştı: Stand
açmak için bize yapmış
olduğunuz başvuruyu
reddediyoruz.
Ludwigshafen'de hiçbir terör faaliyetine izin
vermiyoruz. Musa Aşoğlu dünyanın en çok aranan teröristidir, politik
tutsak değildir.
Bunun üzerine mektubu alıp kendisi ile görüşmek üzere
yanına gittik ve sorduk.
" Sen savcı mısın, hakim misin?
Sen kim oluyorsun da bize ve arkadaşımıza böyle bir ithamda bulunuyorsun? Madem ki Musa Aşoğlu dünyanın en çok aranan teröristi, o halde
biz de onun arkadaşlarıyız. Biz neden
özgürce hareket ediyoruz? Kendi sorumlusu ile görüşmek isteğimiz hemen kabul gördü ve bizi odasına
aldı sorumlu.
Durumu anlattık ve bize hak verdi.
Ben en kısa zamanda sizler için gerekeni yaparım dedi. Biz o anda birbirimizle bakıştık. Çünkü ırkçı bir
karakterden sonra ılımlı, bizi dinleyen,
hatta özür dileyen biri vardı karşımızda. Gerçekten sorumlu, dediğini
yaptı. İki gün sonra bizi aradı ve
şöyle dedi: “istediğiniz günde, istediğiniz yerde ve istediğiniz saatte
Ludwigshafen'de eylem yapabilirsiniz.”
Kazanan irademiz oldu. Binlerce
bildiriyle, adım adım yürüyerek birçok ülkede Musa Aşoğlu'nun kim
olduğunu ve neden serbest bırakılması
gerektiğini anlattık. Devrimcilik;
dünyanın en doğal ve en meşru işidir.
Aklı başında hiçkimse 'ben sömürüyü
haklı buluyorum, işgaller-katliamlar-tecavüzler doğrudur' diyemez.
Her türlü bedeli göze alarak bu in-

sanlık dışı sisteme karşı savaşan yalnızca devrimcilerdir.
Bu yüzden devrimciler, bir halkın en onurlu evlatlarıdır. Onların
düşüncelerini savunmak, yalnız bırakılmayacaklarını ve asıl teröristlerin
emperyalistler olduğunu anlatmak
da onurdur. Bu yüzden haykırmaya
devam ediyoruz dünyanın dört yanında:
KAHROLSUN EMPERYALİZM
YAŞASIN MÜCADELEMİZ!
Essen Halk Cephesi Açıklama
GRUP YORUM HALKTIR,
SUSTURULAMAZ
Kurulduğu günden bugüne halktan,
devrimden, bağımsızlıktan, özgürlükten, demokrasiden, halk için sanat
yapan adaletten, haktan, eşitlikten
yana örgütlü müzik yapan Grup Yorum`un 23 Nisan 2017 günü İstanbul
Yenikapı’da yapacağı 7. Bağımsız
Türkiye Halk Konseri İstanbul Valiliği
tarafından “güvenlik gerekçesi” ile
yasaklandı.
Anadolu’muzu güzelleştireceğiz.
Topraklarımızı halkımız için, şehitlerimiz için cennete çevireceğiz.
Ülkemizi emperyalist boyunduruktan kurtaracağız.
Grup Yorum Halktır Susturulamaz
Türküler Susmaz Halaylar Sürer
Essen Halk Cephesi

2017 1 MAYIS’INI DİRENEREK, SAVAŞARAK KARŞILIYORUZ!

AVRUPA’dakiBİZ
AVRUPA'DAKİ GENÇLERİMİZİN DEVRİMCİLİK YAPMASI İÇİN
ÇOK GÜÇLÜ NEDENLERİ VARDIR
Avrupa'da yaşayan gençlerimizi
örgütlemeden sorunlarımızın çözümünü bekleyemeyiz. Nasıl ki ülke
topraklarında mücadeleyi omuzlayan,
devrimci hareketin gelişiminde emeği
ile, cürret ile, fedakarlığı ile gençler
varsa Avrupa'da da mücadeleyi geliştirecek olan, geleceğe taşıyacak
olan yine Avrupa'da yetişmiş gençlerimizdir.
Avrupa'da gençler içinde örgütlenmek, öncelikli olarak onları tanımaktan, var olan çelişkilerini ortaya
çıkarmaktan geçer. Gençlerimizin
hiç mi sorunu yoktur, yaşadıkları
Avrupa ülkelerinde hiç mi çelişkileri
yoktur. Elbette bu soruya cevabımız
evet vardır olacaktır. Çünkü Avrupa
emperyalizminin ortasında bir yabancı
olarak yaşayan bir gencin çelişkisinin
olmaması mümkün değildir. "Benim
bir çelişkim yok" demek yaşadığı
sorunun farkında olmamaktan kaynaklıdır çoğunlukla.
Gençlerimizi örgütlemek; nereye
ait olduğunu bilmeyen, ya da kendi
kültürünü reddeden, daha "üstün"
bir kültür arayışında kendi değerlerini
görmeyen, yitiren, gençler olarak geleceksiz ve umutsuz bırakmamaktır.

Gençlerimizi Nasıl
Örgütleyeceğiz
Yukarıda da belirttiğimiz gibi neden devrimcilik yapmaları gerektiğini,
yani çelişkilerini ortaya çıkararak
gençlerimizi örgütleyeceğiz.
Bugün Avrupa'da yaşayan tüm Türkiyelilerin, genel olarak tüm yabancıların, temel sorunu ırkçılıktır. Irkçılık
istatistiki olarak bile ele alındığında
her yıl artan bir ivme izlemektedir.
Irkçı partilerin tüm seçim propagandaları yabancı düşmanlığı üzerinedir
ve böylesi bir ortamda, okula giden,
çalışan bir gencimizin ırkçılığa maruz
kalmaması, ya da çevresinde tanık olmaması mümkün değildir.
Okula giden bir gencimizi ele aldığımızda mutlaka öğretmenlerle ya
da dersleri ile ilgili ırkçı bir yaklaşımla
karşılaşmıştır, hatta sınıfta kalmasına

neden olan durumlara kadar sorunlar
yaşanmıştır. Öğretmenlerin ya da okul
idaresinin yabancı öğrencilere karşı
ırkçılığı açıktan ya da sinsice "öğrencinin başarısızlığı ya da uyumsuzluğu"
ile açıklansa da başarısızlığının -ki
çoğu zaman başarısızlık diye bir sorun
yoktur- altında da yatan temel neden
yine Avrupa devletlerinin eşit eğitim
hakkı tanımamalarından ve ırkçı politikalarından kaynaklıdır. Örneğin, aynı
oranda başarılı ya da daha başarılı bir
Türkiyeli gençle Avrupalı bir genç arasında tercih yapıldığında hiç bir zaman
tercih edilen yabancı genç olmaz. Yine
iş alanında da referansları, diploması
daha iyi olan bir genç yerine başarı
seviyesi daha düşük bir Avrupalı tercih
edilir. Bu örnekleri yaşamın her alanında
çoğaltabiliriz, ama bizim için önemli
olan gençlerimizin ne kadar bunun bilincinde oldukları ve bunu bir sorun
olarak görüp görmemelerindedir. Sorun
olarak gören için tek alternatif vardır,
ırkçılığa karşı örgütlü saflarda mücadele
etmek. Sorun olarak görmeyen ya da
bunu bilince çıkaramamış bir gencimize
de bunu anlatmak ırkçılığa karşı tavır
almasını sağlamak ise biz devrimcilerin
görevidir.
Irkçılığın bir diğer boyutu ise, aşağılama ve kendinden olmayan kültürleri
hor görme, ona yaşam alanı tanımamadır. Bu kültürel aşağılama ırkçı
faşist örgütlenmelerin pankartlarında
açık ve net haliyle "yabancılar dışarıdefol" olarak görülür ama devlet kurumlarının her kademesinde aynı mantık
hüküm sürse de bu ifadeler bu kadar
açık haliyle söylenmez. Yapılanlar ya
yasaya dayandırılarak yapılır, "üstün"
olduğunu kendi kültürünün "büyüklüğünü" ortaya koyarak, herkesin ona
uyması gereken bir zorunluluk hali
olan "uyum" yasaları ile bunu yaparlar.
Uyum neye ne için uyum, bunun bir
önemi yoktur. Yabancı "aşağı" tabakadan olan halklar "medeni" Avrupa
kültürüne "uyum" gösterip boyun eğmeli hatta kendi kültürünü tamamen
unutmalıdır.
Bu tür aşağılanmaların birçok bo-

yutunu farklı halini yaşayan bir gencimize okulda, sokakta, medyada aslında duyduğu, gördüğü, yaşadığı
her alanda kendi aşağılanmışlığı hatırlatılır... Bu hatırlatmaların tek amacı
vardır, "kendine ait olanı unuttuğun
oranda bendensin", ki ne kadar
"uyum" gösterirsen göster asla ondan
olamazsın. Çünkü rengin farklıdır
en başta... Kültürün artık Avrupalı
olsa da rengin senin kabullenilmemenin, "alt tabakaya" mensup olmanın bir işaretidir.
Gençlerimizin kendi kültürlerini
reddedişle başlayan savrulmalarının
temelinde kısacası bir şeylere "uyma"
ya da tamamen reddedişi getiren "uymama" ve toplumun dışına itilme
durumu vardır.
"Uyar" artık özünden kopmuştur
ve aşağılanmayı kabul etmiş, kendi
halkını en fazla aşağılayarak kendini
"uyduğu" topluma kabul ettirmenin
getirdiği sağlıksız bir ruh hali vardır.
"Uymaz" uyumsuzluğu da girdiği
kimlik arayışı içinde çarpık kavrar,
yada altını doldurmaz. Çünkü kimlik
vatan demektir, değer, kültür demektir.
Ve yaşadığı ülkeninin kural ve
kültürüne uymayı reddeden gencin
arayışı birçok defa da değindiğimiz
yozlaşma batağına saplanır. Uyuşturucu, kumar, çeteleşme vb. bunlar
kendi içlerinde yaşadıkları tepkilerin
dışa vurumudur. Hiçbir gencimiz,
özünde kötü olduğu için uyuşturucuya, kumara başlamaz. Çaresizlik,
amaçsızlık ve yarından umutsuzluktur,
ona, sadece bir kaç saatliğine de olsa
gerçek yaşamdan kopmak için vücüduna, beynine zarar verdiren.
Uyumu reddedenlerin, kendi kimlik arayışının peşine düşen gençlerin
devrimcilik nedenleri, bu nedenle
daha güçlüdür. Çünkü onlar emperyalizmin en açık halini görmüşlerdir.
Ve oradan çıkmanın, yaşamda bir
amaç edinmenin tek yolu devrimcilerle, devrimci saflarda kendi yaşadıklarının başka gençler tarafından
yaşamaması için mücadele etmektir.

1 MAYIS ALANINI DA DİRENEREK KAZANACAĞIZ!
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Avrupa’da
MUSA AŞOĞLU İÇİN ADALET
NÖBETİ DEVAM EDİYOR!
Hamburg’ta Musa Aşoğlu İçin 17.
Kez Adalet Nöbetine Duruldu
20 Nisan Perşembe günü Musa Aşoğlu’nun
özgürlüğü için eylem yapıldı. Saat 18:00’ da,
Musa Aşoğlu’nun bulunduğu hapishane önünde,
Almanca ve Türkçe sloganlar ile başlatılan
eylem, bildirinin okunması ve Grup Yorum
şarkıları ile devam etti. Saat 19:00’da sloganlar
ile sonlandırılan eyleme toplam 16 kişi katıldı.
DEVRİMCİLİK YAPMAK BİR GÖREVDİR!
MUSA AŞOĞLU ONURUMUZDUR!

Alman Komünistlerden Musa
Aşoğlu için Yazılama
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2017

“Revolutionärer Aufbau” (Devrimci Inşaa)
isimli örgüt tarafından Almanya’nın Bremen,
Hamburg, Jena ve Weimar şehirlerinde devrimci
tutsak Musa Aşoglu için yazılamalar yapıldı.
Yazılamalarda İngilizce, Türkçe ve Almanca
olarak “Musa Aşoglu’na Özgürlük”, “Mahir
Çayan Kavgada Yaşıyor” sloganları yazıldı.

Uzun süredir Almanya DevGenç’lilerle dost saflarında bulunan
“Revolutionärer Aufbau” örgütün açıklaması söyle:
Musa Aşoğlu’na Özgürlük
Musa Aşoğlu- sözde Devrimci
Halk Kurtuluş Cephesi’nin (DHKPC) önder kadrolarından- geçen senenin
Aralık ayında tutuklanmıştır. Hem
Türk devleti hem de ABD Musa Aşoğlu’nun başına 1,2 milyon ve 3 milyon
dolarlık ödüller koymuştur. O günden
beri iadesi için adeta bir kavga sürüyor,
çünkü Almanya’nın yanında Türkiye
ve ABD’de onu yargılamak istiyor.
Ona Türkiye’deki ABD konsolosluğuna ve ABD emperyalizmin diğer
kurumlarına yönelik eylemlerin sorumluluğu veriliyor. DHKP-C isçilerin
ve köylülerin kurtuluşu için verilen
devrimci savaşa öncülük ediyor, iktidarı
hedefliyor. Hem Türkiye devletine
karşı, hem de emperyalizme karşı sa-

vaşıyor. Devlet tarafından desteklenen,
halkları zehirleyen ve devrimcilere
saldıran uyuşturucu çetelerine karşı
mücadele ediyor. Ajitasyonları komünizm için. Kavgaları komünizm için.
DHKP-C dünyada tüm devrimcilerin
örnek alacağı parlak bir örnektir.
Onlara üye olmak, hatta onların
lideri olmak, bir suçlama değil, onurdur.
Alman ve Türkiye devletleri bizim
düşmanlarımızdır. Onlar bunu tekrar
kanıtlamıştır. Onlara gereken muameleyi göstermenin zamanıdır.
O yüzden Bremen, Hamburg, Jena
ve Weimar şehirlerinde Musa Aşoglu
için yazılamalar yapıldı. Biz diyoruz
ki: Başkaldırmak meşrudur!
Türkiye devletine karşı savaşmak
meşru ve önemlidir!
Musa Aşoğlu ve tüm Devrimci
Tutsaklara Özgürlük!
Revolutionärer Aufbau

YÜRÜYÜŞ DERGİSİ SUSTURULAMAZ!
Mannheim Dev-Genç’lilerden Açıklama
“Varsın oklar üstümüze yağsın. Biz doğru
gördüğümüz bu yolda sonuna kadar yürüyeceğiz.” ( Mahir Çayan)
25 Nisan günü AKP’nin katil polisleri
Gazi Mahallesi’nde bulunan Yürüyüş dergisi
bürosunu basmışlardır.
Gerçeğin sesi olan, gençlerin, emekçilerin
tüm Halkın sesi ve öğretmeni olan Yürüyüş
dergisini kapatamazsınız. Gerçekleri yok
edemesiniz.
Tüm Yürüyüş dergisi çalışanları derhal
serbest bırakılsın.
Yürüyüş dergisi halkın, milyonların sesidir. Onu baskınlarınızla, yasaklarınızla,
katil polislerinizle engelleyemezsiniz. Nasıl
ki halka Şafaklar’ı, Çiğdemler’i, Leylalar’ı,
Bilgehanlar’ı anlattıysa, yeni kahramanları
da anlatmaya devam edecektir. Yürüyüş
dergisini halka ulaştırmamızı engelleyemeyeceksiniz. Yaksanız da, yıksanız da, gözaltına alıp tutuklasanız da, bitiremezsiniz!
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KAHROLSUN FAŞİZM, YAŞASIN
MÜCADELEMİZ!
5 YÜRÜYÜŞ DERGİSİ ÇALIŞANI
DERHAL SERBEST BIRAKILSIN!
HALKIZ, HAKLIYIZ, KAZANACAĞIZ!

Londra’da Yürüyüş Dergisi
Standlarımız Devam Ediyor
Emperyalizmin ve faşizmin işbirliği sonucu yapılan saldırılara ve Yürüyüş’ün halka
ulaşmasını engelleme çabalarına rağmen
halklarımıza gerçekleri ulaştırmaya devam
ediyoruz.
Her cumartesi olduğu gibi bu hafta da
Wood Green Kütüphanesi önünde açılan
standa halklarımıza gerçekleri anlatıp halk
düşmanlarını teşhir ediyoruz.
İki saat süren stand boyunca, Yürüyüş
dergisi halklarımıza ulaştırıldı ve halkımızla
sohbet edildi.
İngiltere Yürüyüş Dergisi Temsilciliği

Stutgart
Anadolu
Federasyonu
Yusuf Taş İçin
Eylem
Stuttgart Anadolu Federasyonu Üyeleri, tutsak
bulunduğu Heimsheim Hapishanesi’nde, ağır tecrit
koşullarına ve dayatılan insan onuruna aykırı yaptırımlara karşı 29 Mart tarihinden bu yana açlık grevi
direnişinde olan Anadolu
Federasyonu Üyesi Devrimci Tutsak Yusuf Taş’ı
sahiplenmek için 20 Nisan
Perşembe günü ikinci kez
Heimsheim Hapishanesi
önünde eylem yaptılar.
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Avrupa Dev-Genç

Almanya’da Özgür
Tutsak Yusuf Taş Açlık
Grevini Sürdürüyor
21 Nisan günü, açlık grevi direnişinin 23.
gününde Yusuf`tan 19 Nisan tarihinde kaleme
aldığı bir mektup geldi. Mektubunda hak
gasplarından söz eden özgür tutsağımız, 5 ve
15 Mart`ta avukatlarına Almanca yazdığı
mektupların bekletilip, 29 Mart`ta kendisine
iade edildiğini paylaşmış.
Hapishanenin söylediği ikinci yalan ise
ziyaretlerle ilgili. 30 Mart`tan itibaren Yusuf`un
idareye bildirdiği ziyaretçilerin görüşleri kabul
edildiği, ancak kimsenin ziyaret günü almak
için hapishaneyi aramadığını söyleyerek, devrimci tutsakları yalnızlık hissi ile çürüteceğini
zanneden idarenin bu yalanı, Yusuf`a aynı
gün yazılan mektuplarla çürütüldü.
Hızla avukat ve dost ziyareti bekleyen
Yusuf, ziyaretlerin idarenin yalan ve engellemelerinden dolayı gerçekleşemediği tahminini
paylaşmış mektubunda.
Mektubunda ayrıca açlık grevi direnişini
anlatan Yusuf, o güne kadar 8 kilo verdiğini,
tansiyonunun biraz düşük olduğunu, yüzünde
ve sırtında sivilcelerin ve ağzında aft çıktığını
bildiriyor. İki haftadır revire çıkmak için uğraştığını, ancak henüz çıkamadığını aktarıyor.
Su, seker, biraz tuz ve limon suyu, çay ve
kahve içtiğini paylaşıyor.
En acil ihtiyaçlarının yurt içi-yurt dışı
pulları ve kitap olduğunu bildiriyor Yusuf.
Mektup başına 3 adet pul ve postayla 1-2
kitap gönderilebiliniyor.
Bunun üzerine ayni aksam Stutgart Halk
Kültür Evi’nde alternatif gün düzenleyen kadınlar, toplu kart yazarak, toplam 20 kart ve
yaklaşık 60 pul gönderdiler. Yusuf`un mektuplarının gelmesi ve gitmesi 2 gün sürmektedir.
Mutlaka kart, mektup, pul vs. göndererek ve
Heimsheim Hapishanesi’ni teşhir ederek Yusuf`un taleplerinin kabul edilip açlık grevinin
zaferle sonuçlanmasını hızlandırabiliriz.
YUSUF TAŞ ONURUMUZDUR!
YAŞASIN AÇLIK GREVİ DİRENİŞİMİZ
YAŞASIN DİRENİŞ YAŞASIN ZAFER

Avrupa Dev-Genç’liler
Yoldaşlık Kampında
Buluştular
Almanya´nın Pfalz eyaletinde
21.04-23.04.17 tarihleri arasında 14
Dev-Genç’li yoldaşlık kampında bir
araya geldi.
Gerçek yoldaşlığın ve dostluğun
ne olduğunun öğrenildiği kampta zorlukların, mücadelenin, yolda yürürken,
derenin üstünden atlarken, her patikada, her zorlu bir görevde o zorlukların aslında kolektivizm ile birlikte
ne kadar kolay aşılabileceğini gördü
gençlerimiz.
Yoldaşlığın çıkarsız bir ilişki olduğunu ve paylaşım olduğunu çok
açken bile yanındakine zorla ekmeğini
vererek ya da oturduğu ateşin başından
kalkarak “buraya otur burası daha sıcak, ben üşümüyorum zaten” diyerek
ve ya sıcak yatağını paylaşarak öğrendi
gençlerimiz.
Evet, bizler Avrupa Dev-Genç’liler
olarak gençlerimize paylaşmayı öğreteceğiz dostluğu, adaleti, çıkarsız
ilişkiyi, asıl sevgiyi ve emeği öğreteceğiz.
En zor anında bile ilk önce yoldaşını düşünmeyi öğreteceğiz çünkü
sevgide, emek de paylaşınca güzelleşir
ve sonsuzlaşır.

Almanya Dev-Genç’liler
Oturma Eylemi
27 Mart’tan beri Türkiye’de tutuklu
olan arkadaşımız Anıl Güney Bolat
ve 6 Nisan’da gözaltına alınıp ülkeden
çıkış yasağı konulan Gamze Köse
için adalet arayışımız devam ediyor.
İki Avrupa Dev-Genç’li arkadaşımızı
sahiplenmek için geçen hafta başlattığımız oturma eylemleri birçok şehirde devam ediyor. Bugün Almanya’nın Dortmund, Düsseldorf ve Hamburg şehirlerinde birer saatlik oturma
eylemleri yapıldı. Halkın ilgisini çeken

oturma eylemlerimizde birçok insana
arkadaşlarımızın durumunu anlattık
ve imza topladık. Tüm Dev-Genç’lileri
bulundukları şehirlerde oturma eylemleri yapmaya çağırıyoruz.
ANIL GÜNEY BOLAT SERBEST
BIRAKILSIN!
GAMZE KÖSE ÜZERİNDEKİ YASAKLAR KALDIRILSIN!
YAŞASIN DEV-GENÇ, YAŞASIN
DEV-GENÇ’LİLER!

Halk Toplantısı
23 Nisan 2017 Pazar günü Dayev’de halk toplantısı yapıldı. Saat
14.00’da insanlar gelmeye başladı ve
öncelikle hazırlanan yemekler birlikte
yenildi. Sonra toplantıya geçildi. Toplantının iki gündemi vardı.
Birincisi dedikodu konusu,
İkincisi 1 Mayıs’tı.
Dortmund’da her yıl yapılan 1
Mayıs’lardı her zaman standımızda
olduğu için bazen stand meselelerini
konuşmaktan, politik yanını eksik bırakabiliyorduk. Bu yıl politik olarak
da güçlü çıkmamız gerektiği konuşuldu. Siyasi olarak gündemlerimiz
oldukça yoğun. Faşizme geri adım
attıracak tek şeyin direnmek olduğunu
söylüyorlar ve bunun gereklerini
yerine getiriyorlar. Hak almanın başka
yolu yöntemi de yoktur. Biz bu direnişi
anlatabilmeliyiz. Dersim Seyit Rıza
Parkı’nda Kemal amcanın çocuklarının cenazelerini almak için başlattığı
oturma eyleminden sonra, başladığı
Açlık Grevi 59. gününe girdi. Seyit
Rıza Meydanı’nda anıt gibi durmakta
Kemal amca: “Ben cenazelerimi istiyorum. Onları alacağım ve geleneklerime göre gömeceğim” diyor.70
yaşında ve kritik günlere geldi.
Bir başka konuda bugün Türkiye
‘de konseri yasaklanan Grup Yorum’a
destek için Grup Yorum şarkısı söylendi, video çekildi ve toplantı bitirildi.
Toplantıya 20 kişi katıldı.
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Dergimizin 12. sayısının yayınlandığı 30 Nisan 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 173. gününde, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 49. günündeler
*KEC Malatya direnişi 93. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 41. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişi 69. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal Amca'nın direnişi 81. gününde, açlık grevinin 62. gününde

1 MAYIS ALANINI DA DİRENEREK KAZANACAĞIZ!
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“Hareket benim için adalettir. Halkın yaşadığı tüm haksızlıkların, katliamların, dayatılan onursuzlukların, kimliğinden, onurundan ayrı yaşamaya mecbur bırakılmanın, açlığın, sevgisizliğin hesabını soracak tek
güçtür. Halkın gücüdür.
Güvendir, insanlığın tüm erdemleridir.”

Elif Sultan Kalsen

8 Mayıs - 14 Mayıs
12 Eylül'ün apolitikleştiremediği gençlerimizden biriydi. Tüm baskılara rağmen devrimcilerin yanında saf tuttu.
Yeni Çözüm dergisi okuHüseyin Soyuuğur ru olan Hüseyin, ODTÜ
yurdunda geçirdiği rahatsızlık sonucu
11 Mayıs 1987’de aramızdan ayrıldı.
Murat, Tokat
doğumludur. Halkının mücadelesinde yer alan bir
devrimciydi. Gazi
Ayaklanmasının
Murat Çuhacı
neferlerindendi.
13 Mayıs 1995’te
İstanbul Okmeydanı’nda sivil faşistlerin bıçaklı saldırısı sonucu
şehit düştü.

Ali Haydar Şahin
12 Mayıs
1987’de şehit
düştü.

1868’de doğdu. İrlanda ulusal kurtuluş mücadelesinin
Marksist önderlerindendi. ISRP'nin (İrlanda Sosyalist
Cumhuriyetçi Partisi) kuruluşuna önderlik etti. İrlanda
emekçilerinin ilk silahlı örgütlenmelerinden biri olan
İrlanda Yurttaş Ordusu'nun da kurucusudur. James Connolly,
sendikalist görüşleri de olmasına karşın, 1. EmperyalistJAMES CONNOLLY lerarası Paylaşım Savaşı döneminde, savaşın devrimci
bir savaşa dönüştürülmesinden yana tutum alarak devrimci cephede yer
aldı. 1916 Nisanı’nda Dublin’de başlatılan ayaklanmada, İngilizler tarafından ağır yaralı olarak ele geçirildi. Gizli bir duruşmayla yargılandı ve
idama mahkum edildi. Kangrene dönüşen yaraları nedeniyle ayakta
duramaz halde olduğu için bir koltuğa oturtularak kurşuna dizildi. 12
Mayıs 1916 onun dünya halklarının mücadelesinde ölümsüzleştiği tarihtir.

Müjdat 1957,
Hasan 1956, Renan 1953 doğumluydu. Devrimciydiler. Faşizme karşı
devrimin saflarınHasan Okut
Renan Eriş
Müjdat Çelikyay daydılar. Bir yandan okuyor, çalışıyor ve halkın kavgasına omuz veriyorlardı. 9 Mayıs 1978ʼde
okudukları İstanbul Yıldız Üniversitesi gece bölümünden
birlikte çıkarken, faşistlerin kalleşçe pususunda katledildiler.

Anıları Mirasımız
Murat ÇUHACI'yı Yakınları, Yoldaşları Anlatıyor:
Sabah saatleriydi. Okmeydanı'nda öfkeli bir kalabalık toplanmıştı.
Bu kalabalık önceki gün Gazi'ye saldıran düşmana öfkeydi. Bir an
önce hesap sormak istiyordu katillerden.
Toplananlar hep bir ağızdan slogan atıyordu. Parti-Cephe'nin
sloganlarını. Evet, orada Parti-Cepheli'ler ve Parti-Cephe öncülüğünde
halk vardı. Yürümeye başlamışlardı. En önde Murat da vardı. O da
öfkeli ve kitleye önderlik edenlerdendi. O bir Parti-Cephe taraftarıydı.
Parti-Cephe taraftarlığının ne demek olduğunu, ne anlama geldiğini
biliyordu. Murat, savaşa yabancı değildi. Tanıyordu savaşımızı.
Şehitlerimizden, Parti-Cepheli'lerden öğrenmişti. O, Parti-Cephe'ye
güveniyordu. Çünkü, yıllardır özlemlerine kimin sahip çıktığını
biliyordu. Şimdi bir Parti-Cepheli taraftar gibi savaşmaya, savaştırmaya gidiyordu Gazi'ye. Daha Gazi'ye varmamışlardı. Eline bir
sopa aldı. Sopayı öfkesinden kırmak istercesine sıkıyordu. Faşist
odakların dağıtılmasında en öndeydi. Gazi'de ise militanlığıyla
öne çıktı. Bir bakmışsınız barikatlara koşup barikatları güçlendiriyor,
bir bakmışsınız düşmanla yüzyüze çatışıyor, yaralıların taşınmasına
yardım ediyor. Gazi'den sonra o artık daha tecrübeli bir Cephe'liydi...
Murat çevresinde yaşanan olaylara duyarsız kalmıyordu. 13 Mayıs
günü Okmeydanı'nda bir faşistle kavga eden birini ayırmak isterken
Hacı isimli faşistin savurduğu bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi. O
gün olayı duyan yüzlerce arkadaşı, Okmeydanı'ndaki esnaflar ve
halktan pek çok kişi hastaneye koştu.
Murat'ın cenazesi çok sevdiği devrimcilerin, Parti-Cepheliler'in
omuzlarında taşındı. Murat'ı unutmayacak, unutturmayacağız.

İrfan liseli bir devrimciydi. 17 yaşındaydı.
13 Mayıs 1996’da İstanbul Alibeyköy’de
Kurtuluş gazetesi dağıtımı yaptığı sırada,
İrfan Ağdaş
polis tarafından herkesin gözü önünde sırtından kurşunlandı. Yaralı olarak polis otosuna
alındı ve orada işkenceye devam edilerek katledildi.

Bir arkadaşı anlatıyor:
"Murat'ı çok kısa bir süre tanımama rağmen, O'nda ilk dikkatimi
çeken şey, sessizliği olmuştu. Çok sakin ve ağırbaşlıydı, sessiz
olduğu kadar da, sıcak bir insandı Murat. Çevresindeki herkes tarafından çok sevilir, o da insanları severdi. O'nu ölüme götüren
şey de sevgi oldu... Elinden geldiğince herkese yardım etmeye
çalışırdı. (...) Anadolu kültürüne sahip çıkan, Alevi bir aile içinde
yetişmiş olmanın etkisiyle değerlerini vazgeçmeden koruyan, haksızlıklara, eşitsizliklere dayanamayan, temiz yürekli bir insandı.
Haksızlığı, adaletsizliği gördüğü anda, yerinde duramaz, tepkisini
hemen ortaya koyardı. Kimseye zarar vermek istemez, sessiz,
sakin ve olgun yaklaşırdı. Yaşına bakmadan, sadece sevmekle kalmadık, saydık O'nu.
Sevdiği insanlara, arkadaşlarına, çıkarsız bağlı olan Murat'ın
en çok övündüğü şey, mahallemiz Yolağzı'nın anti-faşist potansiyelinin
çokluğu, bunun da ötesinde Parti-Cephe'ye bağlı insanlarımızın
çokluğuydu.
Kendini sakınmadı. Gazi Katliamı duyulduğunda, destek için
Okmeydanı'ndan Gazi'ye akın akın yürüyen kitlenin en önünde,
Parti-Cephe savaşçılarımızın hemen yanında olmayı bir görev
bildi. Gazi'ye ulaştığımızda, düşmanla çatışmada tereddütsüz, yaralıların hastaneye taşınmasında özverili, sorumluluk duygusuyla
hareket edendi Murat. Birçok parçaya bölündü; barikat kuran,
düşmanla yüz yüze çatışan, şehitlerimizin cenazelerine sahip çıkan,
mezarlıkta karşı devrimci Aydınlıkçılar'a tavır alıp, teşhir eden ve
kitle dışına atılmalarını sağlayan birden çok Murat, birden çok
"Kara Çocuk" savaşımızla, savaşçılarımızla omuz omuza oldu.

