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Grup Yorum Halktır! 
Ülkemizin Dört Bir Yanında Halk, 

300 Bin Kişilik Grup Yorum 
Bağımsızlık Konseri’ni Örgütlüyor!

Halkların Tek Kurtuluşu Sosyalizmdedir!
Mahirler Kızıldere'de Kurtuluşun Yolunu Çizdiler! 

17 Nisan ve Büyük Direnişimizle Dost ve Düşmana 
Bu Yoldan Asla Dönmeyeceğimizi Gösterdik!

Türkiye Halkları! 
Bağımsız olunmadan özgür olunmaz!

Bağımsız Türkiye 
Konseri’nde buluşalım!

Kızıldere’nin Yolunda 
Devrim Yürüyüşümüz Sürüyor!



Sahibi ve Sorumlu Yazıişleri
Müdürü: Mustafa DOĞRU
Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah.
Billurcu Sok. No: 20 / 2  
Beyoğlu / İSTANBUL

Ofset Hazırlık: Ozan Yayıncılık

Adres: Gülbahar Mah. Cemal Sahir
Sok. Kral Apt. 7/1 B Blok No: 17
Daire: 6  Mecidiyeköy / İSTANBUL
Tel: (0-212) 216 41 78

Faks: (0-212) 216 41 79

Yurtdışı Büro: Vakıf EFSANE 

Pieter de Hoochstr. 30
3021 CS Rotterdam/Nederland

ISSN: 1305-7944

Baskı: Ezgi Matbaacılık-Sanayi
Cad. Altay Sok. No: 10
Çobançeşme / Yenibosna / İST.
Tel: (0-212) 452 23 02

Dağıtım: Turkuvaz Dağıtım
Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.
Tel: (0-216) 585 90 00

Avrupa: 4
Euro
Almanya: 4
Euro
Fransa: 4 Euro
İsviçre: 6
Frank

Hollanda: 4
Euro
İngiltere: £ 3
Belçika: 4
Euro
Avusturya: 4
Euro

www.yuruyus.com info@yuruyus.com
Haftalık Süreli Yerel Yayın

Siyasi Dergi          
Fiyatı: 1 TL

Tel: (0-212) 251 94 35

ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Gerisi hayat...Gerisi hayat...

İdeolojide ve savaşta dik duramayanlar 

HİÇBİR İDDİANIN 

sahibi olamazlar.

Dik durmak bedel ödemektir.

Dik durmak bedel ödemeyi göze almaktır.  

Büyük saldırılar bedel ödemeden 

savuşturulamaz.

Grup Yorum Halktır! 
Ülkemizin Dört Bir Yanında Halk, 

300 Bin Kişilik Grup Yorum
Bağımsızlık Konseri’ni Örgütlüyor!

Adana Adana Gazi Ticaret Meslek Lisesi

Gazi Ticaret Meslek Lisesi İstanbul Üniversitesi

İstanbul-Gülsuyu

İstanbul-Gülsuyu
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38 Gençliğin Gündeminden: Eğitim

sisteminin çarpıklığı bir kere daha
ortaya çıktı...

39 Liseliyiz Biz: Yasaklanan

19 Mayıs törenleri değil,
emperyalizme karşı mücadeledir

41 Gençlikten Haberler...

42 Devrimci Memur Hareketi:

Sendikalarımızı kadın-erkek omuz
omuza bedeller ödeyerek kurduk...

44 İnşaat tekellerinin zenginleşmesi

için yoksulun evini yıkan yasa!

46 Newroz isyandır isyanı büyütüyoruz

47 Sınıf Kini: Bizim vicdanımız sınıf

kinimizdir

48 TAYAD’lı Aileler: Tutsak aileleri

paylaştıkça güçlenecektir!

50 Avrupa’dakiBiz: Almanya’da

uyum yasaları ırkçılığı
geliştiriyor! Bunun adı
uyumsuzluksa olsun! 

52 Yitirdiklerimiz...

54 Haberler...

55 Öğretmenimiz

24 Röportaj: 3. Eyüp Baş
Emperyalist Saldırganlığa Karşı

Halkların Birliği Sempozyumu...

28 Oğuzhan Müftüoğlu yalan
söylüyor DY’nin tarihinde
direniş yoktur!

31 Ölüm orucu ve açlık grevi direnişi
zulme karşı halkların elindeki en
güçlü, en meşru mücadele

silahıdır!

34 Haklıyız Kazanacağız:
Evlerimizi yıkıp yerine villa
yapanların yakasına
yapışacağız!

35 Cepheli: Cepheli özgüven
sahibidir

36 Halk Düşmanı AKP:
Yoksulluğun sorumlusu AKP, ne
kadar gizlemeye çalışırsa
çalışsın biz varız ve onun
düzenini yıkacağız

Kızıldere’nin Yolunda
Devrim Yürüyüşümüz Sürüyor!

Ülkemizde Gençlik

Karadeniz Özgürlükler Derneği
yeni yerine taşınmıştır.
Yeni adres: 
19 Mayıs Mahallesi 
Kışla Sokak No:9/8 
SAMSUN

Gülsuyu ve 1 Mayıs mahallelerinde
yozlaştırmaya karşı çıkan devrimciler
17 aydır tutuklular!
Tüm halkımızı mahkemeye katılmaya,
tutuklanan devrimcileri sahiplenmeye
çağırıyoruz. 

Yer: Çağlayan Adliyesi Önü
Saat: 10.30
Tarih: 3 Nisan Salı

YOZLAŞMAYA KARŞı MÜCADELE ETMEK SUÇ DEĞİLDİR!

İİ ç i n d e k i l e r

7 Teslim olmayanlar asla
yenilmezler!

10 Halk Gerçeğimiz:
“Halk gerçeğimiz”
cenazelerimiz
mezarlarımız

12 Bağımsız Türkiye
Konseri’nde buluşalım

15 Bağımsız Türkiye düşünü
gerçeğe çevireceğiz!

17 15 Nisan’da 300 bin yürek
“Bağımsız Türkiye”

diye çarpacak

19 Özgür Tutsaklardan:
Mektup yasağı özgür
tutsakları teslim alamaz!

20 Özgür tutsaklar tedavileri
engellenerek teslim
alınamazlar...

21 Devrimci Okul: Bir ömür
boyu devrimcilik (5)

4 Kızıldere’nin yolunda
devrim yürüyüşümüz
sürüyor!

37 Gençlik Federasyonu’ndan:
Halkımızın umudu ve
Dev-Genç bir bütündür!



30 MART-17 NİSAN, “Devrim
Şehitlerimizi Anma ve Partinin Ku-
ruluşunu Kutlama Günleri”mizdir.
Partimiz DHKP-C (Devrimci Halk
Kurtuluş Partisi-Cephesi) 30 Mart
1994 yılında kuruldu. Partimizin kök-
leri, 1970 yılının Aralık ayında Ma-
hir Çayan’ın önderliğinde kurulan
THKP-C’ye (Türkiye Halk Kurtuluş
Partisi-Cephesi’ne) uzanır. 

Mahirler 1970’te emperyalizmin
yeni-sömürgesi ülkemizde devrim
yapmak için çıktılar yola. Silahlı
devrim savaşını başlattılar. Yola çı-
karken kılavuzları Marksizm-Leni-
nizmdi. Marksizm-Leninizmin ışı-
ğında ülkemizin tahlilini yapıp dev-
rimin yolunu çizdiler. 

THKP-C’nin kuruluşu ve silahlı
savaşa başlaması, Amerikan emper-
yalizmine karşı Anadolu toprakla-
rından ilan edilmiş ilk açık meydan
okumadır, savaştır.  THKP-C, düze-
ne, oligarşik devlete ve emperyaliz-
me karşı gerçek anlamda ilk başkal-
dırının temsilcisi ve öncüsüdür.
THKP-C’yi, Türkiye devrimi açı-
sından bir dönüm noktası yapan,
Türkiye devriminin yolunu belirleyen
silahlı devrim mücadelesini başlat-
masıdır. Bu yol, “revizyonizmden
ve reformizmden kopuşun” yoludur. 

30 Mart 1972’de Kızıldere’de
Mahirlerin katledilmesiyle THKP-C
fiziken imha edildi. Kızıldere’den
kısa bir süre sonra Mahirler’in mira-
sını Partimizin kurucuları Dayı’nın

önderliğindeki genç Cepheciler dev-
raldı. Devrimci Sol’dan DHKP-C’ye
yolumuzdan bir milim bile sapmadan
tam 42 yıldır büyük bedeller ödeye-
rek emperyalizme ve oligarşiye kar-
şı devrim savaşını sürdürüyoruz. 

“Biz buraya dönmeye değil, öl-
meye geldik” diyen bir mirasın sahi-
biyiz. Emperyalistler ve onun uşak-
ları 30 Mart 1972’de Kızıldere’de
Mahirleri katlederek Türkiye’de dev-
rim umudunu büyümeden yok etmek
istemişlerdi. 

Ama yanıldılar. 

Katlederek devrimcileri bitire-
ceklerini sananlar yanıldılar. Mahir-
ler’i katlederek THKP-C’yi fiziken
yok etmeyi başarmalarına rağmen
yanıldılar. 

Sınıflar mücadelesinde ‘yok ol-
mak’ ya da ‘var olmak’ tek başına
fiziki bir durum değildir. Kızıldere bu-
nun en somut örneğidir. Kızılde-
re’nin üzerinden çok geçmeden Ana-
dolu’nun dört bir yanından “Yolumuz
Çayanlar’ın Yoludur” diyen genç
Cepheciler, Mahirlerin Kızıldere’de-
ki mirasına sahip çıktılar. 

30 Mart 1972’de Kızıldere’de di-
renişi görmeyip, sadece katliamı gö-
renler; yanıldılar. Kızıldere’de Ma-
hirler ÖLDÜLER ama, YENİLME-
DİLER! Sınıflar mücadelesinde öl-
mek; fiziken yok olmak değildir. Öl-
mek; inançlarından, düşüncelerin-
den vazgeçmektir. Tarihini, değerle-
rini terk etmektir. Kızıldere’de Ma-

hirler kahramanca ölümleriyle bir
DESTAN yazdılar. Türkiye ve dünya
devrim tarihine çok büyük miraslar bı-
raktılar. 

Kızıldere yenilgi değil ZAFER-
DİR! Yenilgi teslim olmaktır. Kızıl-
dere’de Mahirler, teslim olmadılar.
Devrim yolunda nasıl yürüneceğini
gösterdiler. Türkiye devriminin ma-
nifestosunu yazdılar. 

Kzıldere yok olmak değildir. Kı-
zıldere, devrim ve sosyalizmin en
yüksek bilinçle sahiplenilmesidir.
Mahirler bu sahiplenmeyi “Bir dire-
niş geleneği yaratmalıyız. Bu dire-
nişte bir çoğumuz, belki de hepimiz
ölebiliriz, ama gelecek kuşaklara
bir direniş geleneği bırakırız...” diye
ifade etmişlerdir. 

Kızıldere’den bugüne Mahirlerin
bıraktığı geleneği biz yaşatıyoruz.
Sayısız engebeleri aştık, nice dolam-
baçlı yolları geçtik, bu yolda düşen-
lerimiz oldu ama asla Mahirler’in mi-
rasına gölge düşürmedik. Tarihimizin
en zorlu dönemeçlerini Dayı’nın ön-
derliğinde Kızıldere’nin yolundan
yürüyerek aştık. 

Kızıldere’nin yolunda tam 40 yıl...
Yeni Kızıldereler yarattık... 12 Eylül
faşizmine karşı “Amerikancı Faşist
Cunta 45 Milyon Halkı Yenemeye-
cek” diyerek direndik. 12 Eylül cun-
tasının hapishanelerdeki işkenceleri
bizi teslim almadı. 84 Ölüm Orucuyla
Kızıldere’nin mirasına yeni halkalar
ekledik. 

Halkların Tek Kurtuluşu Sosyalizmdedir
Mahirler Kızıldere'de Kurtuluşun Yolunu Çizdiler!

17 Nisan ve Büyük Direnişimizle Dost ve Düşmana
Bu Yoldan Asla Dönmeyeceğimizi Gösterdik!

Kızıldere’nin Yolunda
Devrim Yürüyüşümüz Sürüyor!
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Dünyada Tek Başımıza da
Kalsak Devrimden, 
Sosyalizmden 
Vazgeçmeyeceğiz

16-17 Nisan direnişimiz, sosya-
lizmi kanımız pahasına savunmanın
adıdır. 1990’lı yılların başı, dünyada
karşı-devrim rüzgarlarının estiği, sos-
yalist sistemin çöktüğü yıllardı. Doğu
Avrupa’da halk iktidarları emperya-
lizmin desteklediği karşı-devrimci
darbelerle yıkıldı. Sovyetler Birliği da-
ğıldı. Dünyanın çeşitli bölgelerinde-
ki devrimci, ulusal kurtuluş hareket-
leri sosyalizmi terk edip silah bırak-
tılar. Emperyalizmle, işbirlikçi ikti-
darlarla masa başlarında “çözüm”
aradılar. 

Çöken elbette sosyalizm değildi.
1956’lardan beri hakim olan reviz-
yonizmin emperyalizm karşısındaki
yenilgisiydi. Dünya tersine dönerken
biz “Sosyalizmin sorunları, sosya-
lizmde çözülecektir” diyerek karşı-
devrimlere açıktan tavır aldık. Em-
peryalizmin tüm dünyada barış, silah
bırakma dayatmalarına boyun eğ-
medik. 12 Eylül’den sonra 90 Atılım
kararlarıyla silahlı mücadeleyi ye-
niden başlattık. Emperyalistlere ve
işbirlikçilerine darbeler vurduk. 

Dünyada tek başına emperyalizme
darbeler vurmak, sosyalizmin bayra-
ğını dalgalandırmak elbette büyük be-
delleri de göze almakla mümkündü.
12 Temmuz 1991 katliamı bu amaç-
la yapılmış oligarşinin Amerika’nın
desteğiyle 12 Eylül’den sonra ger-
çekleştirdiği en büyük katliam saldı-
rısıydı. Silahlı mücadelede, sosya-
lizmde ısrar ederseniz, bedeli bu olur
diyordu emperyalistler ve işbirlikçi-
leri. 

Biz silahlı mücadelede ısrar ettik.
Yolumuzdan dönmedik. 16-17 Nisan
1992’deki Çiftehavuzlar direnişimiz
devrim ve sosylizmin en üst boyutta
sahiplenilmesidir. Üslerinde kuşatı-
lan önder yönetici, kadro ve savaşçı-
larımız saatlerce çatışarak sosyalizmin
orak çekiçli bayrağını dalgalandırdı-
lar. 17 Nisan direnişi bu yanıyla her-
hangi bir direniş olmanın çok ötesinde

dünya çapında karşı-devrim rüzgar-
larının önüne örülen en güçlü setler-
den biri olmuştur.

Parti-Cephe Sosyalizm 
İnancımızın ve İktidar 
İddiamızın Adıdır

12 Temmuz, 17 Nisan, infazlar,
katliamlar, kuşatmalar, gözaltılar, iş-
kenceler, tutuklanmalar, kayıplar...
nice ateş çemberlerinin içinden geç-
tik. İhanetlere uğradık, sırtımızdan
hançerlendik. Ama asla vazgeçmedik.
Halkımıza, vatanımıza karşı bir so-
rumluluğumuz vardı. Şehitlerimizin
kanlarıyla yazılan tarihimizde şehit-
lerimize verilmiş devrim sözümüz
vardı. 30 Mart 1994’de ateş çem-
berlerinin içinden geçerken Türkiye
devriminin önder partisi DHKP-C’yi
kurduk. 

PARTİ, devrimde ısrardır. PAR-
Tİ, emperyalizmin “küreselleşme” adı
altında tüm dünyaya hakim olmaya
çalıştığı bir dönemde emperyalizme
alternatif olmaktır. PARTİ, iktidar id-
diamızdır. PARTİ, oligarşinin defa-
larca “bitirdik” dediği noktada, ye-
niden daha güçlü olarak ayağa kalk-
maktır. Oligarşiye PARTİ ile verdi-
ğimiz cevap sosyalizm inancımızın ve
iktidar iddiamızın en somut ifadesiydi.
Emperyalizmin her türlü kuşatması-
na karşı ideolojik olarak atılmış en ile-
ri, en güçlü adımdı. 

PARTİ, emperyalizmin ve oli-
garşinin sadece fiziki, askeri saldırı-
larına karşı değil, ideolojik, kültürel,
psikolojik her türlü saldırısının kar-
şısında iktidar iddiamızdır. Emper-
yalistler işbirlikçileri 90’lı yıllar bo-
yunca bizi yolumuzdan döndüreme-
diler. Anadolu’dan devrim umudunu
yok edemediler.  

Hiçbir Güç Bizi Devrim 
Yolundan Vazgeçiremez

90’lı yıllar boyunca halkın umu-
du olduk. Emperyalizmin ve uşakla-
rının tüm saldırıları bu umudu yok et-
mek içindi. Çünkü devrim umudu em-
peryalizmin önündeki en büyük ba-
rikattır. 

Ülkemizde emperyalizmin siyasi,
ekonomik, askeri politikalarını rahatça
uygulayabilmesinin önündeki tek en-
gel olarak gördükleri devrimci hare-
keti tasfiye ettiklerinde, direnen hiç-
bir gücün kalmayacağını hesapladılar.
2000’lerin başında bu amaçla silah-
lı devrim mücadelesini tasfiye etmek
için F Tipi tecrit hapishaneleri gün-
deme getirildi. 

Tecrit emperyalizmin dünya halk-
larını, emperyalizme karşı direnen ör-
gütleri, ülkeleri teslim almak için
evrensel bir saldırısıydı. F Tipleri
bu evrensel saldırının ülkemizdeki bi-
çimiydi. Emperyalistler tecrit politi-
kalarıyla dünya halklarının direnme
umudunu yok etmek istiyordu, Hiç
bir güç bana karşı direnemez an-
layışını hakim kılmak istiyordu. Em-
peryalizme direnilmeyecek, teslim
olunacak, boyun eğilecekti. Solcu’su
emperyalizmin belirlediği sınırlar
içinde solculuk yapacaktı. Emperya-
lizmin Kopenhag kriterleri, BM stan-
dartları savunulacak, solculuk adına
sadece bu standartlarda reformlar is-
tenebilecek, muhalefet yapılacaktı.
Yaşamlarıyla, beyinleriyle düzenin
içinde, düzenle barışık bir soldu da-
yatılan. Her türlü radikalizmi önce
beyinlerde öldürmek istiyordu em-
peryalizm.

F Tipleri ile bize dayatılan da, esas
olarak bu yöndeki siyasi tasfiyeydi.
Hücrelerde önce beyinlerimiz tes-
lim alınmak istendi. Örgütlülüğü-
müz yok edilmek istendi. 

Başaramadılar! 

Büyük Direnişimizle emperya-
lizmin bütün planlarını alt-üst ettik.
Büyük Direnişimizle; emperyalizmin
dayattığı yaşam ve düşünce biçimini
kabul etmeyeceğimizi, halkların em-
peryalizme ve oligarşilere karşı her
türlü araç ve yöntemlerle direnilebi-
leceğini gösterdik. Büyük Direnişi-
mizle; ABD’nin, AB’nin yüzündeki
demokrasicilik maskesini düşürdük.
Büyük Direnişimizle; emperyalizmin
onyıllardır propagandasını yaptığı;
“sosyalizm öldü... hiçbir düşünce
uğrunda ölmeye değmez... yaşam
kutsaldır” pespaye düşüncelerini
yerlebir ettik. Kapitalizmin yoz, ben-
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cil, asalak kültürüne ve ahlaki çöküntüsüne karşı yeni bir
ahlakı, yeni bir insan tipini koyduk.  Büyük Direnişi-
mizle; halklara direnilebileceğini, direnmekten başka hiç-
bir yolun olmadığını gösterdik. 

Direnişimizin zaferi bugünle ya da yarınla sınırlı de-
ğildir. Tüm dünya halkları için yüzyılları kapsayacak bir
zaferdir. Direnişin kararlılığı, feda ruhu tüm dünya so-
lunu, devrimcileri kaçınılmaz olarak etkilemiştir ve bu
etkilenme sürecektir.  Unutturulmak istenen, sola dair ge-
leneklerin, değerlerin yaşatılmasıdır Büyük Direnişimiz.
Direnme, teslim olmama, devrim iddiasından vazgeç-
meme ve bu uğurda büyük bedelleri göze alma kararlı-
lığı emperyalizmin dayattığı kalıpların içine girmeme gibi
solla bütünleşmiş geleneklerin yeniden ete kemiğe bü-
ründürülmesidir Büyük Direniş. 

Direnmeyen çürür dedik. Tecrit saldırısına karşı di-
renmeyen sol, ideolojik, politik her türden çürümeyi ya-
şıyor. Sınıflar mücadelesinin öğrettiği bir gerçektir:
Saldırılar karşısında direnmeyenler tasfiye olur. Emper-
yalizm ve işbirlikçilerin saldırıları karşısında direnme-
yenler Kızıldere’den bugüne ideolojik olarak da, fiziken
de tasfiye olmuşlardır. Ve bu tasfiye sürmektedir.

Halkların Tek Alternatifi Sosyalizm, 
Emperyalizmin Önündeki En Büyük 
Barikat DEVRİMDİR!

Tarih bizi tekrar tekrar doğrulamaktadır ki, dünya halk-
larının tek kurtuluşu sosyalizmdir. Emperyalistler dün-
ya halklarına açlık, yoksulluk, sefalet ve katliamlardan
başka bir şey vermedi. Emperyalizmin sınırsız yağma, ta-
lan ve sömürüsü altında dünya halkları her geçen gün daha
fazla köleleştiriliyor. Sosyalist sistem yıkıldıktan sonra
Ortadoğu’dan Balkanlar’a, Kafkaslar’dan Afrika’ya on-
larca ülke emperyalistler arasında yağmalanıyor. Ülke-

ler işgal edilip emperyalizme boyun eğmeyen iktidarlar
yıkılıp yerine işbirlikçi iktidarlar kurulmak isteniyor.  Or-
tadoğu’da “barış”, “demokrasi”, “özgürlük” adına “dev-
rim” diye yapılanlar budur. Bu konudaki tavrımız nettir:
Emperyalizme hizmet eden tüm politikaların karşısındayız,
emperyalizme karşı direnen, teslim olmayan tüm güçlerin
yanındayız ve sonuna kadar destekliyoruz.

Halkımız ve Dünya Halkları!
Ortadoğuda olanlar devrim değildir. Emperyalizme da-

yanılarak devrim yapılamaz. Emperyalistlerin olduğu hiç-
bir yerde halklar için kurtuluş yoktur. Emperyalizmin ol-
duğu her yerde açlık, yoksulluk ve katliamlar vardır. 

Dünyada yaşanan tüm gelişmeler göstermektedir ki,
halklar için tek kurtuluş SOSYALİZMDEDİR. Sosya-
lizmin gerçekleşmesi için tek yol DEVRİMDİR. Dev-
rimin yolu emperyalizmle uzlaşmak değil, emperyaliz-
me ve işbirlikçi iktidarlara karşı SAVAŞMAKTIR.

Sosyalizm yolunda devrim için 1970’lerden bugüne
kesintisiz 42 yıldır savaşıyoruz. 

30 Mart -17 Nisan Devrim Şehitlerini Anma ve Par-
timizin Kuruluşunu Kutlama Günleri’nde halkımıza ve
şehitlerimize ant olsun ki, yolumuzdan dönmeyeceğiz,
bedeli ne olursa olsun  sosyalizm yolunda kurtuluşa ka-
dar savaşacağız. Türkiye ve Dünya halklarına anti-em-
peryalist, anti-oligarşik halk iktidarını armağan edeceğiz! 

KIZILDERE SON DEĞİL SAVAŞ SÜRÜYOR

MAHİR’DEN DAYI’YA SÜRÜYOR BU KAVGA

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!

Devrimci Halk Kurtuluş Partisi

İstanbul-Okmeydanı
18 Mart’ta Mahmut Şevket Paşa

Mahallesi’nde Yürüyüş dergisinin
307. sayısının tanıtım ve dağıtımını
yapan Yürüyüş okurları, düşünce
ve örgütlenme özgürlüğünü savun-
maya devam edeceklerini belirttiler.
9 kişinin katıldığı ve bir saat süren
toplu dergi dağıtımında, 30 dergi ve
500 el ilanı dağıtıldı.

İstanbul-Gülsuyu
25 Mart günü Gülsuyu-Gülensu

Mahallesi’nde toplu dergi dağıtımı
yapıldı. Dergi dağıtımı için gidilen
evlere ve kahvelerdeki insanlara
Grup Yorum’un konser davetiyele-

ri de verildi. Cami Sokağı’ndan baş-
layan dergi dağıtımı Emek Cadde-
si’nin sokaklarında sona erdi. 60 tane
Yürüyüş dergisi dağıtıldı. Aynı gün
Kartal Meydanı’nda 100 konser afi-
şi asıldı ve 700 davetiye dağıtıldı.

İzmir 
25 Mart günü Yamanlar ve Gü-

zeltepe mahalleleri ile Bademler Kö-
yü’nde Yürüyüş dergisinin dağıtımı
yapıldı. Dergide yer alan yazılar hak-
kında halka bilgi veren okurlar, top-
lam 80 dergiyi halka ulaştırdılar.

Hatay
Antakya’nın Serinyol beldesinde

20 Mart günü 2 Yürüyüş okuru ta-
rafından 3,5 saat süreyle yapılan
dağıtımda 80 adet dergi halka ulaş-
tırıldı.

Çorum
Çorum Halk Cephesi de 24

Mart’ta Özdoğanlar Kavşağı’nda
eylem yaparak, baskınları protesto
etti. Eylemde yapılan açıklamada,
“Bizi baskınlarla durduramaz, yola
getiremezsiniz. Uydurma gerekçe-
lerle bizleri yıldırmaya çalışıyorlar
ama bunun olmasına izin vermeye-
ceğiz, yola gelmeyeceğiz.” denildi.
13 kişinin katıldığı eylem sloganlarla
bitirildi.

Yürüyüş’ün Sesi Halkla Buluşunca Güce Dönüşüyor
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Yenmek ya da yenilmek… Kime
veya neye göre belirlenecektir… Bu-
nun için tüm tarihe bakmak gere-
kir… Örneğin Şeyh Bedreddin Os-
manlı karşısında yenilmiş midir? Pir
Sultan Hızır Paşa’ya yenilmiş midir?
Bruno, Sokrates yenilmiş midir?...
Hepsinin de hayatına dönemin ege-
menleri son vermiştir… 

Bedreddin’in onbinlerce savaşçısı
katledilmiş, kendisi ise idam edil-
miştir. Nice ulemanın yürüttüğü tar-
tışmalardan Osmanlı’ya hiçbir haklılık
gerekçesi yaratılamadığı ve Bedred-
din’in her daim haklı çıktığı bir yar-
gılama sonucunda yaşanan bu ölüm
nasıl bir ölümdür gerçekten? Yenilen
kimdir bu durumda? 

Aradan geçen 600 yıllık dö-
nem bunu tüm gerçekliğiyle or-
taya koymaktadır ki, Bedreddin
asla yenilen durumda değildir.
Yenilgiyi, askerlerinin ve ken-
disinin ölümü ile özdeş görenler
için elbette bu bir yenilgi sayı-
labilir. Ancak gerçek anlamda
yenilgi düşüncelerinden soyunup
düşmanına bunları teslim etmektir.
Düşmanına boyun eğerek nedamet
getirmektir. Bedreddin’in de, Pir Sul-
tan, Bruno ve Sokrates’in yapma-
dıkları işte budur. 

Roma’ya savaş açan ve Roma’yı
yıkma yemini içen meşhur Kartacalı
komutan Hannibal birçok savaşı kay-
betmiş olmasına rağmen ne Roma’yı
yıkma hedefinden vazgeçer ne de
Romalılara boyun eğer… En son
ihanete uğrayıp da Romalılar tara-
fından ele geçirilip katledildiğinde

kendisini öldüren Romalı komutan
bile Hannibal’in gerçekte yenilme-
diğini itiraf eder: “Çünkü o asla
bize teslim olmadı. Bizi tanımadı ve
hep bize karşı savaştı. Ona boyun
eğdiremediğimiz için bir zafer ka-
zanmış değiliz”

Evet, yenenler yenilenlere boyun
eğdirdikleri zaman zafer kazanmış
olurlar. Yani gerçek anlamda yenmiş
olurlar… Bunun olmadığı koşullarda
öldürülenlerin, fiziki olarak yok edi-
lenlerin yenildiklerini hiç kimse, hiç-
bir tarihçi ve namuslu, dürüst hiçbir

komutan iddia edemez, söyleyemez. 

Bedreddin ki, düşmanını ideolojik
olarak yenip haksızlıklarını bir bir
önüne serdikten sonra “madem ki
bu fetva bize ait verin basalım bağ-
rına mührümüzü” diyerek kendi
idam fermanının altına imza atacak
kadar cüretlidir. Çünkü bilmektedir
ki, kendisinden binlerce yıl sonra da
olsa farklı vücutlarda kendi düşün-
celeri yaşamaya devam edecektir.
Çünkü ölen salt bedendir. 

Ve bedeni öldürüp de düşünceyi,
ideolojiyi öldüremeyenler asla zafer
kazanamazlar. 

‘Biz Buraya Dönmeye 
Değil, Ölmeye Geldik!’

Bu Mahir’in haykırışıdır…
Kendi ölüm fermanının altına
imzasını atan Bedreddin gibidir
Mahir de… açık ve net bir gerçeği
ortaya koymaktadır: Dönmektir
gerçek ölüm… Bu kadar açık ve
yalındır… 

Düşüncelerini teslim edip bir dö-
nek olarak yaşamak değildir Mahir’in
mayası… O düşünceleri için ölümü
seçen ve bu uğurda tereddütsüz olarak
“kuşça canını” ortaya koyabilen Bed-
reddinler soyundandır… Döneklik
yapıp saman altında gizlenmek de-
ğildir onun harcı… Düşmanına asla
boyun eğmeyen ve uzlaşmayan bir
kişiliğin savunduğu düşüncelerin ta-
rihsel bir anlamı ve gelecekte yeni
bir dünyayı kurma garantisi vardır. 

Mahirler kendi canlarını düşünen
insanlar değillerdir. Onlar geleceği

30 MART-17 NİSAN, Devrim Şehitlerimizi Anma ve Partinin
Kuruluşunu Kutlama Günleri’nde UMUDUN yaratıcısı 

şehitlerimizi saygıyla anıyoruz!

Şehitlik Çoğalmaktır. 

Şehitlik Yeni Değerler
Kazandırmaktır. 

Şehitlik Okuldur:
Savaşı, Kuralları,
İlkeleri Öğretir. 

Şehitlik Halka Güven
Vermektir. 

Şehitlik Ölümün
Sıradanlaştırılmasıdır. 

Şehitlerimiz Partili
Kişiliğe Çağrıdır!

Ölmek Yenilmek Değildir! Yenilmek Teslim Olmaktır! 
Bedreddin’den Mahir’e, Mahir’den Günümüze

Teslim Olmayanlar 
Asla Yenilmezler!
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kurma sevdasıyla yola çıkmış ve bu
uğurda canlarını ortaya koymuşlardır.
Çünkü onlar kendilerinden sonrakilere
yolu açmak için savaşanlardır. Ve
bu yoldan yürüyenlerin, halkların
kurtuluşuna ulaşmaları düşüncesiyle
yola çıkmışlardır. Savundukları dü-
şüncelerin geleceğe taşınması ve
halklara yol göstermesi için kendini
feda etmek kaçınılmazdır. Bundan
geri duranların tarih yaratamayacağı
ve yol gösterici olamayacağı da ta-
rihsel bir gerçektir. Bu biline biline
ölüm veya teslimiyetin dayatıldığı
yerde ölüme karşı teslimiyeti seçmek
döneklikten başka bir anlama gelmez.
Ve döneklerin geleceği yoktur. Dev-
rimciler ise asla bugünle sınırlı dü-
şünmezler, onlar geleceğin kurucusu,
yaratıcısı olma göreviyle hareket
ederler. Bu nedenledir ki ölüm dev-
rimciler için asla bir son değil, tersine
yeni başlangıçların tohumudur.

“Bir insan sadece "kendi" için
yaşıyorsa, onun hayatta yaptığı her
şey, burjuvazinin empoze ettiği gibi
sadece "ben"i içinse, doğrudur, onun
için ölüm mutlak bir sondur. Ondan
sonrası onu hiç ilgilendirmez. Çünkü
zaten ölümden öncesi de kendisinden
başka kimseyi ilgilendirmemiştir.”
(Hayatın İçindeki Teori) 

Evet, benciller için, hayata
devrimci bir gözle bakmayanlar
için ölüm mutlak bir sondur. Çün-
kü kendisinden sonrası onları hiç
mi hiç ilgilendirmez. Ama dev-
rimciler için asla böyle değildir,
olamaz… Bu gerçekte sınıfsal
bir farklılıktır. Burjuvazinin ben-
cilliğine karşılık kolektivizmin
konulmasıdır. Salt kendisiyle sı-
nırlı düşünmeyen, halk için vatan
için düşünen ve bu uğurda kendi ca-
nından gerektiği yerde vazgeçebilen
bir kişiliğin yaratılmasıdır. Bu kişiliği
yaratamayanların sosyalizmle de ge-
lecekle de ilgileri yoktur. 

Mahirler kendilerinden başlayarak
bu kişiliği yaratanlardır. Onlar Kı-
zıldere’de kendi canlarından vazgeç-
tikleri noktada yeni insanı ve yeni
sosyalist toplumun tohumlarını da
ülke topraklarına serptiklerini çok
iyi biliyorlardı. 

Ve yerleri asla boş kalmadı. 

‘Siz Bizim Teslim 
Olduğumuzu Nerede 
Gördünüz?’

Bir cepheli savaşçının Bedred-
din’den yüzlerce yıl, Mahir’den onlarca
yıl sonraki haykırışıdır bu ve gerçeğin
ta kendisidir. Anlamı gayet açıktır:
Siz bizim yenildiğimizi nerede gör-
dünüz? Siz bizleri asla yenemezsiniz! 

Yenemezsiniz, çünkü biz size asla
teslim olmayız. Yenemezsiniz, çünkü
biz ölümü teslimiyete yeğ tutarız.
Yenemezsiniz, çünkü Bedreddin size
teslim olmadı, Mahir dönekliği değil
ölümü seçti. Sabolar bayrak açıp
silah elde savaştılar. Tutsak ettiğinizde
kafeslerinizi parçalayan direnişlerin
yaratıcısı oldular Apo’lardan İbililere
tüm Cephe savaşçıları.

Evet, tarih yazmaz teslimiyeti.
Ve asla yazmayacaktır. 

Teslimiyet ile ölümü karşı karşıya
getiren sadece biz değiliz. En başta
düşmanlarımız bu gerçeği ortaya
koymaktadırlar. NATO’nun “Ya dü-
şünce değişikliği ya ölüm!” dayat-
ması düşünce değişikliğinin, bir başka
ifadeyle kendi düşüncelerini bırakıp
düşmanın düşüncelerine teslim oluşun

ne anlama geldiğini çok çıplak olarak
anlatmaktadır. 

Evet, emperyalistler ve işbirlik-
çileri düşünce değişikliğini dayatırken
ölümle tehdit etmektedirler. Bu nok-
tada ölümün yerine yaşamı tercih
edenler kendi düşünceleriyle değil,
düşmanlarının düşünceleriyle yaşa-
mak zorundadırlar. Düşman için teh-
like sınırına girmeyen düşüncelere
sahip oldukları sürece yaşam şansları
vardır. 

Ve kuşkusuz bunu tercih edenler

de olmaktadır. Ancak onların yarat-
tıkları bir geleceği tarih asla ve asla
yazmamıştır. Pir Sultan, Hızır Paşa’ya
boyun eğip onun düşüncelerine biat
etseydi Pir Sultan olmazdı ve tarihte
iz bırakamaz, yolundan yürüyen tek
bir kişi dahi bulunmazdı. Mahir, Kı-
zıldere manifestosunu yazan direniş
geleneğini başlatmasaydı izinden yü-
rüyenler 18’inden 40’ına hangi yaşta
olurlarsa olsunlar, hangi milliyet ve
cinsiyetten olurlarsa olsunlar hala tek
başlarına kaldıkları yerlerde dahi bin-
lerce düşman gücüne kafa tutamazlardı. 

Ahmet Karlangaç’ın işkencede
baş eğmeyen direnişinden, Çifteha-
vuzlarda kuşatılan Sabolar’ın düş-
mana bayrak açan direnişlerine kadar
süren kararlılık ve ölümü tilililerle
karşılayan Günerlerin sesi Mahir’in
haykırışına cevap niteliğindedir. 

Sibel Yalçın 18 yaşında gencecik
bir savaşçı olarak tek başına kuşatıldığı
üste yukarıdaki sözleri düşmana hay-
kırırken işte tüm bu tarihin bilinci ve
gücüyle haykırıyordu. Ve Sibel’in
haykırdığı yerden yükselen ses ülkenin
her tarafında yankısını buluyordu. 

Kuşatıldıkları üslerde duvarlara
kanlarıyla inançlarını nakşeden sa-
vaşçılardan, hapishanelerde ölüm
orucuna girme yarışına giren, ölüm

orucuna giremediği noktada düş-
man saldırısı karşısında ölüm oru-
cunda olan yoldaşlarını korumak
için en ön safta savaşarak kendini
feda edenler işte bu geleneğin
sürdürücüleridir. 

Çünkü hepsi de çok iyi bili-
yorlardı ölüm bir son değil, yeni
başlangıçları yaratmaktır. Ölümü
dayatan düşmana, öldürmekle bizi

yenemeyeceklerini haykırıp onun
elindeki ölüm silahını alıp sıradan-
laştırarak halka güç vermektir. 

Düşman karşısında teslimiyet ye-
rine ölümü seçmek, daha da çoğal-
maktır. “Bir ölür bin doğarız!” şiarı
bugün unutturulmaya çalışılsa da ha-
yatın gerçekliğini ifade eder. Onlarca
yıllık Cephe tarihi bunun en açık ka-
nıtıdır. Mahirlerin Kızıldere’de fiziki
ölümlerinden sonra kısa süre içinde
yüzbinlerle ifade edilen cephe potan-
siyelinin açığa çıkması bunu gösterir.
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İstanbul-Esenyurt
Halk Cepheliler, 24 Mart günü Esenyurt Yeşil Kent

Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde ve çevresindeki
5 yere “Mahir'den Dayı'ya Sürüyor Bu Kavga”, “Mahir
Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş”, “Kızıldere Son

Değil Savaş Sürüyor” yazıla-
maları yaptılar.

Adana
Adana Özgürlükler Der-

neği çalışanları 25 Mart günü
Adana’nın Ceyhan ilçesine
bağlı Kızıldere köyüne gide-
rek, 12 Ocak 1995’te 3 yol-
daşıyla birlikte Diyarbakır’da

kaldıkları evde katledilen TÖDEF’li Hüseyin Deniz’in
mezarı başında anma yaptılar. Bir dakikalık saygı duru-
şuyla başlayan anmada, devrim şehitlerine olan bağlılık
ve onların zafere olan inancını kucaklayarak daha da
ileriye taşıma sözü verildi. Devrim yolunu aydınlatan
şehitlerin kanının yerde kalmayacağı ve mutlaka hesabının

sorulacağı vurgulandı.
Cevanur Dağı’na da çıkan

dernek çalışanları, türküler eş-
liğinde sohbet ettiler. Kızıldere
Köyü’ndeki Sarıkız Cem-

evi’ne Grup Yorum’un konser af-
işlerini asarak, bildiri dağıttılar. 

Kocaeli
26 Mart gecesi Cepheliler, Ko-

caeli sokaklarındaki duvarlara iki
tane “Kızıldere Son Değil Savaş
Sürüyor” sloganı ve üç tane “Halk
Cephesi” imzasının yazılamalarını
yaptılar. 28 Mart günü Kocaeli
Gençlik Derneği binasına da pankart astılar. 

Hatay
28 Mart günü M. Kemal Üni-

versitesi Tayfur Sökmen Kampüsü
duvarına ve öğrenci evlerinin bu-
lunduğu bölgelere, “Mahirden Da-
yıya, Sürüyor Bu Kavga”, “30 Mart-
17 Nisan Şehitlerini Anıyor, Umudu
Selamlıyoruz” ve “Kızıldere Son
Değil Savaş Sürüyor” yazılamaları yapıldı.
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1984 Ölüm Orucu Direnişi sırasında
solun “intihar” demesine rağmen bu
süreçten daha da çoğalarak, güçlenerek
çıkanın yine Cepheliler olması tesadüf
değildir. Büyük Direniş’te yüzün üze-
rinde şehit vermesine rağmen hala
dimdik ayakta olan, Dayı’nın şehitli-
ğine rağmen yoluna tüm kararlılığıyla
devam eden Cephe işte tüm bu ne-
denlerle hala bugün halkın umudunu
temsil eden bir güçtür. 

Öte yandan düşüncelerini sürekli
değiştiren, düşman saldırıları karşı-
sında dik duramayıp sürekli yalpa-

layanların geldikleri yer de bellidir.
Ölümün dayatıldığı yerde “kaymak
tabakayı koruma” adına kendilerini
korumaya alan, en geri noktaya çe-
kilen, direnişlerde süreklilik göste-
remeyip belli bir noktadan sonra geri
çekilmenin teorilerine sarılanların,
düşmanla uzlaşma arayışları içinde
sürekli gerileyenlerin de bugün geldiği
nokta bellidir. Kimi düzen kulvarına
çekilmiş kimi ise birçok parçaya bö-
lünerek yok olmanın eşiğine gelmiştir. 

Sonuç olarak tarihin tüm kesitleri
tanıktır ki ölüm asla bir yenilgi de-

ğildir. Bedreddin’den Mahir’e, Ma-
hir’den Büyük Direnişimize kadar
tüm tarihsel kişilikler ve olaylar ta-
nıktır ki asla teslim olmadık ve teslim
olmadığımız için de çok öldük. Ama
hiçbir zaman tükenen olmadık. Şe-
hitlerle çoğaldık, şehitlerle büyüdük
ve yeni kişilikleri, yeni değerleri şe-
hitlerimizle yarattık. 

Ve şehitlerle büyümeye devam
edeceğiz. Teslimiyet, yaşarken öl-
mekten başka bir anlama gelmez.
Teslim olduğumuzu, teslimiyetimizi
tarih asla yazmadı ve yazmayacak.

TAYAD’lı Aileler, Ayhan Efeoğlu’nun mezarının bu-
lunması için her hafta  Cuma günü yaptıkları eylemlerine
23 Mart günü devam ettiler. Taksim Tramvay Durağı’nda
bir araya gelen 30 TAYAD’lı sloganlar atarak Galatasaray
Lisesi’ne kadar yürüdü.

Galatasaray Lisesi’nin önünde basın açıklaması yapan
TAYAD’lılar, “Bir ülkede devlet kendi işlediği cinayetlerin

üzerini kapatıyorsa, ölü-
leri mezarsız bırakıyor-
sa, bu ülke halkının
yapması gereken bellidir. Cinayetlerin açığa çıkması
için, ölülerimizin mezarsız kalmaması için mücadele
edilmelidir.” dediler. Eylem bitiminde Ayhan Efeoğlu
için yapılan yürüyüşlere katılım çağrısında bulunuldu.

Yakınlarımızı Kaybedenlerden 
Er ya da Geç Hesap Soracağız

Halkın Adaletinden Kimse Kaçamaz

Adana

Hatay

Kocaeli

İstanbul-Taksim

Şehitlerimize Devrim Sözümüz Var 
30 Mart-17 Nisan’da Devrim Şehitlerimizi Anacak, 

Partimizin Kuruluşunu Kutlayacağiz 
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Yaşayabileceğimiz en büyük acı-
lardan biri sevdiklerimizi kaybetme-
nin acısıdır. Yani ölüm acısı… Ve en
çok böylesi dönemlerde desteğe, il-
giye ihtiyaç duyarız. Yalnızca acının
paylaşılması da değil; ölene, uğur-
lanan cana verilen değerin, sevgi-
nin, saygının sahiplenmenin gös-
terilmesi, bu değerlere, geleneklere
uygun bir törenle cenazenin top-
rağa verilmesi gerekir. 

Dirisine sahip çıkan, birliğinin,
dayanışmasının göstergesi olan de-
ğerler ve gelenekler yaratan halk;
ölüsüne, ölenin anısına, mezarına
sahip çıkmanın da geleneklerini
yaratmıştır. 

Halk bir ölüm haberi duyduğunda
ne kadar önemli olursa olsun, işini -
gücünü bırakıp cenaze evine koşar.
Ölenin yakınlarına başsağlığı diler,
acılarını paylaşır, teselli etmeye, güç
vermeye çalışır. Birlikte gözyaşı da
dökülür değerli anılar da paylaşılır.
Kadınlar ağıtlarıyla gidenin yarattığı
değerleri, emeklerini, erdemlerini
anlatırlar. Yerine göre küçük sitemlerle
de dile getirilir ama her şeye rağmen
gözünün arkada kalmaması, huzur
içinde yatması istenir. 

Yaşanan acı ailelerin, halkın bir-
liğini güçlendiren, dayanışmasını bü-
yüten bir işlev görür. Başsağlığı di-

lememek cenazeye ka-
tılmamak düşünülemez
bile. Böylesi dönemler
aile içindeki dargınlık-
ların, küslüklerin orta-

dan kalkmasının, sevgi ve saygının,
sahiplenmenin sorgulandığı, güç-
lendirildiği günler olur. 

Cenaze haberi alındığında yaşam
ona gören düzenlenir. Düğünler, ni-
şan törenleri, varsa eğlenceler er-
telenir. Aynı şekilde radyo, televiz-
yon belli sayıda günler hiç açılmaz,
açılırsa da eğlence programı, film
vb. izlenmez, dinlenmez. Genelde
cenaze evinde toplanılır, yemekler

orada yenir. Acının bir göstergesi
olarak bazı yörelerimizde üç gün ye-
mek yapılmaz. Yemekleri komşular
yapar getirir ve başta cenaze töreni
olmak üzere her işle komşular, halk
ilgilenir. 

Küçük sitemler dışında halk ölü-
sünün arkasından konuşmaz. Bu sa-
hiplenmedir. Hatalar, yanlışlar olsa
da bir ömür boyu verilen emekler,
olumluluklar öne çıkar. 

Hiç şüphesiz tüm değerlerini,
halktan biri olma vasıflarını kaybe-
denlerin cenazeleri de kendilerine
uygun olur. Cenazesine gidilmez ve
hatta arkasından halk gerekenleri
söyler ve mezarında rahat yatmaması,
yaptığı kötülüklerin, suçlarının he-
sabını vermesi dilenir. 

Gidene karşı sahiplenme ve gö-
revler cenazenin inanca ve geleneklere
göre toprağa verilmesiyle devam
eder. Mümkün olduğunca vasiyeti
yerine getirilir. İstediği yere gömülür,
mezarı istediği şekilde yapılmaya
çalışılır. Cenaze yıkanır, kefenlenir.
İnancın gerekleri yapılır. Kimi yö-
relerde ölenin eline, saçına kına ya-
kılır, sevdiği, istediği elbise giydirilir,
yanına vasiyet ettiği eşyaları konur. 

Tabuta omuz vermek, mezara top-
rak atmak "son görev olarak" görülür.

Cenazeyi mezara indirmek, ilk toprağı
atmak en yakılarının görevi ve hak-
kıdır. Halk her konuda olduğu gibi
mezarında da gösterişi sevmez ama
mezarın kaybolmaması için de özen-
lidir. 

Belli bir süre daha yoğun olmak
üzere, giden sık sık anılır. Olumlu-
lukları, yarattığı değerler, bıraktığı
eserler vurgulanır. Yerine göre eşyaları
dağıtılır, yerine göre giden hatırlansın,
iyilikle anılsın diye halka giysi, yi-
yecek vb. dağıtılır. İsmi torunlarına,
akraba çocuklarına verilir, adına ağaç
dikilir, çeşme yaptırılır. 

Yine halkın inancına ve gelenek-
lerine göre gidenin ardından 7. gü-
nünde, 40. gününde, 52. gününde
halk toplanır, gideni anar, yemek da-
ğıtılır, mevlüt okutulur; helva, lokma,
şerbet dağıtılır. Mezara gidilir. Dini
inançların gereği dışında kimi yöre-
lerde mezardakine seslenilir, geliş-
meler anlatılır. Mezara su dökme ge-
leneği yaygındır. Suyun mezarda ya-
tanın bağrını serinlettiğine, ferahlat-
tığına inanılır. Ayrıca mezarın başına,
üstüne, çevresine ekilen çiçekler,
ağaçlar da sulanır. Mümkün oldu-
ğunca mezarın yenilikler içinde ol-
ması istenir. Kesinlikle mezarların
üstüne basılmaz, mezarın yanında
her şey konuşulmaz. Bu bir yanıyla
gidenin yaşatılması inancıdır, bir ya-
nıyla da gözünün üstümüzde oldu-
ğunu düşünmektir. 

Bayramlarda mutlaka mezarlar
ziyaret edilir. Mezarların temizliği,
bakımı yapılır. Çoğu yörede yeni ev-
lenenler de düğünün son günü me-
zarlara gidip hem büyüklerinin ona-
yını alırlar, onları anıp, sevinçlerini
paylaşırlar, hem de geleneklerinin,
yarattıkları değerlerin yaşatılacağı
ifade edilir. 

Emperyalizm ve oligarşi halkın
tüm değer ve geleneklerini yok etmek
istediği gibi bunları da yok etmeye,
yozlaştırmaya çalışır. Onların halkın

"Halk Gerçeğimiz"
Cenazelerimiz,
Mezarlarımız

Bu Halk, Bu Vatan Bizim! Kahrolsun Faşizm Kahrolsun Emperyalizm!

Dünden Bugüne Dünden Bugüne 

Acısıyla, Sevi̇nci̇yle Gelenekleriyle

HALK HALK 
GERÇEĞİMİZGERÇEĞİMİZ



dirisine saygısı olmadığı gibi ölüsüne
de yoktur. Halk düşmanlıklarını yalnız
sömürüyle ve zulümle göstermekle
yetinmezler: Halkın cenazelerine de,
mezarlarına da saldırırlar. Tüm dünya
halkları emperyalistlerin ve işbirlik-
çilerinin Afganistan'da Irak'ta, Filis-
tin'de ve dünyanın her yerinde halkın
cenazelerine neler yaptıklarını somut
örnekleriyle biliyorlar. Onların hiçbir
değeri, ahlakı olmadığı için halklara
büyük bir sınıf kini duydukları için
vahşetlerinin, saldırılarının da sınırı
yoktur. Cenazelere en vahşi, en ah-
laksız şeyleri yapmaktan, cenazeleri
yok etmekten, parçalamaktan, toplu
mezarlara, denizlere, nehirlere at-
maktan, mezarları tahrip etmekten
çekinmezler. 

Dünyanın her tarafında cenazeye,
mezarlara saygı duyulur. Ama em-

peryalistlerin ne ölüye ne de mezarlara
saygısı yoktur. Cenazeye ve mezarlara
duyulan saygı  bile tek başına ege-
menlerle halk arasındaki farkı gös-
termeye yeter. Oligarşi ülkemizde
binlerce kişiyi toplu mezarlara gömdü.
Kim olursa olsun insanları katledip
toplu mezarlara gömmek tarihe, kül-
türe, geleneklere, insanlığın doğasına
aykırıdır. Oligarşinin halk düşman-
lığının boyutudur bu. 

Diğer tarafta kaybedilen devrim-
cilerin bir mezara sahip olabilmesi
için aylardır mücadele eden TA-
YAD’lılar. Kardeşinin kemiklerini
alabilmek için ölüm orucuna yatan
bir ağabey. Bunlar ancak anlattığımız
halkın bu değerleri içinde anlaşılabilir.
Halktan kopanların, halkın değerlerine
yabancılaşanların bunları anlaması
elbette mümkün değildir. 

Yalnız devrimcilerin, yurtsever-
lerin cenazelerine, mezarlarına sal-
dırmıyorlar. Bugün halk toprak al-
tında, madenlerde kalan, sel sularına
kapılan cenazelerini almak, bulmak
için uğraşıyor. Kendileri saltanatla-
rının göstergesi olarak gösterişli vil-
laları gibi mezarlar yaptırırken, halka
kendi cenazesini, bir mezarı çok gö-
rüyorlar. 

Bu düzenin tüm değer ve gele-
neklerimizi yok etmeye çalıştığı bir
sır değildir. Geleneklerimiz yalnızca
yaşamımıza anlam katan değerler
değil, aynı zamanda birliğimizin, ge-
leceği kazanma mücadelemizin de
en önemli dayanağıdır. Tüm gele-
neklerimize olduğu gibi cenazeyi sa-
hiplenme geleneğimize de sahip çık-
malı, yaşatmalı ve geliştirmeliyiz. 

Devrimci Mücadelede
Mühendis Mimarlar, “Emek
Sömürüsüne ve Güvencesiz
Çalıştırmaya Karşı Örgüt-
lenmeye, Mücadeleye” baş-
lıklı yeni bir kampanya baş-
lattı. Kampanyanın ilk ey-
lemleri 24 Mart’ta İstan-
bul'da AKP Şişli ilçe binası,
Ankara'da ise AKP il binası

önünde aynı zamanlarda yapıldı. 
Mühendis ve mimarların sorunlarının anlatıldığı ey-

lemlerde, “Kampanyamız boyunca temel hedefimiz
meslektaşlarımızla yüz-yüze ilişki kurmak, sorunlarımızı
birlikte belirlemek ve birlikte çözmek şeklinde olacaktır.
Mühendis-mimar alanında umudu hep beraber yüksel-
teceğiz. Tüm meslektaşlarımızı kampanyamıza omuz
vermeye birlikte mücadele etmeye ve birlikte örgütlen-
meye davet ediyoruz.” denildi. Eylemlere İstanbul'da
33, Ankara'da 32 kişi katıldı.

Katliamlar Sürüyor, 
Katiller Korunuyor

Adalet Mücadelesini
Yükseltelim

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ela-
zığ Şubesi, Sivas Katliamı davasının
zaman aşımı ile kapatılmasını protesto
eden bir eylem yaptı. 24 Mart günü
Hozat Garajı’nda bir araya gelen dernek
üyeleri, pankart ve dövizlerini açarak
eylemi başlattılar. “Zaman Aşımı Değil
Adalet İstiyoruz” denilen açıklamanın
ardından eylem, “Katiller Halka Hesap
Verecek”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın
Mücadelemiz”, “Aleviyiz Haklıyız Ka-
zanacağız” sloganları ile sonlandırıldı.
Eyleme 35 kişi katıldı.

Halk En Temel İhtiyaçları 
Etrafında Örgütleniyor

Trakya Halk Komitesi, “Ergene Trakya’dır,
Emperyalizmin Çöplüğü Olmayacaktır” kam-
panyası çerçevesinde 15 Mart günü Kırkla-
reli’nin, Ergene Nehri kenarındaki Pehlivanköy
ilçesine gitti.

Trakya Halk Komitesi çalışanları, eylem
öncesi beldede bulunan esnafı gezerek kampanya
hakkında bilgi verip bildiri dağıttılar. Pehlivan-

köy’de yaşayan köylülerin toprakları Ergene kenarında yer alıyor. Sorunları
birebir yaşadıkları için yürütülecek kampanyaya katılmak istediklerini
belirten ilçe halkı, Komite üyelerine, daha geniş bir kesime ulaşabilmeleri
için halk pazarının kurulduğu Cuma günü gelmeleri önerisinde bulundular.

Toplamda 200 bildirinin dağıtıldığı, 50 de afişin asıldığı çalışmada
AKP’nin polisi Komite üyelerini takip ederek, kimlik kontrolü yaptı.
Komite üyeleri, polisin keyfi tutumunu halka yaptıkları konuşmayla
teşhir ettiler.

Mühendis ve Mimarlardan, Emek Sömürüsüne ve
Güvencesiz Çalıştırmaya Karşı Mücadele Çağrısı
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Halkların baş düşmanı emperya-
lizm, bütün dünyada, askeri müda-
haleleriyle ve kontrgerilla yöntem-
leriyle, işgallerle ülkelerin tarihini-
kültürünü-zenginliklerini yağmala-
yarak, yüz binlere varan katliamlar
yapıp oluk oluk kan akıtıyor. Halkları
ulus-milliyet-din ve mezhep olarak
birbirine düşürerek, iletişim tekelle-
riyle yalan haberler yayarak, kendisine
biat ettiremediği ülkelere ekonomik-
siyasi ambargolar koyarak, yeni sö-
mürge ülkelerde çıkarına uygun ya-
salar çıkartarak, askeri üsleri haline
getirerek ve daha onlarca yöntemle
sürdürüyor saldırısını.  Toprağı, ha-
vayı, suyu kirletiyor. Halkları iliğine
kadar sömürüp, bencil-yoz-tüketici
ve ahlaksız kültürü ile kuşatıyor dört
bir yanımızı. 

Irak’ı, Afganistan’ı yakıp, yıkıp,
yağmalayan, Libya, Mısır halkını
katleden ABD emperyalizmi, bir yan-
dan hala Ortadoğu’da teslim alama-
dığı Suriye ve İran’a tehditler yağdırıp
saldırı hazırlıkları yaparken, diğer
yandan ekonomik ve güvenlik çı-
karları için gözünü Pasifik ve Güney
Asya’ya diktiği, halkları katletmeye
hazırlandığı günümüzde her zaman-

kinden daha yüksek sesle, daha kararlı
ve cüretli “Kahrolsun Emperyalizm!”,
“Ortak Düşman Amerika!”diye hay-
kırmak, her zamankinden daha güçlü
bağımsızlığı savunmak zamanıdır.
Değerlerimize, inançlarımıza daha
fazla sarılmak, emperyalizme ve fa-
şizme öfkemizi büyütmek zamanıdır.
Savrulan solun gündeminden çıkar-
dığı bu görev bizimdir. Çünkü, em-
peryalizm kovulmadan, bağımsızlık
kazanılamaz, halkların kurtuluşu
sağlanamaz. Çünkü, emperyalist
sömürgeciliğin, işgallerin, zulmün
olduğu yerde bağımsızlık savunul-
madan, demokrasi, hak ve özgür-
lükler mücadelesi olamaz. 

Emperyalizmin bu vahşetine rağ-
men, emperyalizmin değiştiğini söy-
leyenler, bu gerçeğe gözlerini kapa-
tanlar, bütün değerlerini yitirenlerdir.
Ruhunu emperyalizme teslim eden-
lerdir. Emperyalist cephede değişen
hiçbir şey yoktur. Emperyalizm dün
neyse bugün de odur. Dünya halkları
emperyalizmi dün nasıl sömürü ve
zulüm ile anıyorlarsa bugün de öy-
ledir. Yine iki taraf vardır. Emperya-
lizm ve ezilen, sömürülen halklar.
Saldırganlar ve direnen halklar. Yine,

Amerikan emperyalizmi bütün dün-
yayı kendi denetimine ve hegemon-
yası altına almak istiyor. Ülkelerin
bağımsızlığını yok etmek istiyor. Fa-
şizmle yönetmek istiyor. Hiçbir halk
buna izin veremez. Halklar bu zulmü
kabul edemez. Buna izin verenler,
onursuz işbirlikçiler ve Amerikan
uşaklarıdır.

Olağanüstü gelişmiş silahlarına,
tekniğine ve devasa gücüne rağmen
emperyalizm halkların direnişi kar-
şısında güçsüz ve zayıftır. Güçlü
olan emperyalizm değil, direnen halk-
lar ve devrimcilerdir. Emperyalizm,
Irakta, Afganistan’da hiçbir projesini
rahatça uygulayamadı.  Halkların di-
renişi ile karşılaştı. Devasa silahlarına
rağmen yenilen emperyalizm oldu.
Emperyalizme karşı bu direnişler,
halkların moralini yükseltip, kendine
güven kazanmasını sağladı. Kendi
kurtuluşunu kendi elleri ile sağlaya-
bileceğine inandırdı. Bu ülkemiz
halkları açısından da böyledir. Bu
gün için ülkemizde bağımsızlık ve
demokrasi mücadelesinin geniş halk
kitlelerini sarıp sarmaladığını, alanlara
döktüğünü söyleyemesek de, bu bizim
ülkemiz halkları içinde geçerlidir.

Bağımsız Türkiye Konserinde
Buluşalım!
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Ülkemiz de, emperyalizmin gizli
işgali altındadır. Ekonomisinden po-
litikasına kadar her şeyine Amerikan
emperyalizmi karar verdiği yeni sö-
mürge bir ülkedir. Bu nedenle dev-
rimcilerin görevi;  Türkiye halkla-
rına, büyük bir emek ve sabırla,
emperyalizm ile mücadelenin, ba-
ğımsızlık ve demokrasi mücadelesi
olduğunu, emperyalizme karşı ba-
ğımsızlık savaşı vermeden, ne eko-
nomik, ne siyasi, ne kültürel hak
ve özgürlüklerimize kavuşamaya-
cağımızı, kurtuluşun olmayacağını
anlatmaktır.  Bütün Türkiye halk-
larının çıkarlarının ve kurtuluşu-
nun ortak mücadelede olduğunu
anlatmaktır. Ortak düşmanımızın
bizi ve dünya halklarını iliğine kadar
sömürenin Amerika olduğunu anlat-
maktır. 

Bütün ajistasyon-propaganda araç
ve yöntemlerini kullanarak, en basi-
tinden en karmaşığına bütün olanak-
ları seferber ederek halkımıza bu
gerçekleri anlatmalıyız. Bağımsızlık
ve demokrasi mücadelesinin yemek-
içmek, soluk almak kadar zorunlu-
luğunu, bunun onur savaşı olduğunu
anlatmalıyız. Amerika’nın ülkemizi
nasıl ele geçirdiğini, gelmiş geçmiş
bütün iktidarların ve bugünün AKP
iktidarının, bütün politikalarının, ne
üreteceğinin, ne kadar üreteceğinin,
hangi ülke ile dost hangi ülke ile
düşman olacağının, hangi silahları
alacağının, aldıklarının nerelerde kul-
lanılacağının ABD emperyalizmi ta-
rafından belirlendiğini anlatmalıyız.
Emperyalizmin çıkarlarını korumak
için ülkemizi boydan boya askeri üs
haline getirdiğini anlatmalıyız.  İş-
birlikçi AKP’nin Ortadoğu ve Kaf-
kaslar’da Amerikan emperyalizminin
yenidünya düzeni için maşa olduğunu,
ulusal onurumuzu ayaklar altına al-
dığını anlatmalıyız. 

Görevimiz, Türkiye’nin bütün
ezilen halklarını, bağımsızlık ve de-
mokrasi mücadelesi etrafında birleş-
tirmek, emperyalizme ve oligarşiye
karşı, Bağımsız Demokratik Türkiye
için savaştırmaktır.  Mücadelede at-
tığımız küçük büyük her adım, bütün
faaliyetlerimiz, bütün örgütlenmele-
rimiz, temel hak ve özgürlüklerin,

vatanseverliğin, bağımsızlığın, de-
mokrasinin, sosyalizm mücadelesinin
bir tuğlası olmalıdır, emperyalizmin
ve faşizmin önünde barikat işlevi
görmelidir. Kitleleri örgütlemeli ve
birleştirmelidir.

Emperyalizme Karşı 
Olunmadan, 
Faşizme Karşı Olunamaz! 

Sosyalist sistem, bütün sorunlarına
rağmen ayaktayken, sosyalist kampın
içinde ve yanında yer alan ve anti-
emperyalist, ulusalcı birçok ülke, ör-
güt sistemin yıkılmasıyla kendilerini
boşlukta hissettiler. Emperyalist ka-
pitalist kampa yanaşmaya başladılar.
Emperyalistlerin saldırılarından, eko-
nomik, siyasi ambargolarından kur-
tulabilmek için, anti-emperyalist söy-
lem ve politikalardan vazgeçtiler.
Özgürlük ve bağımsızlığı, baskıyı
ve sömürüyü telaffuz etmez oldular.
Geçmişte silahlı mücadele vermiş
sol örgütlerin birçoğu ise, bu savaşın
sonunun olmadığının teorisini yapa-
rak, barış demagojileriyle halk kit-
lelerini yanılttılar, silahlarını bıraktılar.
Halkların katili emperyalizm ve iş-
birlikçileriyle barışıp, yasallaştılar.
Siyasi arenada yer alıp seçimlere ka-
tıldılar. 

Dünyada emperyalist kapitalist
sistem bütün vahşeti ile sürüyor. Sö-
mürü ve katliamlar devam ediyor,
emperyalizme bağımlılık ve faşist
iktidarın yönetimi devam ediyor.
Ama onlar zafer kazanmış edasın-
daydılar. Ezilmemek için “Yeni Dün-
ya Düzeni” kabul edilecekti. Em-
peryalistlerin şiddetini üzerlerine çek-
meden “akıllı” politikalar, “taktik”ler
uygulama teorilerine sarıldılar.  Em-
peryalistleri hedef almaktan vazgeç-
tiler.  Tam tersine emperyalistleri
ulusal, kültürel, insan hakları savu-
nucusu ilan ettiler. Emperyalistleri,
ülkelerindeki egemen güçlerle olan
savaşta, sorunu çözecek güç olarak
gördüler. Bütün bunların adı taktik
oldu. Dost, düşman, ilerici, anti-em-
peryalist ve emperyalizm kavramların
literatürlerinden çıkardılar.  Bu bakış
açısı; ideolojik, politik, ekonomik,
kültürel, askeri hemen her alana si-

rayet etti. Herşey ‘barış’ politikalarına
endekslendi. Örgütlerin ve partilerin
adı değişti. Bayraklardan orak-çe-
kiçler çıkarıldı. Bağımsızlığın ve sos-
yalizmin, emperyalizme karşı sava-
şılmadan sağlanamayacağını savunan
anti emperyalist hemen tüm güçler,
ilkel, geri kafalı olarak adlandırılmaya
başlandı. Değişen dünyayı anlaya-
mamakla suçlanarak, terörist, boz-
guncu, provakatör olarak görülüp,
tecrit edilmeye çalışıldılar. Onlar em-
peryalizmden çözüm beklerken; em-
peryalistler ve işbirlikçisi faşist ikti-
darlar adalet isteyen halklara, dev-
rimci örgütlere saldırmaya devam
ettiler. 

Bütün dünyada, halklara karşı az-
gınca bir sömürü ve zulüm uygulayan
ve halkları sindirip teslim almak is-
teyen emperyalistler ve onların iş-
birlikçisi iktidarlardır. Bu zulmü ve
sömürüyü uygulayan emperyalizme
karşı savaşmayanlar, onlardan çözüm
bekleyenler, demokrasi getireceklerine
inananlar, onlarla barışmak isteyenler,
halkların özgürlüğünü ve ülkelerinin
bağımsızlığını isteyemezler. Kimseyi
inandıramazlar. Halkların, devrim-
cilerin emperyalizme ve faşizme karşı
verdikleri mücadeleyi destekleme-
yenlerin, barış, demokrasi, insan hak-
ları savunuculukları sahtedir. 

Halklar yalnız ekonomik çıkarları
için yaşamazlar. Yalnız ekonomik
çıkarları için savaşmazlar. Halklar
binlerce yıllık tarihlerinden devral-
dıkları kültürleriyle, ulusal kimlik-
leriyle, uğruna canlarını verdikleri
vatanlarıyla bir bütündürler. Ulusal
kimliğe sahip çıkmadan, vatansever
olmadan devrimci olunamaz. Bugün
vatanseverlik emperyalizme ve fa-
şizme karşı savaşmak demektir.
Emperyalizme ve faşizme karşı sa-
vaşmayanların vatanseverliğinden
söz edilemez. Emperyalizme ve fa-
şizme karşı yürütülen savaşlar, yüksek
bir vatanseverlik duygusu, büyük bir
halk sevgisi olmadan ve ulusal de-
ğerler sahiplenilmeden dünyanın hiç-
bir yerinde zafere ulaşmamıştır. 

Bağımsızlık için emperyalizme
karşı savaşmak ve dünyanın neresinde
olursa olsun, emperyalist saldırganlığa
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karşı çıkıp dünya halklarının yanında
yer almak, devrimci hareketin onu-
rudur. Emperyalizmi unutanlar ve
unutturmaya çalışanlar halkların öz-
gürlüğünden, ülkelerinin bağımsız-
lığından bahsedemezler. 42 yıldır
bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm
mücadelemizde yüzlerce şehit verdik.
Bu, şehitlerimizin bize bıraktığı onur-
lu bir mirastır. Emperyalizme karşı
savaşı yükselterek, “Bağımsız Tür-
kiye” sloganlarını her zamankinden
daha güçlü atarak bu onuru sürdüre-
ceğiz. Emperyalizme karşı savaş sür-
dürülmeden, bağımsızlık kazanıla-
maz. Bugün, emperyalizmle uzlaşıp,
politika yapmaya çalışanlar, bu tarihe
ve halka sırt çevirenlerdir. Buna izin
vermeyeceğiz. Bu tavrın önünde ba-
rikat olmak görevi bizimdir. Devrim
tarihimiz, emperyalizme karşı şanlı
mücadele sayfalarıyla doludur. Yine,
yüz binlerle alanlarda “Amerika De-
fol” marşını söyleyerek, “Yaşaşın

Tam Bağımsız Türkiye” sloganlarını
atacağız. 

Ülkesinin bağımsızlığı ve özgür-
lüğü için hayatını severek verenler
devrimcilerdir.  Emperyalizmin ve
oligarşinin unutturmaya çalıştığı “Ba-
ğımsız Türkiye” sloganlarını ve öz-
lemini yüz binlerle buluşturacak olan
vatan ve halk sevgisinin gerçek tem-
silcileri devrimcilerdir. Mahirler’in,
Deniz’in son nefeslerinde bile hay-
kırdıkları “Tam Bağımsız Türkiye”
özlemini  Türkiye halklarına biz ar-
mağan edeceğiz. Kim ne derse desin,
emperyalizm, faşizm nasıl baskı uy-
gularsa uygulasın bağımsızlıktan vaz-
geçmeyeceğiz. Unutmayacağız, unut-
turmayacağız. Sesimizi yüzbinlerle
türkülerimizle, sloganlarımızla mey-
danlarda haykıracağız.

TÜRKİYE HALKLARI!

Bağımsız olunmadan özgür olu-
namaz. Emperyalizmin ve işbirlik-

çilerin yağma talan sömürü ve zul-
müne karşı vatanımızın bağımsızlığı
için birleşelim. Grup Yorum’un 15
Nisan’da Bakırköy’de düzenleyeceği
BAĞIMSIZLIK KONSERİ emper-
yalistlere ve işbirlikçilerine halkların
teslim alınamayacağının göstergesidir. 

Yüzbinlerle Bağımsızlık Konserini
dolduralım. Emperyalistlere ve uşak-
lara halkların gücünü, yenilmezliğini
gösterelim.

Bağımsızlıktan yana olan, em-
peryalist yağmaya, sömürüye, işbir-
likçiliğe karşı olan;

TÜRKİYE HALKLARI!

Emperyalizme, uşaklarına karşı
BAĞIMSIZLIK KONSERİNİ ÖR-
GÜTLEMEK SİZİN GÖREVİNİZ-
DİR. KONSER ALANINI DOL-
DURMAK SİZİN GÖREV VE SO-
RUMULULUĞUNUZDUR!

VATAN BORCUNUZDUR!

Antalya
25 Mart günü Halk Cepheliler, Kışlahan Meydanı’nda

Grup Yorum Halk Konseri tanıtım masası açtılar.
Özellikle üniversite ve lise öğrencilerinin yoğun ilgi
gösterdiği masada Grup Yorum şarkıları çalındı. 4 saat
açık kalan masada 600 davetiye, 2 Grup Yorum DVD’si
ve 25 Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı. 

Samsun
Halk Cepheliler, 27 Mart günü 19 Mayıs Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi'nde masa açarak konserin duyu-
rusunu yaptılar ve davetiye dağıttılar. Grup Yorum kon-
serinin afişlerini masaya asan Halk Cepheliler, “Türküler
Susmaz Halaylar Sürer” yazılı önlükleriyle üniversitelileri
konsere çağırdılar. Yaklaşık 5 saat açık kalan masada
200'ün üzerinde davetiye dağıtılarak, okulun çeşitli yer-
lerine ve reklam panolarına afiş asıldı.

Düşüncelerimizi Değiştirmeyeceğiz
Grup Yorum üyesi Seçkin Aydoğan, tutuklu bulunduğu

Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde yanındaki
diğer tutsaklar Eser Morsümbül ve Onur ile birlikte 23
Mart günü sabah saatlerinde saldırıya uğradı. Seçkin
Aydoğan'da ciddi yaralanmalar olduğu öğrenilirken;

Grup Yorum, bu sal-
dırıdan ve bundan
sonra tutsakların
başlarına gelecek
her şeyden Tekirdağ
1 No’lu F Tipi Mü-
dürü, diğer görevli-
ler ve gardiyanların
sorumlu olduğunu
belirten yazılı bir
açıklama yaptı. 

23 Mart tarihli
açıklamada, "Tür-
külerimizden kor-
kuyorlar, halayları-
mızdan korkuyorlar,
düşüncelerimizden
korkuyorlar, dört du-
var arasında tutsak-
larımızdan korku-
yorlar. O pis düzen-
leri, iğrençlikleri
açığa çıkmasın di-
yedir tüm saldırıları, saldırın bakalım. Ama unutmayın
ne halkın, ne de devrimci sanatçıların düşüncelerini de-
ğiştiremeyeceksiniz." denildi.

Grup Yorum Susturulamaz!
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Bağımsız Türkiye konserinin ikin-
cisi ile biraraya geleceğiz 15 Ni-
san’da. Bundan önce 55 bin kişilik
konserle İnönü’de ve 150 bin kişilik
konserle Bakırköy Pazar Alanı’nday-
dık. 

Bu yıl hedefimiz 300 bin kişi.
300 bin kişi hep bir ağızdan Bağımsız
Türkiye şiarını haykıracağız yine
Bakırköy Pazar Alanı’nda. 

Bağımsız Türkiye konseri, sadece
bir konser değil konserin de ötesinde
bağımsızlık talebimizi haykıracağı-
mız, sömürüye karşı öfkemizi hay-
kıracağımız bir gün olacak. 

15 Nisan’da Bakırköy Pazar Ala-
nı’nda yenilmezliğimizi gösterelim.
Gücümüzü gösterelim. 

Yüz binleri alana çağırıyoruz, en
haklı talebimizi dile getirmek için. 

Emperyalizm tüm dünyanın göz-
leri önünde halkların üzerine bom-
balar yağdırıyor. AKP iktidarı da
emperyalizmin en sadık köpeği ve
bir numaralı işbirlikçisi. Bugünlerde
yanıbaşımızdaki Suriye’yi bomba-
lama ve Suriye halkını katletmenin
planlarını yapıyorlar. 

Hayır sessiz kalmayacağız, sö-
mürü ve zulme karşı en gür sesimizle
haykıracağız. İşte bunun için yüz
binler bir arada olmalı Bakırköy
Pazar Alanı’nda. 

Hedefimiz o kadar uzakta değil.
Biz halkız, dereler gibi yeryüzünün
her tarafındayız, hepimiz ayrı bir ta-

rafa akıyoruz. Birbirimizden kopa-
rılmışız. Kayalar engel oluyor bir
araya gelmemize. Biz inatçı olursak
o kayaları da yıkar geçeriz. Ne kayalar
ne yokuşlar engel olamaz denize
ulaşmamıza. Gelin hep birlikte denize
ulaşalım, tsunamiler yaratıp yıkalım
sömürü ve zulüm düzenini. 

Hedefimiz büyük. Ama ulaşılmaz
değil. Önceki yıl İnönü’de, geçen
sene Bakırköy’de nasıl başardıysak
bu sene yine başaracağız. Bunu halkın
gücüne olan inancımızla söylüyoruz.
Dün Bakırköy’e 150 bin kişiyi halkla
örgütledik. Bugün 300 bin kişiyi
yine halkla örgütleyeceğiz. 

Çünkü Grup Yorum Halktır!

Halkımız! Halk en büyük güçtür.
Ancak halk örgütlüyse güçlüdür. Hal-
kın gücünü göstermek için;

Konser Komitelerimizi
Kuralım!

Her insanımız bir komite olacak.
Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Ermeni,
Laz, Alevi, Sünni her ulustan, her
inançtan halkımız, işçi, köylü, memur,
esnaf... öğrenciler bu çağrı size. 

Gelin hep birlikte bağımsız Türkiye
düşünü gerçeğe çevirelim. Böyle büyük
bir hedefi başarmanın yolu komitelerden
geçiyor. Ve bu yüzden hedefimiz yine
500 komiteyi hayata geçirmek. 

500 Komite, binlerce emek de-
mektir… 

500 Komite, büyük bir iddia

demektir… 

500 Komite,  Amerika başta
olmak üzere tüm emperyalistlere
ve onların yerli işbirlikçilerine
karşı savaşmak demektir 

500 Komite, Mahirleri, Deniz-
leri, İboları,  Dayıları, Saboları,
Niyazileri, Sinanları, Enginleri, Ali
Yıldızları anmak ve onların mira-
sına sahip çıkmak demektir 

500 Komite, İNANCIMIZDIR, 

GÖREVİMİZDİR! 

Rakamlar artık bizim için ulaşıl-
ması zor hedefleri değil, başarmamız
gereken görevleri ifade ediyor. 

500 komite kurmak 300 bin kişiyi
konsere taşımak için görevimizdir.
Bugün dünden daha DENEYİMLİ-
YİZ! 

Çocuk, yaşlı, genç demeden, işçi,
memur, esnaf, öğrenci, serbest meslek
sahipleri, ev kadınları... herkes ko-
mitelerde yer alabilir. 

Komitelerde yapılacak işler belli: 

Birinci Görevimiz: Konseri
Halka Duyurmak!

Ev ev, sokak sokak gezmeliyiz.
Gerek Halk Cephesi’nin verdiği bildiri,
afiş, davetiye vb. araçlarla, masalar
açarak, afişler, pankartlar asarak, duvar
yazılamalarıyla, gerekse kendi yara-
tıcılığımızla her türlü araç gereci kul-
lanarak Grup Yorum Bağımsızlık
Konseri’ni halkın her kesimine du-

KONSER KOMİTELERİMİZİ KURALIM!

Bağımsız Türkiye Düşünü
Gerçeğe Çevireceğiz!
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yurmalıyız. İddiamız büyük olmalı.
Hedeflerimiz büyük olmalı. 780 bin
kilometre karelik yurdumuzda duy-
mayan tek bir kişi kalmamalı. Bugünün
iletişim araçlarını düşündüğümüzde
bunlar hayal değil gerçektir. 

24 saat o büyük günü düşüneceğiz.
İşyerinde, okulda, durakta kimi görsek
konserimize davet edecek onların da
kendi çevrelerini çağırmalarını sağ-
layacağız. Komitelerimizde insan sa-
yısı belirleyici olmamalı. Aynı şekilde
yapabileceklerinin de sınırı yoktur.
Bir kişi kendine eşinden, çocukla-
rından, akrabalarından, komşularından
komite kurabilir. Bir öğrenci sınıf

arkadaşlarını çalıştırabilir. Bir ev ha-
nımı, kendi sokağında girmedik ev
bırakmadan ev ev gezip komşularını
çağırabilir. Bir işçi, bir memur iş ar-
kadaşlarıyla bir komite oluşturabilir.
Bir esnaf dükkanına gelenlere konser
davetiyelerimizi dağıtabilir. Tüm ko-
mite çalışanlarının günde en az bir
saatini çalışmalara ayırması çok bü-
yük bir gücü ortaya çıkaracaktır. 

Daha çok yürüyeceğiz, daha az
uyuyacağız. Kurduğumuz her komite
kendine yeni bir komite kuracak ve
böyle böyle çoğalacağız. Yani çalış-
malarımızda Tek SINIR, SINIRSIZ-
LIĞIMIZDIR. 

İki̇nci̇ Görevi̇mi̇z: Şi̇mdi̇den
Konsere Götüreceği̇mi̇z
Ki̇tleyi̇ Götürmek İçi̇n
Toplanma Yeri̇, Araç Ve
Benzeri̇ Hazirliklari
Yapmak! 

Üçüncü Görevimiz:
Şimdiden Konser Alanında
Görev Alacak Gönüllüleri
Seçmektir!

Bağımsızlık Konseri için görev
bizi çağırıyor! 

Grup Yorum elemanı Seçkin Ay-
doğan’ın serbest bırakılması için Yo-
rum elmanları ve yüzlerce Yorum
dinleyicisi 25 Mart günü İstanbul
Taksim’de bulunan Galatasaray Lisesi
önünde bir araya geldi. 8.si yapılan
eylemde 2 Nisan’da gerçekleşecek
olan mahkemesine günler kala hüc-
resinde arkadaşları ile birlikte saldı-
rıya uğrayan Seçkin Aydoğan’ın ser-
best bırakılması ve Grup Yorum üze-
rindeki baskıların son bulması için
yine yüzlerce kişi buluştu. 

Tüm kitle ile beraber söylenen
Cemo şarkısı ile başlayan eylemde
Yorumcular, Seçkin’in dört duvar
arasında olmasına rağmen saldırıya
uğradığını, bundan sonra Seçkin ve
birlikte kaldığı hücre arkadaşlarının
başlarına gelebilecek her türlü şeyden
Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Hapishanesi
müdürü ve gardiyanlarının sorumlu
olduğunu belirttiler. 

Yaşanan tüm saldırıların amacının
Grup Yorum’u ve dinleyicilerini sus-
turmak olduğunu; fakat tüm baskı
ve saldırılara rağmen halkın sahip-
lenmesini ve devrimci sanatçıların
üretimini engelleyemeyeceğini, yok
edemeyeceğini belirten Yorumcular,
Seçkin’i dört duvar arasından zulmün
elinden alıncaya kadar mücadelele-
rinin devam edeceğini ifade ettiler.

Tiyatro yönetmeni ve oyuncusu
Mehmet Esatoğlu da bir konuşma
yaparak, baskıların Yorum'u ve de
halkın sanatçılarını susturmayı ba-
şaramayacağını vurguladı. Ardından,
Tiyatro Simurg oyuncusu Bilgesu
Ataman, Ataol Behramoğlu'nun "Ya-
şadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey
Var" isimli şiirini okudu.

Yaklaşık 500 kişinin katıldığı ey-
lem çekilen halaylarla devam etti.
“Grup Yorum Susturulamaz”, “Dev-
rimci Sanat Engellenemez”, “Seçkin
Aydoğan Serbest Bırakılsın” slogan-
larının atıldığı eylem 15 Nisan’daki
“Bağımsız Türkiye” konserinde 300
bin kişi olma çağrısı yapılarak Çav
Bella ile bitirildi. 

Biz Cemo’yuz Yasaklarla,
Baskılarla Cemo’ları
Bitiremezsiniz

Grup Yorum’a yönelik
baskıların son bulması ve
Grup Yorum elemanı Seçkin
Aydoğan’ın serbest bırakıl-
ması için İzmir’de, Grup Gü-
nışığı 24 Mart günü Konak
Kemeraltı’nda eylem yaptı. 

“Grup Yorum Halktır Sus-
turulamaz” pankartının ta-
şındığı eylemde yapılan açık-

lamada “Saldırılara rağmen daha da
güçlendiğimizi bir kez daha duyu-
ruyoruz. Grup Yorum’un türkülerini
meydanlarda, sokaklarda, eylemlerde
ve konserlerimizde sesimizi soluğu-
muza katarak söylüyoruz. Söylemeye
devam edeceğiz. Bu dayanışmayı
duyurarak bir alındığında bin yeni-
sinin yerine geleceğini duyuruyoruz.
Biz Cemo türküsünü her konseri-
mizde söyleyerek Cemo’yu söyle-
yenlere ve CEMO’lara sahip çıkı-
yoruz. Umudun türkülerini meydan-
lara taşıyarak türkülerimize sahip
yıkacağız ve Grup Yorum’un yanında
yer almaya devam edeceğiz.” denildi. 

Eyleme halkın ilgisi oldukça yo-
ğundu. Söylenen şarkılara halk da
eşlik eti. Yorum’un şarkıları eşliğinde
coşkulu bir şekilde halaylar çekildi.
Eylemden sonrada kalabalık bir şe-
kilde yüzlerce el ilanı dağıtıldı.

Grup Yorum Tüm Yoksulların, 
Ezilenlerin Coşkun Sesidir
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İstanbul-Okmeydanı 
15 Nisan’da Bakırköy’de yapıla-

cak olan “Bağımsız Türkiye On’ların
Türküsü” konser çalışmaları, açılan
masa ve yapılan afişlemelerle tüm
hızıyla sürüyor. 

23 Mart tarihinde Okmeydanı
Sağlık Ocağı önünde açılan masada
dağıtılan davetiyelerle Okmeydanı
halkı konsere davet edildi. Bir buçuk
saat açık tutulan masada 400 davetiye
dağıtıldı. 

Ertesi gün Okmeydanı Mahmut
Şevket Paşa Mahallesi ve Anadolu
Kahvesi bölgelerinde bir saat süren
afişleme çalışmalarında 70 afiş ası-
lırken; açılan konsere çağrı masasında
da halk konsere davet edildi. İki saat
açık tutulan masada 500’e yakın da-
vetiye halka ulaştırıldı. 

İstanbul-Bakırköy
Kamu Emekçileri Cephesi üyeleri,

24 Mart günü Bakırköy Cumartesi
Pazarı Alanı’nda konser davetiyesi
dağıttılar. Polisin engelleme çabalarına
karşın 2500 davetiye halka ulaştırıldı.

İstanbul-Galatasaray
Üniversitesi

Galatasaray Üniversitesi’nde Dev-
Genç’liler, 15 Mart günü çalışmala-
rına “Türküler Susmaz Halaylar Sü-
rer” şiarıyla başladı. Kantinde masa
açan Dev-Genç’liler, Grup Yorum
şarkıları çaldılar. Bir saat açık kalan
masanın ardından Fen-Edebiyat Fa-
kültesi’ne, İktisadi İdari Bilimler Fa-
kültesi’ne ve hazırlık sınıfı öğrenci-
lerinin bulunduğu bölüme gidilerek
konser davetiyesi dağıtılıp, afiş asıldı.
Öğretim üyelerine de konser daveti-
yesi veren Dev-Genç’liler, toplam
300 adet davetiye dağıtıp, kantine
ve fakültelere 10 adet afiş astılar. 

İstanbul-İstanbul Üniversitesi
Dev-Genç’liler, 22-23 Mart gün-

leri İstanbul Üniversitesi’nin merkez
kampüs yemekhanesinde masa açtılar.
Açılan masada Grup Yorum şarkıları
çalınarak, umudun türkülerini hep
birlikte haykırmak için çağrı yapıldı.
Çalışma sırasında Grup Yorum 25.
Yıl Konser DVD’sinin ve Yürüyüş
dergisinin tanıtımı yapıldı.

İstanbul-Gazi Mahallesi
25 Mart tarihinden itibaren stant

açan Halk Cepheliler, her gün yüz-
lerce davetiyeyi halka ulaştırıp konser
üzerine sohbetler ediyorlar. Grup Yo-
rum şarkılarının çalındığı standa hal-
kın ilgisi de oldukça yoğun. Halk
Cepheliler, Gazi’nin Düz, Karayolları,
Su Deposu, Sekiz Evler, Nalbur ve
Son Durak bölgelerinde de afişleme
çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul-Gültepe
Devrimci Mücadelede Emekliler

(DME), 22 Mart günü afişleme ve
bildiri dağıtımı yaptılar. Bir grup
DME üyesi Gültepe'de afişleme ya-
parken, bir diğer grup Beşiktaş'ta
masa açtı ve bildiri dağıttı. Afişleme
çalışmasını bitiren grup, Beşiktaş’taki
bildiri dağıtımına katıldı. Şiirlerin
okunduğu, türkülerin söylendiği ey-
lemde 200 afişleme yapıldı ve 2 bin
bildiri dağıtıldı. 

İzmir
21 Mart günü Dev-Genç'liler, Do-

kuz Eylül Üniversitesi Dokuzçeşmeler
Kampüsü'nde açtıkları masada afiş
asıp, davetiye dağıttılar.

Daha sonra Yabancı Diller Yük-
sekokulu önüne masa açan Dev-
Genç'liler, Grup Yorum şarkıları çalıp,
konser davetiyesi dağıtarak öğren-
cilere konseri anlattılar. Okulun için-
deki kafelerde de davetiye dağıtımı

15 Nisan’da 300 Bin Yürek 
Bağımsız Türkiye Diye Çarpacak

300 Bin Kişilik Halk Korosu Haykıracak On’ların Türküsünü 
Türkiye’yi Bir Kez Daha Bakırköy’den Sarsacağız

Dersim

İstanbul

Adana

Antalya

İstanbul
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yapıldı. Toplam 45 afişin asıldığı ça-
lışmada 300 de davetiye dağıtıldı.
Ayrıca Yürüyüş ve Tavır dergilerinin
tanıtımı yapıldı.

22 Mart günü de Grup Yorum din-
leyicileri tarafından Limontepe Ma-
hallesi’nde Heykel’de tanıtım masası
açılarak el ilanı dağıtıldı. Açılan masada
halka bağımsızlık türkülerini söylemek
için “15 Nisan’da Bakırköy’de olalım”
çağrısı yapıldı. Grup Yorum’u severek
dinlediklerini söyleyen mahalle gençleri
Yorum’un el ilanlarını dağıtıp, afişleri
de otobüs duraklarına astılar. İki saat
açık kalan masada ise 500 el ilanı da-
ğıtıldı. Mahallede 23 Mart günü de 75
afiş asıldı.

27 Mart günü Dev-Genç'liler ta-
rafından Dokuz Eylül Üniversitesi’nde
masa açılarak, 150 davetiye öğrencilere
ulaştırıldı. Tavır ve Yürüyüş dergile-
rinin tanıtımının da yapıldığı çalışmada
kampüsün çeşitli yerlerine 25 konser
afişi asıldı. Aynı gün Karşıyaka Çar-
şı’da da masa açılarak 60 adet davetiye
dağıtıldı.

İzmir-Buca
26 Mart günü Dev-Genç'liler Buca

Forbes Caddesi'nde masa açarak, afişler
astılar ve davetiye dağıttılar.

2 saat süresince Grup Yorum şarkıları
çalınarak sesli çağrılar yapıldı. Yapılan
çalışmada ayrıca Forbes Caddesi'ne 20
afiş asıldı. 300 davetiye halka ulaştırı-
lırken, Grup Yorum 25. Yıl Konser
DVD'si ile Yürüyüş ve Tavır dergilerinin
dağıtımı da yapıldı.

Devrimci İşçi Hareketi üyeleri
(DİH’liler), 24 Mart günü Buca’da
afişleme yaptılar. 4 DİH’linin katıldığı
çalışmada 100 adet afişleme yapıldı.

İzmir-Bornova
Dev-Genç’liler 25 Mart günü Bor-

nova’da Grup Yorum konserinin af-
işlerini yaptı. Bir saatlik çalışmada
70 afiş asıldı.

Dersim
21 Mart günü Liseli Dev-Genç’liler

Sanat Sokağı’nda Grup Yorum konser
masası açtılar. Grup Yorum konserinin

olacağını duyan halk ve Sanat Sokağı
esnafı, masaya gelerek konserin yeri
ve zamanı hakkında bilgi aldılar. 25
Mart’ta da Dersim’in merkezinde
masa açılarak el ilanı dağıtıldı.

Ankara 
Dev-Genç'liler ODTÜ'de, 21 ve

22 Mart günleri Fizik Bölümü önünde
masa açarak, Grup Yorum şarkıları
eşliğinde halay çektiler. İlginin yoğun
olduğu masada yaklaşık 1000 bildiri
dağıtıldı. Yürüyüş ve Tavır dergisi
de halka ulaştırılarak, konsere gelmek
isteyenlere konser irtibat numaraları
verildi.

Malatya
25 Mart günü Malatya’da Paşa-

köşkü ve Zaviye mahallelerinde kon-
serin afişleri asıldı. Mahalleliler afiş
çalışmasına ilgi göstererek, düzenlenen
konserle ilgili bilgi alırken, yapılan
çalışmada 35 afiş asıldı.

Hatay
21 Mart günü Antakya merkezinde

150 adet afiş asılarak halka konserin
duyurusu yapılmaya devam edildi.

Bursa
25 Mart günü Bursa’nın Namaz-

gâh, Mesken, Zümrüt Evler, Özdilek
ve Teleferik, Altıparmak, Ortabağlar,
Arabayatağı, Esenevler, Cumalı Kızık,
NATO Yolu, Gürsu, Erikli, Panayır
mahallelerine ve bölgelerine 15 tanesi
büyük boy olmak üzere toplam 55
adet afiş asıldı.

Esenevler Mahallesi’nde afiş asıl-
dığı sırada 4 Cephelinin önü resmi
polis tarafından kesildi. Ve Mustafa
Çiloğlu, aranması olduğu gerekçesiyle
karakola götürüldü. Halk Cepheliler
de karakolun önüne giderek, orada
beklediler. Mustafa Çiloğlu çıkarıldığı
savcılıktan serbest bırakıldı.

Bursa-Gemlik

22 Mart günü başlayan ve 5 saat
süren çalışmada Dereboyu, Yeşilova,
Yunus Emre Mahallesi, Orhangazi
Caddesi, İstiklal Caddesi, Eski Sahil,

Malatya

İzmir

Bursa

Mersin

Okmeydanı

Ankara-ODTÜ
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Balık Pazarı ve Gemlik Lisesi’ne top-
lam 90 afiş asıldı.

24 Mart günü, Grup Yorum önlükleri
giymiş 7 Cepheli, Altıparmak’tan baş-
layarak, Heykel, Setbaşı, Ulu Cami,
Cumhuriyet Caddesi, Şehreküstü ve Kent
Meydanı Metro Çıkışı’na kadar 1600
davetiye dağıttılar. Aynı gün Su Platfor-
mu’nun eylemine de gidilerek destek
verilip konser davetiyesi dağıtıldı.

Halk Cepheliler ve Devrimci İşçi
Hareketi, 25 Mart günü Gemlik İskele
Meydanı’nda stant açtılar. Grup Yorum
şarkılarının çalındığı masada, konserin
duyurusu yapıldı. Ayrıca Yürüyüş ve
Tavır dergileri ile kitaplar da stantta
sergilendi. 2 saat açık kalan stantta
500 davetiye halka dağıtıldı. Dereboyu
Caddesi’nde de stant açıldı. 

Adana
Adana Çakmak Caddesi'nde 24 Mart

günü 3,5 saat süreyle halk konserine
çağrı ve bilgilendirme masası açıldı.
Grup Yorum şarkılarının çalındığı masada
yaklaşık 1500 bildiri, 2 adet Grup Yorum

İnönü Konser DVD'si ve 3 adet Tavır
dergisi halka ulaştırıldı. İlginin çok yoğun
olduğu masada halka, Adana'dan en az
3 otobüs kaldırılacağı anlatıldı. 

26 Mart’ta Denizli Mahallesi’nde
50 adet afişleme yapıldı. 

Çukurova Üniversitesi’nde de, Adana
Gençlik Derneği üyeleri tarafından 27
Mart’ta çalışma yapıldı. Jeoloji ve Eğitim
fakültelerinde 250 bildiri dağıtıldı, pa-
nolara afişleme yapıldı. 

Aynı gün Kültür Sokağı’nda masa
açıldı. 1 saat açık kalan masada halka
konser tanıtımı yapıldı.

Edirne 
Edirne’de 27 Mart günü Saraçlar

Caddesi’nde afişleme yapılarak, buradan
Balkan Yerleşkesi’ndeki Menza Yemek-
hanesi’ne geçildi. Burada da öğrencilere
250 adet konser davetiyesi dağıtılarak,
konser hakkında bilgi verildi.

Mersin 
27 Mart günü Dev-Genç’liler, Mer-

sin Üniversitesi yoluna afişleme yap-
tılar. Aynı gün Hastane Caddesi mer-
kezinde de 400 adet davetiye dağıtılarak
konserin duyurusu yapıldı. 

28 Mart günü de Mersin Üniversitesi
Çiftlikköy Kampüsü çarşı merkezinde
Dev-Genç’liler masa açarak üniversi-
tedeki öğrencilere konserin duyurusunu
yaptılar. Üniversitede Fen-Edebiyat
Fakültesi’ne, yemekhaneye, kantine
konser afişleri asan Dev-Genç’liler,
kafeteryada oturan öğrencilere davetiye
vererek konsere nasıl gidileceğiyle
ilgili bilgi verdiler. Grup Yorum şarkıları
eşliğinde üniversite öğrencileriyle bir-
likte halaylar çekilmesinin ardından
masa kaldırıldı.

Aynı gün Dev-Genç’liler üniversite
yolundaki esnafları dolaşarak esnaflara
davetiye bıraktılar ve afiş astılar.

Elazığ
27 Mart günü üniversite giriş çı-

kışlarına ve çevresindeki duraklarla
Hozat Garajı'na afişleme yapıldı. 

Ha-
pishanelerde mektubun ayrı bir öne-
mi vardır. Dışarıdan gelen bir haber,
yoldaşından aldığın bir selam seni
daha güçlü kılar. Dışarıyla ya da
içerideki ve dışarıdaki yoldaşları-
mızla en büyük bağımız, paylaşım
aracımızdır mektuplar. Coşkumuzu
sevincimizi, acımızı tüm hissettikle-
rimizi, üretimlerimizi yani kısacası
tüm yaşadıklarımızı mektup üzerin-
den paylaşırız. 

Mektuplar bu yönüyle hapisha-
nelerdeki tecriti kırma aracımızdır.
Çünkü mektuplarla dayanışmayı art-

tırırız. Mektuplarımız sadece ile-
tişim araçlarımız değil aynı za-
manda eğitim araçlarımızdır da.
Paylaşımlarımızla hem öğrenir hem
öğretiriz.

İşte tüm bu saydıklarımızdan do-
layı düşman mektuplarımıza saldırır.
Çünkü tecritte bizi güçlü tutacak
hiçbir şeyin olmasını istemez. Bir
yoldaş selamı onu rahatsız etmeye
yeter. Mektuba konulmuş bir kuru
çiçeğe bile tahammül edemez, söker
alır. Gönderilen resimleri vermez.

Mektuplarımız önce idarenin oku-
ma komisyonları tarafından okunur,
okuma komisyonunda keyfi bir bi-
çimde günlerce bekletilir. Kimi zaman
da kaybedilir, yollanmaz veya veril-
mez. Gene aynı keyfilikle, sakıncalı
bulundu denilerek baştan sona kara-
lanır. Öyle ki idare tarafından sakıncalı

bulunup karalanan ve sadece “Mer-
haba… Hoşçakal” kısımları kalan
mektuplar gelir hapishanelerden. Düş-
man mektuplarımızdaki tek bir umut
cümlesine dahi tahammül edemez.
İstediği ona boyun eğen, onun istediği
bir kalemden çıkmış mektuplardır.
Yazılacaksa böyle yazılmalıdır. Böyle
olmadığında pervasızca saldırır. Ya-
saklar koyar. 

Bu saldırılar tecrit politikasının bir
parçasıdır. Zaten tecrit hücrelerinde en
fazla üç kişiyle kalan devrimcilerin en
önemli iletişim aracını da elinden alarak
moral bozmaya, yozlaştırmaya çalışır. 

Özgür Tutsak düşmanın engelle-
melerini aşandır. En olumsuz durumu
bile kendi lehine çevirmesini bilendir.
Tüm engellemelere rağmen ısrarla
mektuplar yazıyoruz. Sohbetlerimizle,
hücrelerden hücrelere dolaşıyoruz.

Mektup Yasakları Özgür
Tutsağı Teslim Alamaz
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TAYAD’lı Aileler, sağlık sorunlarının
ciddiyetine rağmen tahliye edilmeyen
özgür tutsak Yasemin Karadağ için Ba-
kırköy Kadın Kapalı Hapishanesi önünde
her hafta yaptıkları eylemlerine 19 Mart
günü de devam ettiler.

Öncesinde tutsakları ziyaret eden ai-
leler, hapishane önünde yaptıkları ey-
lemde, Yasemin Karadağ’ı zulmün elin-
den çekip alana kadar mücadelelerinin
süreceğini belirttiler. Yasemin Karadağ’ın
kardeşi Olcay Karadağ tarafından TAYAD
adına yaptığı açıklamada, “Bizim evlat-
larımız sizin tek bir tırnağınızdan de-
ğerlidir, evlatlarımızı sizin insafınıza bı-
rakmayacağız. Onları sizin elinizden çe-
kip alacağız. Ankara’da Çorum’da kur-
duğumuz çadırlara saldırdı AKP polisi,
onlarca TAYAD’lıyı gözaltına aldı. İstiyor
ki sesimiz çıkmasın. Susmayacağız. Bu
onursuzluk, size ait. Elleriniz kanlı. Ya-
semin Karadağ’ı elinizden çekip alana
kadar mücadelemiz sürecek. Gözaltıla-
rınız, baskılarınız, tutuklamalarınız ve
işkenceleriniz bizi yıldıramayacak.” dedi.

Açıklama yapıldıktan sonra, Yasemin
Karadağ serbest bırakılana dek eylem-
lerinin süreceğini belirten aileler, haftaya
yapılacak eylemin duyurusuyla eylem-
lerini sonlandırdılar.

TAYAD’lı Aileler Hastane
Önünde Nöbetteler

TAYAD’lı Aileler, Samatya Hastanesi
önünde 24 Mart’ta eylem yaptılar. “Ya-
semin Karadağ’ın Ne Hapishanede Ne
de Hastanede Öldürülmesine İzin Ver-
meyeceğiz! Yasemin Karadağ Serbest
Bırakılsın!/ TAYAD’lı Aileler” pankartının
açıldığı eylemde, Olcay Karadağ bir açık-
lama yaparak, “8 aydır tutsak Yasemin.
Tek böbreği olmayan, var olan böbreğinin
ise ancak %18’i çalışan, beyin kanaması
geçirmiş, yüksek tansiyon hastası, kemik
erimesi ve kansızlık hastalığı olan birisi
neden hala hapishanede tutulur? Hapis-
hanelerden bir evladımızın daha tabutunun
çıkmaması için mücadele ediyor, Yasemin
Karadağ’a özgürlük istiyoruz. Yasemin
Karadağ serbest bırakılmalı. Dışarıda nor-
mal şartlar altında tedavi koşullarına ka-
vuşturulmalıdır.” dedi. 

Açıklamanın ardından hastane önünde

başlatılan oturma eylemine ge-
çildi.

TAYAD’lı Aileler, Bakırköy
Hapishanesi’nden Samatya Has-
tanesi’ne götürülen Yasemin Ka-
radağ için hastane önünde otur-
ma eylemi başlattılar.

“Yasemin’e Özgürlük”
Sesi Tüm Halka
Ulaşıyor

TAYAD’lı Aileler, Yasemin
Karadağ’ın serbest bırakılması
için İzmir’de de Konak Eski
Sümerbank önünde 2 günlük
açlık grevi yaptılar. Açlık gre-
vinden önce İzmir’deki tüm de-
mokratik kitle örgütleri ile sen-
dikalar gezilerek, Yasemin Ka-
radağ’ın hastalığı hakkında bilgi
verildi ve dosya bırakıldı. TA-
YAD’lı Aileler iki günlük açlık
grevi eylemini de anlatarak, yeni
Güler Zereler olmasın diye geç olmadan
duyarlılık gösterilmesini istediler.

23 Mart günü Konak Eski Sümerbank
önünde yapılan eylemde, “Yasemin Ka-
radağ serbest bırakılmalı ve sağlıklı bir
şekilde tedavi olmadır.” açıklaması ya-
pıldı. 

24 kişinin katıldığı ve ESP, Alınteri
ile Genel-İş 2 Nolu Şube’nin destek ver-
diği eylemin ardından açlık grevi çadırını
kuran aileler, polisin saldırma tehditlerine
marşlarla cevap verdiler. Bir süre sonra
saldıran polis, TAYAD’lı Aileleri yerlerde
sürükleyerek yaka paça gözaltına aldı.
Çadırı, dövizleri, ve pankartı gasp eden
polis, Eylem Mahanda, Yusuf Dut, Metin
Yap, Ahmet Gündüz ve Tekin Adıgüzel’i
gözaltına aldı. 

Gözaltıların ardından, yine bir grup
TAYAD’lı hemen eylem yerine giderek
masa açtılar ve “Yasemin Karadağ’ı Öl-
dürtmeyeceğiz” başlıklı bildiriyi dağıtıp,
imza toplamaya başladılar. 

Gözaltına alınanlar aynı günün akşamı
serbest bırakılmalarının ardından yeniden
eylem alanına gelerek direniş çadırını
2. kez açtılar. Polis 2. kez saldırdı. 60
Çevik Kuvvet polisi çadıra saldırarak,
içerideki 6 kişiyi yerlerde sürükledi. TA-
YAD'lıların tüm eşyalarını alan polisler

pankartları, dövizleri, imza föylerini,
battaniyeleri, çadırı ve içinde bulunan
herşeyi gasp edip gittiler. Ardından TA-
YAD’lılar çadırı tekrar kurdular. Saldı-
rılardan yılmayan TAYAD’lılar, 24
Mart’ta 4. kez kurdukları çadırı, açlık
grevinin bitmesiyle kaldırdılar.

Dersim’de de 25 Mart günü, Yasemin
Karadağ’ın serbest bırakılması için ya-
pılacak olan 2 günlük açlık grevi eyle-
minin çağrısı yapıldı. Yeni Mahalle, Ali-
baba Mahallesi ve merkezde toplamda
300 tane bildirinin dağıtıldığı çağrı iki
buçuk saat sürdü. 

26 Mart’ta da Yeraltı Çarşısı üzerinde
açlık grevi çadırı kuruldu. Eylemde ya-
pılan açıklamada “Yasemin Karadağ’a
sahip çıkalım. Yasemin Karadağ’ın kat-
ledilmesine izin vermeyelim” çağrısı ya-
pıldı. Eyleme DHF de destek verdi. 

Açıklamanın ardından bildiri dağıtı-
larak, halka bilgi verildi.

Bursa’da ise 25 Mart günü AKP il
binası önünde toplanan TAYAD’lı Aileler,
Yasemin Karadağ’ın serbest bırakılması
için yapılan eylemlere yönelik işbirlikçi
AKP’nin polisinin saldırılarıyla, Anka-
ra’da yapılan baskın ve gözaltıları protesto
ettiler. Yalçın Doğru tarafından yapılan
açıklamanın ardından 20 dakika süren
oturma eylemi ile eylem bitirildi.

Özgür Tutsaklarımız Tedavileri Engellenerek Teslim Alınamazlar
Alacaklarını Sananlar Yanılıyorlar

YASEMİN KARADAĞ’I ZULMÜN
ELİNDEN ÇEKİP ALDIK!

YASEMİN KARADAĞ ŞİMDİ ÖZGÜR!

TAYAD’IN YÜRÜTTÜĞÜ YOĞUN
KAMPANYA SONUCUNDA 28 MART

2012 TARİHİNDE SERBEST
BIRAKMAK ZORUNDA KALDILAR. 

YASEMİN’İ ZULME KATLETTİRMEDİK!
ŞİMDİ YOLDAŞLARININ ARASINDA

TEDAVİSİNE DEVAM EDECEK!
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Sevgili Yürüyüş okurları, Bir
Ömür Boyu Devrimcilik konusuna bu
hafta Gelişmek ve Geliştirmek baş-
lığıyla devam ediyoruz. 

Devrimci insan öğrenen ve öğre-
tendir. Devrimci, okuyan, araştıran, in-
celeme yapan, soru soran, tartışan, so-
nuçlar çıkarmasını bilendir. Devrim-
ci okuduklarından, yoldaşlarından,
halktan, hayatın içinden ve pratikten,
Partiden öğrenecektir. Devrimci öğ-
rendikleriyle halka gidecek, halktan
yeniden öğrenecek, öğrendiklerini
bilgileriyle bütünleştirecek ve öğre-
tecektir. Faşizme karşı savaşırken, şe-
hitler ve tutsaklıklar nedeniyle, kad-
ro, savaşçı, yönetici, komutan, taraftar
ve sempatizan olarak onların yerinin
doldurulması da bir zorunluluktur. Bu
ise eğitimle, daha çok insanı eğit-
mekle mümkündür. Daha fazla insanı
eğiterek, geliştirerek, yeni görev ve
sorumluluklara hazırlayarak başarı-
lar elde edebilir, zaferler kazanabili-
riz. 

Eğitim olmadan gelişme de ol-
maz. Kendisini eğitmeyen bir dev-
rimci, bulunduğu birimi, alanı, böl-
geyi geliştiremediği gibi kitlesel ya
da askeri örgütlenmeler yaratamaz ve
bunları büyütüp geliştiremez. Eğitim
bir devrimci için hava ve su kadar ge-
reklidir ve zorunludur. Devrimci gün-
lük gazeteleri okuyacak, haberleri
izleyecek, güncel gelişmeleri takip
edecektir. Haftalık, aylık süreçle ilgili
ya da ihtiyacı olan kitapları okuyacak,
araştıracaktır. Yayınlarımızın tümünü
okumayan, araştırmayan bilgi hazi-
nesini zenginleştirmeyen bir dev-
rimci bir süre sonra yetmezliklerle, aç-
mazlarla, kısır döngülerle karşı kar-
şıya kalacaktır. Bir devrimcinin, haf-
talık aylık eğitim programı, hedefi ol-
malıdır. Pratik işlerin yoğunluğu,
çok değişik gerekçeler ve nedenler
eğitimin önünde engel olamaz. Ken-
dini eğiten bir devrimcinin, düşünce

ufku, yaratıcılığı,
üreticiliği büyüye-
cektir. Gelişen dev-
rimci, yoldaşını ge-
liştirecek, halkını
eğitecektir. Bir dev-
rimci, bir Parti-
Cepheli bulunduğu

her yeri okula çevrilebilmelidir. 

Bir devrimci kaldığı evi otel
gibi kullanmaz. Ev sahibi aileyi, ço-
cukları, kadını, erkeği, genci ve
yaşlıyı eğiterek bilinçlendirmeli-
dir. Bir devrimci bir kahvede, bir der-
nekte, sendikada, fabrikada, okulda,
mahallede, işyerinde, köyde her yer-
de devrimci gibi düşünerek oraları bir
okula çevirebilmelidir. Öğrenen, ken-
dini eğiten devrimci bildiklerini ha-
yata geçirir. Bu noktada çok bilmek
ve öğrenmek de çok önemli değildir.
Devrimci bunları hayata geçiriyorsa
anlamlıdır. 

Bir devrimci her şeye ilgilidir.
Dünyada, ülkemizde, okulumuzda,
mahallemizde olan biten her şeye ilgi
göstererek halkın tartıştığı her şeyde
devrimci düşünceyi onlara götürür.
Kısa bir bildiriyle, bir pulla, bir bül-
tenle, bir afişle, bir duvar yazılama-
sıyla gerçekleri açıklar. Bir devrim-
ci oligarşinin ideolojik, politik, kül-
türel saldırıları karşısında alternatifi,
devrimci olanı halka ulaştırır. Mese-
la TV ve basındaki ahlaksızlıklar, yoz-
laşma, dejenerasyon ve çarpıklıklara
karşı -ki bir devrimci bunlardan et-
kilenmez ama bu önemli değildir- hal-
ka devrimci değer ve kültürü götüre-
rek devrimci alternatifi diri tutar. 

Saflarımıza birçok insan gelir, gi-

der. Bunun nedeni nedir? Savaşımız
büyüdükçe, halklaştıkça ve saflar
netleştikçe halkın her kesiminden
birçok insan düzenle olan sınıfsal çe-
lişkileri, devrim özlemleri, talepleri ve
daha birçok nedenle devrimci safla-
ra, Cephe ailesine katılır. Geri ve çar-
pık birçok yanlarıyla, alışkanlıklarıyla,
kapitalizmden etkilendikleri birçok
özellikleriyle saflarımızda yer alırlar.
Bir dönem devrimci hareket içinde
görev ve sorumluluklar da alırlar.
Biz onları yeterince eğitemediğimiz-
de, kişilik olarak devrimcileştireme-
diğimizde ve onlar alternatif yaşamı,
kapitalizmden farklı olan yeni bir ya-
şamı, ilişkileri, kültürü, ahlakı içsel-
leştirmediklerinde tekrar eski düzen
alışkanlıklarına, yaşamlarına geri
dönmektedirler. 

Ya da devrimci eğitimde, alterna-
tif yaşamı yaratmadaki eksiklikleri-
miz, hata ve yanlışlarımız, kimi za-
man sosyalist olanın, devrimci ola-
nın çok somut ve canlı olarak yaşa-
tılmaması, silik kalması nedeniyle de
böyle olabilmektedir. 

Devrimci, dilde ve üslupta, kül-
türde ve ahlakta, giyimde kuşamda,
ilişkide, çalışmada, düşüncede çok
net ve berrak olmak zorundadır. Bu
her zaman eğitimin konusu olmalıdır.
Yaşam ve pratik, mücadelede en bü-
yük eğitimdir. Bir devrimci kendini
ideolojik, politik, kültürel olarak
eğitip, kişilik olarak devrimcileşti-
rirken, halkı eğitmeli, bilinçlendir-
meli, politikleştirmeli, örgütlemelidir.
Zaferler böyle kazanılacaktır. 

Bazen adımlar atarken bir ayağı-
mızı kaldırırız ayağımız havada kalır.
Neden? Gelişmeyi, halkın iktidarı
almasını istemez miyiz? 

Parti, cephe örgütlenmesi içinde
taraftar, sempatizan, kadro, yönetici,
komutan ve savaşçı olarak görev ve
sorumluluklarımız olabilir. Taraftar,
sempatizan iken kadro, savaşçı, kad-
ro iken yönetici, komutan önder ol-
mayı, partili kişiliğe ulaşmayı he-
defleriz. 

Bir devrimcinin geliştikçe daha
fazla görev ve sorumluluklar alması,
devrimin daha fazla yükünü omuz-
laması doğaldır. Gelişim doğallığın-

Ders: Bir Ömür Boyu
Devrimcilik (5)

Bir Ömür Boyu
Devrimcilik

Yapmak 
Gelişmek ve
Geliştirmektir 
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da, doğru bir tarzda olacaktır.
İktidar bilinci, iktidar isteği
halkın acılardan, çilelerden,
zulümden açlıktan evsizlikten,
eğitimsizlikten kurtulması
Onurlu, eşit kardeşçe yaşama-
sı, daha fazla savaşarak, daha
çok çalışarak sağlanacaktır. 

Düşüncede, yaşamda, görev
ve sorumluluklarımızı yerine
getirmede ve faaliyetlerimizde
adımlar atarız, gelişiriz. Bu
gelişme bazen hızlanır, bazen
yavaş olur. Bazen de olduğu-
muz yerde durur kalırız ki bu
gelişim değildir. Neden? 

Kaygılar, tereddütler, korkular,
küçük burjuva özlemler yaşanmak-
tadır. Devrim iddiası, duygu ve dü-
şüncelerde devrimci olan, artık ko-
runmamakta, zayıflamakta, ikircikli
bir ruh hali yaşanmaktadır. Olan bi-
tene ilgisizlik, duyarsızlık vardır. Ya
kaldırdığınız ayağınızı yere indirecek,
Anadolu topraklarına sağlamca ba-
sacağız ve bir ayağı düzende bir aya-
ğı devrimde olmaktan kurtulacağız ya
da o ayağımız bizi düzene, kapita-
lizme yani katillerimize taşıyacaktır.
Kuşkusuz, bir devrimci dün mücadele
ettiği, yoldaşlarını katleden, halkı
açlığa-zulme mahkûm edenHırsız,
ahlaksız katil düşmanlarımıza dönmek
istemeyecektir. 

Devrimci saflarda yaşadığı gü-
zellikler, Cephe ailesinin onuru, ka-
rarlılığı, halkın mutluluğu için mü-
cadelesi onun yerinin nerede oldu-
ğunu göstermektedir. O haklının,
doğrunun, güzelliklerin içinde yer
alacak dün savaştığı faşizmin zul-
müne, vahşetine, işkence ve katli-
amlarına karşı direnişini, mücadele-
sini sürdürecek ve zulmün ortağı ol-
mayacaktır. 

Savaşımızı sürdürürken ayağımı-
zı havada tutarak, burjuvazinin de-
ğirmenine su taşımayacağız. Çünkü
açlıkla, yoksullukla, sefaletle boğuşan,
acılar içinde kıvranan milyonlar biz-
den daha fazla çalışmamızı, daha
hızlı koşmamızı istiyor. Halk kurtu-
luşu, özgürlüğü istiyor. Bizim yerimiz
kavganın içinde olmaktır. 

"Bir insan, etrafındaki hayat

amansız ve neşesiz olduğu zaman,
kendi kişisel mutluluklarına sığınma
isteği duyar. Mutluluğu bütünüyle
ailesi içinde yoğunlaşır, diyelim ki -
yalnızca kişisel çıkarların sınırlı
ufukları içinde. Ve durum böyle olun-
ca, kişisel yaşamdaki herhangi bir ta-
lihsizliğin (hastalık, işini kaybetme ya
da benzeri) felaketle sonuçlanması
olasıdır. Bu kişinin uğrunda yaşaya-
cak hiç bir şeyi kalmamıştır. Bir mum
gibi söner. Artık uğrunda çabalaya-
cağı bir hedefi yoktur, çünkü hedefleri
salt bu kişisel yaşamın sınırlarıyla ku-
şatılmıştır. 

Bu yaşamın ötesinde, evin dışın-
da, bütün insanların düşman olduğu
bir vahşi dünya uzanır. Kapitalizm
düşmanlığı, hasımlıkları kasten kış-
kırtır. Emekçi halk arasındaki birlik-
ten son derece korkar. Oysa partimiz
köklü yoldaşlık, dostluk duygusunu
teşvik eder. Bu herhangi bir insan için
çok büyük bir ahlaki güç kaynağıdır.
Kendisinin bir parçası olduğu dost-
ça bir topluluk duygusu." Ostrovski. 

Bir Devrimciye Zor
Gelen Bir Şey Olur mu?
Zor Olan Nedir?

Devrim mücadelesi dümdüz, hiç-
bir engeli, güçlükleri, zorlukları ol-
mayan, pürüzsüz bir yol izlemiyor. Bu
mücadele içinde karşımıza birçok
engel, zorluk çıkmaktadır, çıkacaktır.
Engelleri aşa aşa, zorlukları yene
yene yolumuza devam edeceğiz. Dev-
rimci zorlukların üstesinden gelme-
sini, engelleri aşmasını bilendir. 

Bir devrimciye artık bir şeyler, her-

hangi bir iş, bir insana gitmek,
bir eylem zor gelmeye başladı
mı orada devrimci için tehlike
çanları çalmaya başlamıştır.
Artık o devrimci, sade, abartı-
sız güvenli düşünememekte,
hareket edememektedir. Duy-
gularıyla beynini bütünleştire-
memekte, beynini çalıştırama-
maktadır. Dün düşmana duy-
duğu öfkenin yerini yavaş ya-
vaş korku, çaresizlik, güven-
sizlik doldurmaya başlamıştır.
Bunların önüne beyniyle geçe-
mediğinde her şey zor gelmeye

başlar. 

Engeller ve zorluklar aşılmaz de-
ğildir. Korku yenilmez değildir. İstek,
inanç belirleyici olur. Zor gibi görü-
neni devrim için, halk için gerekli diye
düşünerek yapmaya çalışıyor mu-
yuz? Her zorluk emek süreci içinde,
yoğunlaşmayla, çalışmayla yenilir.
Her yerde, her koşulda çalışarak, öğ-
renerek zorlukların üstesinden gele-
biliriz. 

Okulda, mahallede, fabrikada, bir
birimde, bir alanda çalışan arkadaş; sı-
nıfta, kahvede, otobüste, pazar ye-
rinde, sendikada, insanlarla konuş-
mak, ajitasyon çekmek, propaganda
yapmak mı zor geliyor sana? 

Peki, hiç konuşmayı denedin mi?
Denize girmeden kumların üstünden
denizi seyrederek, ya da kumsalda oy-
nayıp durmakla yüzme öğrenilebilir
mi? Halkın karşısında konuşmak için
önce kendi kendine prova yaparak,
iki-üç-beş arkadaşın karşısında pro-
va yaparak hazırlık yapabilirsin. Kit-
lenin karşısında bir kez konuştun, bu-
radaki eksiklerini bulup çıkararak
ısrarla devam ederek bunu başarıyla
yapabilirsin. Bir bildiri, bir yazı yaz-
mak mı sana zor geliyor? Deneyerek,
yazarak, daha çok yazarak, bilgini art-
tırarak, yazmasını bilen bir arkadaş-
tan öğrenerek yazabilirsin. Bir insa-
na gitmek, bir eylemi yapmak mı sana
zor geliyor? Hayır, bunlar da zor de-
ğildir, çalışarak ve öğrenerek bunla-
rı yapabilirsin. Bir devrimciye hiçbir
şey zor gelmemelidir. Tarihimizi, şe-
hitlerimizi öğrenmeliyiz. Zorluklar na-
sıl yenilmiştir? Orada büyük bir de-
ney birikim, hazine vardır. Çalıştığı-
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Devrimci, dilde ve üslupta, kültürde
ve ahlakta, giyimde kuşamda, ilişkide,

çalışmada, düşüncede çok net ve
berrak olmak zorundadır. Bu her
zaman eğitimin konusu olmalıdır.

Yaşam ve pratik, mücadelede en büyük
eğitimdir. Bir devrimci kendini

ideolojik, politik, kültürel olarak eğitip,
kişilik olarak devrimcileştirirken,
halkı eğitmeli, bilinçlendirmeli,
politikleştirmeli, örgütlemelidir.
Zaferler böyle kazanılacaktır. 



mızda, öğrendiğimizde, yapama-
yacağımız bir iş, aşamayacağımız
bir engel yenemeyeceğimiz bir
zorluk kalmayacaktır. 

Bir Ömür Boyu
Devrimcilik Kendini
Tanımaktır

Devrimci kendini tanımak zo-
rundadır. Kendimizi tanıdığımızda,
zaaflarımız geriliklerimiz ya da
yapamadıklarımız bizi korkuta-
maz. Orada korku değil, kendine
güven vardır. Orada güçsüzlük de-
ğil, güç vardır. Çaresizlik değil, çare
vardır. 

Devrimci kendini tanıdıkça deği-
şecek ve değiştirecektir. Kendini ta-
nıdıkça çözecek ve çözümleyecektir.
Kendini tanıdıkça neyi niçin yaptığını
bilecektir. Hissedecektir, hissettire-
cektir. Öğrenecektir, öğretecektir.
Kavrayacaktır, kavratacaktır. Ancak
tüm bu gelişim devrimcinin kendisiyle
kavgasıyla mümkündür. Zaaflarla
kavganın durduğu yerde, ertelendiği
yerde, ikili kişilik ortaya çıkar. İkili
kişilik devrimci bir kafaya sahip ola-
maz. Dengeci, uzlaşmacı, korumacı
kafa düşünemez, üretemez, çözüm-
lemez. Devrimcinin kendisiyle kav-
gası inanç ve cesaret ister. İnanç ve ce-
sareti olmayanlar, kavga edemezler,
kavga veremezler. Emeği, zoru sev-
mezler. Bencildirler. Kavga etme-
yenler, emeği sevmeyenler devrimci
olamazlar. Çünkü gerçekçi değiller-
dir, gerçeği sevmezler. Kendini tanı-
yan devrimci iyi ve kötü özellikleri-

ni bilir. Kötü onu korkutmaz, çünkü
iyi ona güç verir. Olumsuz özellikle-
ri onu korkutmaz, çünkü olumlu
özellikleri ona güç verir. Cesaret sa-
hibi olur ve zaaflarıyla sürekli kavga
içerisinde olur. İyiyi, olumluluğu bü-
yütür. Çünkü büyümenin ve gelişe-
memenin önündeki düşmanı, yani
kendini tanımama duvarını yıkmıştır.
Kendini tanımama kendine yabancı-
laşmadır. Kendini tanımayan halkı ta-
nımaz, halkı sevemez, halk için yap-
maz. Oysa devrimci değişen ve de-
ğiştirendir. Kendini tanımayan dev-
rimci, neyin değişeceğini, neyi de-
ğiştireceğini bilmez. Neyi istediğini
bilmez. O zaman bir devrimci kendini
tanımakla işe başlamalıdır. Hayata,
kendisine karşı gerçekçi olmayanlar
savaşamazlar. Savaşmayan devrimci
olsa olsa düzen devrimcisidir. Onun
çok şey bilmesi önemli değildir. Te-
melde değildir. Çok şey bilinebilir.
Ama nasıl, neden, niçin, kim için ne

zaman kullanılması gerek-
tiğini bilmez. Bilgiyi doğ-
ru kullanamaz. Yılların bi-
rikimi, deneyimi, tecrübesi
olabilir... Yönetici, kadro,
savaşçı olabilir... Tek başı-
na önemli değildir. Doğru
kullanmasını bilmiyorsa
yanlış kullanıyordur. El-
bette doğru, doğru kulla-
nıldığı yerde doğrudur. Yan-
lış da doğru kullanılmadığı
için yanlıştır. Doğruyu ve
yanlışı belirleyen nerede,
nasıl niçin kullanıldığıdır.
Doğru, mücadelenin ihti-
yacına cevap verecek tarz-
da kendi doğallığında bü-

yümüyorsa, gelişmiyorsa o doğru,
doğru değildir. O doğru, devrimci bir
doğru değildir. Oysa devrimci, ken-
disiyle, hayatla kavgayı süreklileşti-
rerek duyguda, düşüncede, pratikte
doğru çizgiyi yakalayabilir. Aksi tak-
dirde ne olur? Doğrular yanlışlar bir-
birine karışır. Çatışmasız, doğruların
ve yanlışların bir arada olduğu, birlikte
yaşadığı bir devrimci; ne zaman neye
doğru yaklaşır, ne zaman neye yanlış
yaklaşır, ne zaman küser, alınır, ne za-
man güler, sevinir anlaşılmaz. Doğ-
ruların ve yanlışların birbirine karış-
tığı noktada, beyin ve düşünce yok-
tur. Beyin ve düşüncenin olmadığı
yerde bilimsellik ve gerçeklik yoktur.
Sadelik yoktur. 

Sevgili Yürüyüş okurları, bu haf-
taki dersimizi burada bitiriyoruz.
Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Sürecek

Halk Cephesi’nin, halkın konut hakkına yapılan
“Kentsel Dönüşüm” saldırısına karşı başlattığı kam-
panya çalışmaları devam ediyor. 24 Mart günü Halk
Cepheliler, Taksim Tramvay Durağı’ndan Taksim
Tünel’e kadar yıkımlara karşı bildiri dağıttılar.

“Evimizi Yıkanın Villasını Yıkarız” yazılı önlük-
lerini giyen Halk Cepheliler, Grup Yorum şarkıları eş-
liğinde AKP’nin yıkım saldırısına karşı direnecekle-
rini, halkın evlerini yıktırmayacaklarını haykırdılar.
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Devrimci, kendisiyle, hayatla kavgayı
süreklileştirerek duyguda, düşüncede,
pratikte doğru çizgiyi yakalayabilir.

Aksi takdirde ne olur? Doğrular
yanlışlar birbirine karışır. Çatışmasız,

doğruların ve yanlışların bir arada
olduğu, birlikte yaşadığı bir devrimci;

ne zaman neye doğru yaklaşır, ne
zaman neye yanlış yaklaşır, ne zaman
küser, alınır, ne zaman güler, sevinir
anlaşılmaz. Doğruların ve yanlışların
birbirine karıştığı noktada, beyin ve
düşünce yoktur. Beyin ve düşüncenin

olmadığı yerde bilimsellik ve gerçeklik
yoktur. Sadelik yoktur. 

AKP, Yıkım Saldırısına Hazırlanırken 
Halkın Gücünü Yok Sayıyor

Gücümüzü Gösterecek Evlerimizi Yıktırmayacağız



Yürüyüş: Sempozyuma ilk kez
mi katılıyorsunuz? Daha önce katıl-
dınız mı? Emperyalizmin saldırganlığı
hakkında son iki yılı da gözönünde
bulundurarak gelinen aşamayı de-
ğerlendirir misiniz?

Michail Şahnud: (Suriye Ulu-
sal Öğrenci Birliği, 26)

Sempozyuma ilk defa katılıyorum.
Suriye tarihi olarak 60 yıllık bağım-
sızlığa sahibiz. Bu süre boyunca bü-
tün emperyalist saldırganlığa kaşı
mücadele etmiştir. Bütün cepheleri-
mizle silahlı ve barışçıl mücadelemizde
ülkedeki İsrail adı altında emperyaliz-
min bölgedeki varlığına karşı mücadele
ediyoruz. Ülkemizde Golan Tepeleri
İsrail tarafından işgal edilmiştir.

Mehdi Hamadani: (İran, 33)

“Kuvvet Silahlarda Değil
Halkların Emperyalizme
Karşı İradelerinde Saklıdır”

Sempozyuma ilk
kez katılıyorum.
Dünyayı biz iki ku-
tuba ayırıyoruz. Ya-
lan ve gerçek dün-
yası olarak değer-
lendiriyoruz. Emper-
yalizm yalan kut-

bundadır.

Mahmud Hüseyin Ali Halil: 
(Lübnan Komünist Partisi Genel

Sekreteri) 
“Sizin Devriminiz
Biz Ortadoğu Halklarının da
Zaferi Olacaktır”

Sempozyuma üçüncü kez katılı-
yorum. İlk sempozyumdan bu sem-
pozyuma geldiğimizde olumlu ge-
lişmeler olduğunu gördüm. Dünya-
daki anti-emperyalistlerin vatanla-
rındaki mücadele deneyimlerinden
yararlandık ve her yıl birliğimizin
genişlediğini gördük.

June Kelly: (İran, bağımsız
barış eylemcisi) 

“Kapitalist Sistemleri
Halklar İle Beraber
Tarihe Gömme Mücadelemize
Devam Edelim”

Sempozyuma ilk katılışım, daha
öncekilere katılmamıştım. Genel ola-
rak konuşmacılar harikaydı ve sem-
pozyum çok güzel organize edilmişti.
Konuşmacıların tavırları ve sunumları
çok güzeldi.

İbrahim Al-Habib: (Irak Ko-
münist Partisi-Halkların Birliği)

“Biz Buradan Sosyalizm
Umudunun Hala Dimdik
Ayakta Olduğunun Işığıyla
Ayrılıyoruz”

Sempozyuma ikinci kez katılıyo-
rum. Son yıllarda emperyalizm sal-
dırganlığını artırmış durumdadır. Bu-
nun sebebi Sovyetler Birliği’nin da-
ğılmasıdır. Bölgemizde ise emper-
yalist saldırganlık Libya ve Suriye’ye
daha pervasızca saldırmaktadır. Özel-
likle emperyalizm Ortadoğu’da askeri
üslerle varlığını Sovyetler Birliği’nden
sonra artırdı. Emperyalizm sosyalist
bloğun dağılımıyla ahtapot gibi her
yere saldırmaya başladı.

Guillermo Moncada Osorio:
(Los Necios -Halk Cephesi-)

Sempozyuma daha önce de ka-
tılmıştım. Geçen iki senede tanık ol-
duğumuz emperyalist saldırganlığı
değerlendirecek olursam, dünya ça-
pında emperyalist saldırıların her ge-
çen gün daha da arttığını görebili-
yoruz; özellikle de Ortadoğu’da. Av-
rupa’da, Asya’da ve Latin Ameri-
ka’nın her bir yanında faşist devlet-
lerin desteğiyle beraber emperyalist-
lere ait askeri üsler kurulmuştur ve
bunun sebebinin dünyadaki doğal
kaynakların tükenmeye yüz tutması
olduğunu düşünüyorum ve dünya
çapında halkların uyanmakta oldukları
ve her geçen gün emperyalizmin za-

Röportaj

3. Eyüp Baş Emperyalist Saldırganlığa Karşı Birlik Sempozyumu’na
dünyanın dörtbir yanından katılan temsilciler ile dünyada yaşanan

gelişmeler üzerine yaptığımız röportajı yayınlamaya devam ediyoruz

Michail Şahnud: Suriye Ulusal Öğrenci Birliği; “Bizler
emperyalizme bağlı olmadan yaşanabileceğini

söylediğimiz için işgal edilmek isteniyoruz”

Michail Şahrud June Kelly Mehdi Hamadani

ABD tarafından finanse edilen bir
devrim, devrim değildir. Tunus’ta

olanlar ise en kötüsü. Mısır’da yönetim
ordunun eline geçmiştir ve Libya hala

direnmektedir.

KIZILDERE’NİN YOLUNDA224



Röportaj

yıfladığı kanısındayım.

Yürüyüş: Tunus'ta, Mısır'da, Lib-
ya'da bir devrim olduğunu söyleye-
biliyor musunuz? Geçen yıl genel
görüşünüz bu yöndeydi. 

Michail Şahnud: Mısır ve Tu-
nus’taki ayaklanmalar devrim değildir.
Ekmek ve adalet için kalk intifa-
sıdır. Libya’da hasıl olan bütün em-
peryalist kuvvetlerin gerici örgüt-
lenmelerle yaptığı gerici halk ayak-
lanmasıdır. Emperyalistler, Arap
ülkelerindeki ilerici ayaklanmaların
etkisini kullanarak karşı gerici
devrim yaptılar. 

Mehdi Hamadani: Devrim ola-
rak nitelendiremeyiz. Ancak ilerici
halk ayaklanmasıdır.

Mahmud Hüseyin Ali Halil:
Mısır ve Tunus’ta devrim yaşandığını
düşünüyorum. Arap ülkelerindeki
değişimlerin devrim sürecinin ilk
adımı olarak düşünüyoruz. Tabii her
ülkede yaşananlar diğer değişimin
yaşandığı Arap ülkesinden farklıdır.
Mesela Yemen ve Libya’da halk de-
ğişimden yanaydı; ancak emperyalist
güçlerin ve NATO’nun gizli-açık ge-
rici güçleri desteklemesi halkın da
gerici yanları eklenince değişimin
gerici yöne kaymasının sebebi oldu.

June Kelly: Tunus ve Mısır’da
yaşananları bir dereceye kadar devrim
olarak kabul edebiliriz ancak Lib-
ya’daki bir devrim değildir.

İbrahim Al-Habib: Hayır, Mı-
sır, Tunus ve Libya’da devrim ol-
mamıştır. Çünkü devrim diyebil-
memiz için eski düzenin yıkılıp ye-
rine, ekonomik ve sosyal anlamda
yeniden inşa edilen bir sistemden
söz etmemiz gerekir. Şu an Mısır,
Tunus ve Libya’da var olan sistem
yıkılmamıştır. Ancak belirtmek isterim
ki halkları devrime götürecek ilerici
muhteva taşıyan küçük bir zaferdir.
Ancak Libya için aynı görüşte değiliz.
Açık emperyalist işgal vardı. Bu
cüreti Libya halkının Kaddafi yöne-
timinden hoşnutsuz olduğu sebepleri
kullanarak aldı.

Guillermo Moncada Osorio:
ABD tarafından finanse edilen bir

devrim, devrim değildir. Tunus’ta
olanlar ise en kötüsü. Mısır’da yö-
netim ordunun eline geçmiştir ve
Libya hala direnmektedir.

Yürüyüş: Şu anda Suriye'de ya-
pılmak istenen nedir? Emperyalizmin
amacı nedir? 

Michail Şahnud: Suriye Or-
tadoğu’da anti-emperyalist kale
tavrından kaynaklı işgal edilmek
isteniyor. Çünkü bizler emperya-
lizme bağlı olmadan yaşanabile-
ceğini söylediğimiz için işgal edil-
mek isteniyoruz. Ayrıca Suriye İsrail
siyonizminin bölgedeki varlığı için
tehlikelidir.

Mehdi Hamadani: Suriye anti-
emperyalist direnişin kalesidir. Suriye
Hizbullah ile direnmiştir. Filistin ile
direnmiştir. Irak işgaline karşı dire-
nişçilere kucak açmıştır. Emperya-
lizmin hedefi Esad yönetimini devirip,
işbirlikçi iktidar yaratmaktır.

Mahmud Hüseyin Ali Halil:
Emperyalizmin Suriye’deki amacı
Esad yönetimin değiştirmektir. Çünkü
Suriye yönetimi İsrail’e karşı savaşan
direniş örgütlerini desteklemektedir.
Aynı zamanda Suriye halkı ülkele-
rinde hak ve özgürlüklerin genişle-
mesi yönünde değişim istemektedir.
Bu şu anda Esad yönetimi tarafından
uygulamaya geçirilmektedir.

Emperyalizmin Suriye’deki amacı
Esad yönetimini değiştirmektir. Çünkü
Suriye yönetimi İsrail’e karşı savaşan
direniş örgütlerini desteklemektedir.
Aynı zamanda Suriye halkı ülkelerinde
hak ve özgürlüklerin genişlemesi yö-
nünde değişim istemektedir. Bu şu
anda Esad yönetimi tarafından uygu-
lamaya geçirilmektedir.

June Kelly: Amerikalı faşist fa-
natik anti-sosyalist kiralık katiller,
Suriye halkını terörize etmekte ve
öldürmektedirler. Ki bu noktada Batı
medyası Suriye hükümetini suçla-
maktadır. Bu kiralık katiller ABD
adına hareket etmekte, ABD ve diğer
emperyalist ülkeler tarafından finanse
edilmektedirler. Bu kiralık katillerin
amacı Suriye’nin doğal kaynaklarını
ele geçirmektir; ki benzeri Libya’da

yaşanmıştır, ABD destekli kiralık
katiller Kaddafi hükümetini devir-
mişlerdir. 

İbrahim Al-Habib: Suriye’de
ki emperyalist saldırganlığın hedefi,
Suriye’den Lübnan ve Filistin’e uza-
nan anti emperyalist anti-siyonist
köprülerin ortadan kaldırılması içindir.
İkinci hedef ise Suriye’nin yer altı
yer üstü zenginliklerini yağmalamak,
gasp etmektir. Bunu dini ve mez-
hepsel farklılıkları kullanarak yap-
maktadır. Özellikle aşırı dinci Vahabi,
El Kaide gibi örgütlenmeleri kulla-
narak yapmaktadır. Bu örgütler mez-
hepsel bakış açıları nedeniyle kulla-
nılmaya açıktır.

Guillermo Moncada Osorio:
Emperyalizmin, bölgedeki güçlerin
İsrail’e karşı mücadele için birleş-
memeleri amacıyla Suriye üzerine
bir saldırısı söz konusudur. Suriye’ye
ayrıca Libya’da daha fazla söz sahibi
olmak amacıyla müdahale etmek is-
temektedirler.

Yürüyüş: Emperyalistler, Suri-
ye'de Esad'ın 'diktatör' olduğu,
İran'da da nükleer silah yapıldığı
gerekçesiyle mevcut iktidarları yıkmak
için işgale kadar uzanacak saldırı
hazırlıkları yapıyorlar. Bu durumda
devrimci, sol, sosyalist, komünist
partilerin, kısaca dünya halklarının
tavrı ne olmalı?

Michail Şahnud: Emperyalistler
kendinden olmayanı dünya için teh-
like olarak gösterdiği için, onlara
düşman olmak bize gurur verir.
Diktatör, nükleer silah gibi söylemler
bölge halklarını artık kandıramamak-
tadır. Komünistler ve demokratlar
zaferin halkası emperyalizmin ye-
nilmesi ile mümkün olacağını dü-
şünüyoruz. En büyük tehlike em-
peryalizmdir. 

Mehdi Hamadani: Emperya-
listler Esad’a diktatör diyorlar biz
diyoruz ki onlara: Suudi Arabistan,
Kuveyt ve Katar’daki yönetimler de-
mokratik midir? Hepsi monarşik kral-
lıklardır. Her şey kralın iki dudağı
arasındadır. Ancak çıkarları gereği
Suriye’ye yükleniyorlar. İran nükleer
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silahlara ihtiyaç duymamaktadır. Bi-
zim nükleler çalışmalarımız tamamen
barışçıldır. Kuvvet silahlarda değil
halkların emperyalizme karşı irade-
lerinde saklıdır. Biz İran halkı olarak
nükleer çalışmalarımızdan çok, hal-
kımızın bilinci ve yenilmez iradesine
güveniyoruz. Bizler emperyalizmin
medya kuşatmasının yalanı ile karşı
karşıyayız. Kitle imha silahı daha
önce Irak’ta vardı. Irak’ta hiçbir za-
man emperyalistler kitle imha silahları
bulamadılar.

Mahmud Hüseyin Ali Halil:
Dünya halklarının tavrı emperyalist
müdahaleye karşı olmalıdır. İran ve
Suriye’nin geleceğini bu ülkelerin
halklarının belirlemesine bırakıl-
malıdır. Halklar hangi yönetimi isti-
yorsa onu getirir. İran yönetiminin
barışçıl nükleer çalışmaları meşrudur.

June Kelly: Esad bir diktatör
değildir. İran nükleer silahlara sahip
değildir ve bir nükleer silah geliştir-
memektedir. Evet, emperyalistler
basit bir şekilde ABD ve NATO’nun
İran ve Suriye’ye müdahalelerini
meşrulaştırmak için bu propagandayı
kullanmaktadırlar. Suriye’de ayak-
lanmanın (Tıpkı Libya’da olduğu
gibi) ABD ve NATO sponsorluğunda
geliştiğini düşünmekteyim. Suriye
halkı, tıpkı Libya halkının da maruz
kaldığı gibi ABD ve NATO tarafından
desteklenen faşist kiralık katiller ta-
rafından terörize edilmekte ve kat-

ledilmektedir. Emperyalistler Suriye
halkı içerisinde karışıklık yaratmak
ve Suriye halkını iç savaşa doğru
sürüklemektedirler. Bunu yapma
amaçları ise Shell adına bölgedeki
doğal kaynakları ele geçirmektir.
Belki de rüzgar ve güneş enerjisi
gibi alternatif ve yenilenebilir enerji
kaynakları için bir kampanya yapmak
yerinde olacaktır. Yenilenebilir enerji
kaynakları için kampanya yapmak
petrol için yapılan savaşların sebep-
lerini ortadan kaldırabilir. 

İbrahim Al-Habib: Bu gerek-
çeler daha önce Irak için de soruldu.
Bizim için de Saddam diktatör di-
yorlardı. Ancak işgalden sonra bizzat
Atom Enerjisi Kurumu eski başkanı
Muhammed Al Baradey’in itirafları
şuydu; “Bize sahte raporlar hazır-
lattılar” Irak’ta kitle imha silahı
yoktu. Bunların hepsi bahanedir.
Peki sormak lazım Suudi Arabistan
demokratik bir ülke midir? Bah-
reyn Krallığı demokratik midir?
Oysa Suudi Arabistan ve Bahreyn
iki ailenin yönetimindedir. Halen
babadan oğula geçen yönetimlerle
idare edilmektedir. Ancak umutsuz
değiliz, pasif değiliz. Şu an Suriye’de
vatanseverlerden sosyalistlerden olu-
şan ortak bir cephe bulunmaktadır.
Biz tekrar Arap ulusal devrimci sos-
yalist ayaklanmayı örüyoruz. Şu an
Suriye’de barışçıl, barışçıl olmayan
örgütlenmelerimizi kitlelerin içinde

yapmaktayız. Bugün emperyalistler
tarafından düşürülmeye çalışılan yö-
netimler saldırıyı Arap Birliği üye-
lerinden görmektedirler. Emperyalist
reçeteler Suudi Arabistan, Katar
ve Türkiye üzerinden uygulan-
maktadır. Tek silahları mezhepsel
farklılıklardır. Biz buna karşı müca-
dele etmeliyiz.

Guillermo Moncada Osorio:
Ben de dahil olmak üzere ve dünya
üzerindeki bütün devrimciler emper-
yalizmin herhangi bir işgaline karşı
güçlerini birleştirmelidirler. Emper-
yalizm tarafından yürütülen terörist
propagandanın hepimiz farkındayız.

Yürüyüş: Hamas'ın Suriye'yi terk
etmesini ve FHKC ile birleşmesini
nasıl değerlendiriyorsunuz? Suriye
konusunda Filistinli örgütlerin tavrı
nedir? 

Michail Şahnud: Hamas hala
Suriye’dedir. Ofisleri halen etkin ça-
lışıyor. Hamas ve Suriye hükumetiyle
aralarında sorun yoktur. Hamas İs-
rail’le savaştığı sürece dostumuz-
dur.

June Kelly: Hamas sırtını Suriye
hükümetine dönmektedir ve Suriye
halkının durumu içler acısıdır. 

Yürüyüş: Biz AKP'yi Amerika'nın
Ortadoğu’daki maşası olarak görü-
yoruz. Geçen yıl Ortadoğu’daki sol,
komünist örgütler dahil AKP'yi olum-
layan yaklaşımları vardı. Şimdi nasıl
değerlendiriyorsunuz? Bu yanılgınızın
nedeni nedir? 

Michail Şahnud: Biz Halk Cep-
hesi’nin öngörüsünü haklı görmek-
teyiz. Bu yanılgıyı yaratan, dine yakın
pragmatist tavırlardır. 

Mehdi Hamadani: AKP’nin
iktidara getirilişinin bile Amerikan
emperyalizminin politikaları sonu-
cunda olduğunu düşünüyoruz. Ilımlı
İslam politikalarıdır. Arap ülkelerin-
deki ayaklanmaları bu iktidarlarla
yerleştirmek istiyorlar.

Mahmud Hüseyin Ali Halil:
Erdoğan’nın Mavi Marmara gemi-
sinde katledilen insanlardan sonra

Bi̇z Buradan Sosyali̇zm
Umudunun Hala Di̇mdi̇k

Ayakta Olduğunun Işığıyla
Ayrılıyoruz

“Halk Cephesi’nin sempozyum
sürecinde gerek sinevizyon gösterimleri,

gerek ilkeleri, davranışları, tarihleri,
ısrarlı cüretli olmaları bize sosyalist

bloğun dağılımından sonra gerçek
alternatifimizin sosyalizm olduğunu tekrar hatırlattı. Bize

mücadele azmi verdiler. Biz buradan sosyalizm umudunun hala
dimdik ayakta olduğunun ışığıyla ayrılıyoruz.”

İbrahim Al-Habib: (Irak Komünist Partisi-Halkların Birliği)

İbrahim Al-Habib

KIZILDERE’NİN YOLUNDA226

Yürüyüş

1 Nisan
2012

Sayı: 310



medyaya yansıyan İs-
rail’e efelenme tavrı
yanılgıya sebep ol-
muştur. AKP’nin,
Amerika’nın Ortado-
ğu’daki maşası olduğu
gerçeğine katılıyoruz.
Biz söylemlere değil
pratiğe bakarız. Şu an
Suriye’deki emperyalist
saldırganlığa doğrudan
ortak olduğunu görü-
yoruz.

İbrahim Al-Ha-
bib: Ortadoğu’daki sol
örgütlenmeler Mark-
sizm-Leninizmi tahrifata uğ-
rattılar. Buna ulusal hareketler
de dahildir. Ancak biz biliyo-
ruz ki Türkiye’de Amerikan
askeri üsleri bulunmaktadır.
Bu üsler Türkiye’de iktidara
gelen yönetimlerin niteliğinin
bize emperyalist yanlısı olduğunu
gösterir. Ancak görülmelidir ki
AKP’nin İsrail’e efelenmeleri Müs-
lüman dünyasında vücut bulmuştur. 

Yürüyüş: Eyüp Baş Uluslararası
Emperyalist Saldırganlığa Karşı
Halkların Birliği Sempozyumu’nun
üçüncüsü yapılıyor. Emperyalizmin
dünya halklarına saldırganlığı ortada.
Bu sempozyum somut görevler ko-
nusunda daha ileriye nasıl taşınır?

Michail Şahnud: Bu sempoz-
yumun emperyalistlerin saldırıları
karşısında kararlı tavrıyla zaferler
getireceğine inanıyorum. Pratiğiyle
emperyalizm karşısında zaferi mutlak
getirecektir. Anti-emperyalist cephe-
nin en geniş katılımının sağlanması
için var gücümüzle çalışmalıyız. Bu
cephenin içinde komünist, sosyalist,
vatansever öğrenciler köylüler ve en
geniş halk temsilcilerinin katılımla-
rının sağlanması gerektiğine inanı-
yorum. Yürüyüş dergisinin okurlarını
tüm devrimci duygularımla selamlı-
yorum. 

Mehdi Hamadani: Sempoz-
yumun birinci görevi anti-emperyalist
muhteva taşıyan bütün ideolojileri
bileşen olarak GENİŞLETİLMİŞ
ANTİ-EMPERYALİST CEPHE’yi

oluşturmak olmalıdır. Bu tür toplan-
tılar bizi daha dost kılacaktır. Biz
milyarların umuduyuz. Dünya em-
peryalizmden kurtulduğunda savaş-
lardan katliamlardan kurtulacaktır.
Son olarak Bahreyn’de ilerici bir
ayaklanma mevcuttur. Buna dikkat
çekmek istiyorum. Teşekkür ederim. 

Mahmud Hüseyin Ali Halil:
Bu sempozyumun bileşenleri daha
sık biraraya gelip anti-emperyalist
birliğin eylem birliğini oluşturma
görevini yerine getirmelidir.

Halk Cephesi’nin 3. sempozyum-
daki çalışmalarındaki emeğini takdirle
karşılıyoruz. Temenni ederiz ki, em-
peryalizmin ülkenizdeki askeri varlığı
ve diğer kurumlarını söküp atarsınız.
İşbirlikçi iktidarı yıkıp devriminizi
gerçekleştirirsiniz. Bu biz Ortadoğu
halklarının da zaferi olacaktır.

June Kelly: Katılımcı başına
düşen süre arttırılabilir, her konuşmacı
için örneğin 20 dakika. Halkları em-
peryalistlerin ve kapitalistlerin baş-
lattıkları savaşlar sonucunda ortaya
çıkan kronik açlık ve yoksulluktan
kurtarmak gerekmektedir.

Savaşları tarih kitaplarına bıra-
kalım. Rüzgar ve güneş enerjisi gibi
yenilenebilir enerjiler için kampan-
yalar düzenleyelim. Artık petrol adına
ABD’nin hayali düşmanlarına karşı

savaşlar olmasın. Te-
mel insan hakları ve
barış adına kapitalist
sistemleri halklar ile
beraber tarihe göm-
me mücadelemize
devam edelim. 

İbrahim Al-
Habib: Bu yıl 3. sü
düzenlenen Eyüp Baş
Emperyalist Saldır-
ganlığa Karşı Halk-
ların Birliği Sempoz-
yumu’nu dünya halk-
larının uluslar arası
mitingi olarak gör-

mekteyiz. Dünyadaki anti
emperyalist solcuların sos-
yalistlerin geniş cephesini
oluşturduğu için, birlikteliği
açısından önemlidir. Bu
birlik emperyalizme dar-

beler vurmaya kadirdir.

Halk Cephesi’nin sempozyum sü-
recinde gerek sinevizyon gösterimleri,
gerek ilkeleri, davranışları, tarihleri,
ısrarlı cüretli olmaları bize sosyalist
bloğun dağılımından sonra gerçek
alternatifimizin sosyalizm olduğunu
tekrar hatırlattı. Bize mücadele azmi
verdiler. Biz buradan sosyalizm umu-
dunun hala dimdik ayakta olduğunun
ışığıyla ayrılıyoruz. Bu sempozyum-
daki emekleri için Halk Cephesi’ne
şükranlarımı sunuyorum.

Guillermo Moncada Osorio:
Bizim örgütlerimiz ve yoldaşlarımızla
daha sık iletişime geçin. Daha fazla
sempozyum düzenleyip, örneğin Latin
Amerika gibi bölgelerdeki güçlerle
birlik olun. Bu sürece birçok diğer
ülkeyi de katıp, güçlerimizi birleş-
tirip emperyalizmi yenmemiz ge-
rekmektedir. Emperyalizme karşı
olan bütün halklar güçlerini bir-
leştirmelidirler çünkü ortak düş-
man ABD’dir.

Öyle düşünüyorum ki, bu sem-
pozyumdaki herkes emperyalizmin
kendi ülkelerinde yarattığı sorunlara
değinmektedir ancak buna karşın
pratik ve somut çözümler yaratama-
maktayız.

Güçlerimizi birleştirip emperyalizmi
yenmemiz gerekmektedir.

Emperyalizme karşı olan bütün halklar
güçlerini birleştirmelidirler çünkü ortak

düşman ABD’dir.

Röportaj
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Dünün DY’sinin, bugünün
ÖDP’sinin şefi Oğuzhan Müftüoğ-
lu’nun 1 Şubat tarihli Birgün gaze-
tesindeki yazısının başlığı şöyle idi:
“Onlar Saklanırken Devrimciler
Darbeden Hesap Soruyordu…”,
“Devrimciler 12 Eylül’de Bile He-
sap Soruyordu” vurgusunu da ara
başlık olarak kullanmış. 

Okuyunca anlaşılıyor ki, Taraf ga-
zetesi yazarlarından Alper Gümüş’ün
“Sol’un 12 Eylül İddianamesi Ra-
hatsızlığı Büyüyor” başlıklı yazısına
cevaben kaleme alınmış.  Alper Gümüş
vb’lerinin yeri bellidir. Onlar halkların
karşısındadırlar. Bugün, AKP’nin gerek
iktidar-güç çatışmasında, gerekse de
halkımızı “demokrasicilik oyunu”yla
aldatma amaçlı attığı her adımda al-
kışlamayı kendilerine görev edinmiş-
lerdir. Sözkonusu yazısında da herkesin
kendileri gibi AKP’nin “12 Eylül cun-
tacılarından hesap soruyor” yalanına
inanmalarını ve iktidara destek ver-
melerini istemektedir. Alper Gümüş
ve benzerleri üstlendikleri misyon ge-
reği pek çok şeyi hak etmektedirler.
Ancak konumuz onlar değildir. 

Konumuz,  Alper Gümüş ve ben-
zerlerine “sol” adına bunları söyle-
tenler ve daha çok da Oğuzhan Müf-
tüoğlu’nun söyledikleridir.

DY, 12 Eylül’den Önce de
“12 Eylül Zihniyetiyle”
Hesaplaşmamış, Tam
Tersine Pratiğiyle Cuntayı
Davet Edenlerden Biri
Olmuştur

Oğuzhan Müftüoğlu sözkonusu
yazısında; “(…) Devrimciler 12 Eylül
zihniyetiyle hesaplaşmaya 12 Ey-
lül’den önce ‘sömürge tipi faşizm’
dedikleri devletle mücadele ederek
başladılar. 12 Eylül gibi bir darbeyi
önceden teşhir etmeye çalışarak sür-

dürdüler. (…)” diyor. 

Evet, başını Oğuzhan Müftüoğ-
lu’nun çektiği DY’nin yayınlarında
“sömürge tipi faşizm” tespiti yapıl-
maktaydı. Ancak, Mahir Çayanlar’ın
“sömürge tipi faşizm”de dahil kimi
tanımları, formülasyonları ve tespit-
lerini, Parti-Cephe sempatisini sömür-
mek, insanlarını aldatmak için kul-
lanmışlardır. Gerçekte Parti-Cephe’nin
teorik tespit ve pratikleriyle hiç ilgileri
olmamıştır. THKP-C’nin devrim stra-
tejisi ve pratiği açık ve nettir. 

DY gerçeği ortadadır. Oğuzhan
Müftüoğlu için Parti-Cephe, 12 Mart
koşullarında Kızıldere’de bitmiştir.
“1974 Affı”yla hapishaneden çıktıktan
sonraki pratiği Parti-Cephe tasfiye-
ciliğinden başka bir şey değildir. Par-
ti-Cephe tespitlerinden, daha çok da
pratiğinden uzaklaştıkça DY kendini
bulmuştur. ÖDP’ye gelmişlerdir. İlk
reddettikleri de “öncü savaşı” olmuştur.
Diğer bir ifade ile, Türkiye’nin o günkü
koşullarına denk düşen bir silahlı mü-
cadelenin verilmesi ve yükseltilmesidir
reddedilen. Buna uygun örgütlenmelerin
yaratılmasıdır reddedilen. Devrimci
Sol ayrılığının en temel nedenlerinden
biri de zaten budur. 

Kısacası, Oğuzhan Müftüoğlu’nun
söylediği gibi, DY’nin “sömürge tipi
faşizm” dedikleri devletle mücadele
etme diye bir dertleri de, pratikleri
de olmamıştır. 

Faşizmi MHP ile tanımlamışlardır.
Anti-faşist mücadeleyi de “anti-MHP”
çizgisine indirgemişlerdir. Ve zaten sü-
recin ihtiyacı olan ya da bugün söylediği
gibi “sömürge tipi faşizm”e karşı mü-
cadele edecek, savaşı sürdürecek ör-
gütlenmelere asgari düzeyde bile git-
memişlerdir. Nitekim bugün övündük-
leri de zaten “Fatsa Gerçeği” ve “Direniş
Komiteleri” dedikleri halk örgütlen-
meleri, ne kadar çok dergi sattıkları ve
kitlesel gösterilerdir. Ancak, resmi ve
sivil faşist teröre karşı mücadelede

yoktular. Hatta, sürece
uygun devrimci şiddeti
hayata geçiren örgütleri
mahkum etme çabası
içerisinde olmuşlardır.
Bunu nedeni de bilin-
mez değildir: “Devletin
terörünü daha da ar-
tıracak olması” ve cun-
ta korkusudur. 

DY vb. anlayışlar,
oligarşinin halkı pa-
sifize etmek, teslim
almak için terörünü
kitle katliamları
boyutuna tırman-
dırdığı koşullarda,
buna denk düşen devrimci şiddeti
hayata geçireceklerine, tam tersine
uzlaşmacılığı tercih etmişlerdir. Söz
konusu politikalarıyla, Oğuzhan Müf-
tüoğlu’nun bugün sözünü ettiğinin
tam tersine “12 Eylül zihniyetiyle
hesaplaşmak”tan kaçmışlardır. Pra-
tikleriyle, oligarşinin cunta ilan et-
mesinin önünü düzlemişlerdir. Cun-
tayı davet edenlerden biri olmuşlardır. 

Evet, pek çok örgüt gibi DY’de
“Cuntanın ayak seslerini” öngören-
lerden biri olmuştur. Ancak, sorun
öngörmekte değil, cuntanın önüne
barikat olmaktadır. Oysa DY’nin
böylesi bir anlayışı ve pratiği olma-
mıştır. Bu nedenledir ki, Oğuzhan
Müftüoğlu’nun 12 Eylül gibi bir dar-
beyi teşhir ettiklerini söylemeleri
doğru değildir. Yaptıkları, cunta kor-
kusunu büyütmek olmuştur. 

DY’liler 12 Eylül
Sonrasında Ne Dışarıda
Ne Hapishanelerde
Cuntaya Karşı
Mücadele Etmemişlerdir 

Oğuzhan Müftüoğlu sözkonusu
yazısında, 12 Eylül sonrasına ilişkin

Evet, faşist cuntadan, 
“devrimciler 12 Eylül’de bile hesap sordu” 

Ancak hesap soranlar arasında 
dünün DY’lileri, bugünün ÖDP’lileri yoktu

Oğuzhan Müftüoğlu yalan söylüyor. DY’nin tarihinde direniş yoktur!



DEVRİM YÜRÜYÜŞÜMÜZ SÜRÜYOR 229

1 Nisan
2012

Yürüyüş

Sayı: 310

şunları söylüyor: “(…) 12 Eylül son-
rasında (cuntaya karşı-bn) mücade-
lelerini sürdürmeye çalıştılar. DY’nin
12 Eylül’ün hemen ertesinde 12 Eylül
faşizmini Türkiye’deki sömürge tipi
faşist devlet sisteminin bir işlevi
olarak açıklayan onlarca sayfalık de-
ğerlendirme yazısı bundan tam 30
yıl önce yayımlandı. Alper Gümüş’ün
ya da bu tür liberallerin görmezden
geldiği bu belgelerde çok açık olarak
ortaya konmuş olan, birçoklarının
bugün hala kıyısından köşesinden
öğrenmeye çalıştığı gerçekler orada
bulunuyor.”

Oğuzhan Müftüoğlu AKP şak-
şakçısı “liberallere” ders vermeye
kalkışıyor. Ve bunun için de 30 yıl
önce yayınladıkları “belgeler”e atıfta
bulunuyor. Ancak, hemen belirtme-
liyiz ki, 12 Eylül sonrasına ilişkin
de doğru söylemiyor. Zira DY’nin
12 Eylül yıllarında da, ne dışarıda,
ne hapishanelerde cuntaya karşı mü-
cadele etme gibi bir anlayışı da,
pratiği de olmamıştır.* Olması da
mümkün değildir. Zira Mart 1980’de
cuntayı öngördüklerini belirtmelerine
rağmen buna uygun bir pratikleri,
hazırlıkları yoktur. Daha ötesi, cuntaya
karşı mücadele konusunda “akıl ho-
cası” olarak seçtiği Murat Belge, o
günlerin Alper Gümüşleri’nden biridir.
Oğuzhan Müftüoğlu, cuntanın ilan
edileceğini öğrendiği 11 Eylül 1980
günü, Murat Belge’ye cuntaya karşı
“silahlı bir direnişin doğru olup
olmadığını” soruyor. Ve tabi ki, bek-
lediği, istediği olumsuz cevabı alıyor.
(Bkz. Bitmeyen Yolculuk. Oğuzhan
Müftüoğlu. Ayrıntı Yayınları. Sf: 234) 

Cunta sonrası yaptıkları da; “Ya-
pılan askeri darbenin faşist bir darbe
olduğuna, tarafsız olduğu aldatma-
casına kimsenin kapılmaması ge-
rektiğini vurgulayan, cuntaya karşı
bütün halkı mücadeleye çağıran bir
bildiri. (…)” yayınlanabilir. (bkz:
age. Sf: 235) Bildiride DY’lilere (va-
rolduğu ilan edilen kadrolarına, sa-
vaşçılarına) savaş çağrısı yoktur.

Oğuzhan Müftüoğlu’da benzerleri
gibi cuntaya karşı mücadele etmele-
rini, mülteciliğin tercih edilmesini
DY’nin “yarı legal bir yapı” olma-
sıyla, “o yapının 12 Eylül dönemin-

deki gibi yoğun bir saldırıya dayan-
ması çok zordu” gibi gerekçelere
bağlamaktadır. (bkz: age. 235). Oysa
bunun sorumlusu da kendileridir. Ve
yine mevcut olanla savaşma, cuntaya
karşı koyma gibi bir tavır da sözko-
nusu değildir. 

Tüm bunlar bir yana tutsaklık ko-
şullarında da cuntaya karşı bir di-
renişleri yoktur. Tam tersine “Ma-
maklaşma”da ifadesini bulan ideo-
lojik, siyasi, fiziki… teslimiyetin ve
ihanetin yaratıcısı olmuşlardır. 

Cuntanın mahkemelerindeki tavır-
ları da farklı değildir. Faşizmi, cunta-
cıları mahkum eden, devrimi savunan
bir çizgi izlememişlerdir. Daha ötesi
yıllar sonra yalanlamaya gitseler de,
“DY örgüt değildir” diyen de Oğuzhan
Müftüoğlu’nun kendisidir. “Devrimci
Yol dergisi etrafındaki örgütlenme”
olduklarını iddia etmişlerdir ki, bu
bir yanıyla doğrudur. Cuntanın mah-
kemeleri karşısında teslimiyetçi bir
tavır sergilemişlerdir.

Ama yıllar sonra bu tavırlarını
da inkar etmişler lakayıtça cevaplarla
durumu geçiştirmeye çalışmışlardır. 

Efendim, aslında o zaman onlar
“biz örgüt değiliz, dergiyiz” deme-
mişlermiş. Müftüoğlu kitabıyla ilgili
Cumhuriyet’te de kendisiyle bir rö-
portaj yapılmış. Orada Müftüoğlu’nun
duruşmada söylediği sözden hareketle
soruluyor: “Acaba ‘Dev-Yol sadece
bir dergi’ miydi?”

Müftüoğlu da “Bunun mahkemede
yaptığı savunmanın, davaya bakan
“Laz hâkim” tarafından farklı bi-
çimde zabıtlara geçirilmesinden kay-
naklandığını” belirtmiş. (Cumhuriyet,
1 Nisan 2011)

Görüyor musunuz? Tarihi çarpıtan
Laz hakimmiş! Koskoca(!) örgütü,
bir anda dergi yapan oymuş.    

Diyelim ki bu doğru; fakat bu
nasıl bir hareket, nasıl bir önderlik
ki; 30 yılda bir “yanlış anlamayı”

düzeltecek iradeyi gösterememişler-
dir? 

Oğuzhan Müfutüoğlu mahkeme-
deki tavırlarını bir başka yerde ise
şöyle açıklamıştır: “Hukuki durum-
ları da gözeten bir savunma çizgisi
tercih ettik” (age. Sf: 267) diyerek
teslimiyetçi tavrı “yumuşatma” yoluna
gitmiştir. Oysa asıl sorunları devrim
iddialarını inançlarını kaybetmeleridir.
Bedel ödemek istememeleridir. Bugün
geldikleri yer de ortadadır. 

Sonuç olarak, Oğuzhan Müftüoğlu
12 Eylül sonrasına ilişkin de doğruları
söylememektedir. 12 Eylül sonrasında
ne ülke içinde ne ülke dışında ne
hapishanelerde ne de mahkeme-
lerde cuntaya karşı mücadeleleri,
direnişleri söz konusu değildir. 

Cuntaları
Düzen Partileri de,
ÖDP Gibi Reformist,
Parlamenterist Partiler de
Yargılayamaz,
Hesap Soramaz!
Cuntacıları Halk ve
Devrimciler Yargılayabilir
Hesap Sorabilir! 

Oğuzhan Müftüoğlu, Alper Gü-
müş’ün “12 Eylül iddianamesi” ile
ilgili yazdıklarına cevaben şunları
söylüyor: “Söylediklerimizi anlamaz-
dan gelerek iddianamenin 12 Eylül
faşizminin gerçek özünü koruyan ideo-
lojik yönüne dair eleştirilerinizi, 12
Eylül’de devletin rolünün açığa çık-
masından rahatsız olmak şeklinde
göstermeye çalışan birisi ya okuduğunu
ve dinlediğini anlamayan bir ahmaktır
ya da bilerek devrimcileri karalamayı
iş edinmiş bir sahtekardır.”

Alper Gümüş gibilerinin kimlikleri
bellidir. Tabii ki devrimcileri karala-
mayı iş edineceklerdir. Bu “ahmak-
lıklarından” ya da “sahtekarlıkları”ndan
değildir. Karşı-devrim cephesinde yer
aldıklarından yani sınıfsal tercihle-
rindendir. Peki sizin tercihiniz hangi
taraftadır? “Halkın-devrimin tarafında”
diyebiliyor musunuz? Diyemezsiniz.
Çünkü AB’den TÜSİAD’dan “de-
mokrasi” bekleyenlerin, “AB uyum

AB’den TÜSİAD’dan
“demokrasi” bekleyenlerin,

“AB uyum yasalarını”
çıkaran “Askeri vesayete son

veren” vb uygulamaları
hayata geçiren AKP’ye umut

bağlayanların yeri halkın-
devrimcilerin yanı olamaz.
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yasalarını” çıkaran “Askeri vesayete
son veren” vb uygulamaları hayata
geçiren AKP’ye umut bağlayanların
yeri halkın-devrimcilerin yanı olamaz.
Emperyalizme bağımlılığı artıran, AB
üyeliğine bile “hayır” diyemeyip, “ha-
vet” diyenlerin durduğu yer ile Alper
Gümüşlerin durduğu yerin arası pek
de uzak değildir. 

İşte Alper Gümüş ve benzerileri
geldiğiniz noktanın kendilerine çok
uzak olmadığını bildikleri için mu-
hatabınız olmaktadır. Meşruiyeti dü-
zende aradığınızı bilenlerden biri
olan Alper Gümüş sizleri yanında
görmek istiyor. İstemeye de devam
edeceklerdir. Bugün bunu A. Gümüş
yapıyor yarın bir başkası yapacaktır. 

Önüne nasıl mı geçilir? Bunun bi-
ricik yolu vardır; o da halkın, devrimin
tarafından olduğunuzu pratikte gös-
termenizdir. Açıkça ilan etmektir. Ve
tabiki bedellerini de ödemek her şeye
rağmen ısrarlı, kararlı olmaktır. Örneğin
tartışma konusu olan “cuntacıların
yargılanmasında” yüksek sesle “cun-
tacıları halk, devrimciler yargılaya-
bilir, yargılayacaktır” diyebiliyor mu-
sunuz? İşte ölçü, taraf olmak yerini
belirlemek buralardan başlamaktadır. 

Evet biz devrimciler yüksek sesle
haykırdık, haykırmaya devam edi-
yoruz; cuntacıları ve tüm halk düş-
manlarını ancak halkımız ve dev-
rimciler yargılayabilir… Kaldı ki,
devrimci hareket cuntacıları ve
halk düşmanlarının pek çoğunu
yargılamış, kararını da cuntanın
mahkemelerinde “suçlular listesi“
olarak ilan etmiştir. Sadece yayın-
lamakla da kalmamış, kimileri hak-
kında verilen kararların infazını
da gerçekleştirmiştir.

Sonuç olarak, cuntacıları ne AKP
gibi düzen partileri, ne de ÖDP gibi
reformist, parlamenterist “sol” yar-
gılayamaz. Hesap da soramazlar. Bu-
nun tarihte örneği de yoktur. Kimi
ülkelerde “cuntacılar yargılandı” di-
yerek verilen göstermelik cezalar,
üç-beş suçlunun gözden çıkarıldığı
sistemin aklanmasından, halkların
aldatılmasından başka bir şey değildir.
Ülkemizde yapılabilecek olanın en
fazlası bu şekilde olabilir. Ki AKP

bunu da yapmayacaktır. Gerçek yar-
gılamayı halkımız ve devrimciler ya-
pabilir ve yapmaktadırlar.

Oligarşi de, ÖDP’liler de
İşkencecilerden Hesap
Soramazlar,
Sormamışlardır. Hesabı
Ancak Devrimciler
Sorabilir, Sormaya
Devam Ediyorlar

Oğuzhan Müftüoğlu, Alper Gü-
müş’ün “sol, işkencecilerin yargı-
lanması konusunda bile soğuk edayla
duruyor” sözleriyle ilgili olarak, şun-
ları söylemiş; “Bu abuk sabuk id-
dialarda bulunanların köşe bucak
saklandığı koşullarda, yani 12 Ey-
lül’ün en sıcak günlerinde dahi, dev-
rimciler mahkeme önlerinde hesap
sormaya çalışıyorlardı. O gün sak-
lananların, bugün herkes darbe karşıtı
ve demokrat kesilmişken o insanlara
laf söylemek hadleri değildir.”

Oğuzhan Müftüoğlu yine devrim-
ciler adına konuşmuş. Evet, devrim-
ciler cuntacılardan ve devamcılarından
(ANAP’lı, DYP’li, SHP’li, DSP’li,
MHP’li, RP’li ve bugün AKP’li) ve
onların işkencecilerinden, katillerin-
den hesap sormuşlardır. Ancak, hesap
soranlar arasında Oğuzhan Müftü-
oğlu’nun da içlerinde yer aldığı re-
formist, parlamenterist anlayışlar yer
almamışlardır.

Ayrıca; devrimciler, Marksist-Le-
ninist’ler işkencecilerden, katillerden
oligarşinin mahkemelerinin hesap
sormayacağının bilinciyle hareket et-
mişlerdir. Oligarşinin adaletsizliğini,
işkencecilerin, katillerin nasıl korun-
duğunu, bu düzenden adalet bekle-
nilemeyeceğinin halkımızca görül-
mesi, halkımızın bilinçlenmesi için
“mahkeme önlerinde” de işkenceci-
lerin, katillerin peşini bırakmamış-
lardır. Fakat ÖDP vb.leri ne yazık
ki, devrimcilerle birlikte görünmemek

için, “mahkeme önlerinde” de dev-
rimcilerin yanında olmamışlardır.
Hayatın her alanında “aynı mahalle-
den” olmadıklarını oligarşinin görmesi
için azami çaba göstermişlerdir. Dev-
rimciler işkencecilerden, katillerden
sadece “mahkeme önlerinde” hesap
sormamışlardır. Hem 12 Eylül yılla-
rında hem de 1990’dan itibaren halk
düşmanlarına karşı halkın adaletinin
uygulayıcısı olmuşlardır. Örneğin
cuntanın ilk aylarında işkenceci şef-
lerden Emniyet Müdür Yardımcısı
Mahmut Dikler de dahildir buna.
1990’lı yıllarda cezalandırılanlar ise
hala belleklerdedir. Aynı şekilde, iç-
lerinde Oğuzhan Müftüoğlu’nun da
yer aldığı reformist düzen içi kesim-
lerin bu süreçte devrimci harekete
karşı tavırları da belleklerdedir. Ka-
tillerden, işkencecilerden hesap so-
rulmasını “polisle düello” olarak ta-
nımlama utanmazlığını gösterebil-
mişlerdir.

Bunun nedeni sır değildir. Oli-
garşinin sözcülerinin ortaya attığı
“12 Eylül öncesine dönme” ve “cun-
taya zemin hazırlama” vb. demago-
jileri tekrarlayarak, kendi korkularının
halkta da karşılık bulmasını sağlama
çabası içinde olmuşlardır. 

Devrimci mücadelenin yükselmesi
korkularını öylesine büyütmüştür ki,
toplumlar tarihinin en bilinen gerçeği,
devrimin olmazsa olmazı “savaş”ı
reddetme noktasına gelmişlerdir. Bu-
gün ağızlarından düşürmedikleri “her
türlü şiddete karşıyız” sözleri dev-
rimden, devrimcilikten ne kadar uzak-
laştıklarının ve düzene ne kadar yak-
laştıklarının da ölçüsüdür. “Geceleri
evleri basılmadan uyuyanların”,
“aşkın ve devrimin partisi” olarak
ilan ettikleri ÖDP’nin ve şefi Oğuzhan
Müftüoğlu’nun gelinen noktada dev-
rimciler adına konuşması da hiç inan-
dırıcı olmamaktadır. Ya Alper Gü-
müş’lerin yanı ya halkın, devrimci-
lerin yanı… Ortada bir yer olmadığını
görmelidirler. Halkın, devrimin saf-
larına gelmelidirler.

*  Örgütsüz-ilişkisiz kalan
DY’lilerin mücadelelerini,

DY şeflerine rağmen inançları için
canlarını verenleri saygıyla anıyoruz. 

Sonuç olarak, cuntacıları ne
AKP gibi düzen partileri, ne

de ÖDP gibi reformist,
parlamenterist “sol”

yargılayamaz. Hesap da
soramazlar. Bunun tarihte

örneği de yoktur.



“‘Ölüm orucunun’ sözünü du-
yunca bile irkilirim... İçinde  ‘ölüm’
olan hiç bir eylemi, bu sonuca yol
açacak hiç bir davranış biçimini
destekleyen biri olmadım hiç, insan
hayatından daha değerli ve kutsal
ne olabilir ki!” diyor Esra Çiftçi.
(Yeni Özgür Politika, 1 Mart 2012) 

Bu cümlelerin hiç yabancısı de-
ğiliz. 7 yıl süren Büyük Direniş kar-
şısında ezilen ve Büyük Direniş hak-
kında iki kelime laf söyleyecek olan
dönek, küçük-burjuva aydınları, ya-
zarların, reformist solun, Kürt milli-
yetçilerinin istisnasız kurdukları ilk
cümleler bunlar oluyordu. 

“İnsan hayatından daha değerli
ve kutsal ne olabilir ki!” Esra Çiftçi
düşünmüş düşünmüş “insan haya-
tından daha değerli” bir şey bula-
mamış. 

7 yıl süren Büyük Direniş boyunca
hatırlattık. Yine hatırlatalım: “İnsan
hayatından daha değerli ve kutsal
ne olabilir”: 

Namuslu, onurlu her insan na-
mussuzca, onursuzca bir yaşama te-
reddütsüz ölümü tercih eder.

Zorla düşüncelerini, inançlarını
terk edilmeye, inkara zorlanması du-
rumunda, inançlarına, düşüncelerine
ihanet etmektense tereddütsüz ölümü
tercih eder insanlar. 

İşkenceyle halkına, değerlerine,
yoldaşlarına, arkadaşlarına ihanet et-
mektense tereddütsüz ölümü seçebilir
insanlar.

İçinde zerre kadar vatan sevgisi,
halk sevgisi kalanlar pek ala ihanet
etmektense ölümü tercih ederler. 

Daha bir çok neden sayabiliriz
Esra Çiftçi’ye. 

Esra Çiftçi yazısında, oligarşinin
F Tipi tecrit politikalarına karşı 2000-
2007 yılları arasında yapılan Büyük

Direniş’ten bir kelime bile bahset-
memiş. Ancak ona bu cümleleri kur-
duran Büyük Direniş karşısındaki
ezilmeleridir. Kürt milliyetçi hareketin
oligarşinin tecrit saldırısı karşısındaki
uzlaşmacı tavır ve politikalarıdır. 

Eleştirimizin temeli Esra Çiftçi
gibi ölümü göze alacak tek bir değeri
kalmamış, her gün ölümle burun bu-
runa yaşayan Kürt halkına burjuva
köşe yazarlarından çalma düşüncelerle
akıl veren, yazarlar değildir. Esra
Çiftçi, Kürt milliyetçilerini ne kadar
bağlıyor, bilemiyoruz ama burjuva-
ziden, Ertuğrul Özkök’lerden, TÜ-
SİAD’dan iyi öğrenmiş. Onların ka-
rikatürü olduğu için de, böyle ucube
bir şey çıkmış ortaya. Mantık Öz-
kök’lerden araya sıkıştırılmış kav-
ramlarla dolu...

Esra Çifçi gibilerin yazısına
“Ölüm orucunun sözünü duyunca
bile irkilirim” gibi cümlelerle baş-
laması Büyük Direniş boyunca dire-
nişe aynı cümlelerle gösterdikleri
düşmanlıklarının sonucudur. Büyük
Direniş zamanında böyle düşünme-
selerdi şimdi Kürt milliyetçilerinin
açlık grevi karşısında ne “kahramanlık
destanları” yazardı. 

Hemen belirtelim: Faşizmin baskı
terör ve katliamlarına karşı başından
beri söylediğimiz şey; DİRENMEK-
TEN BAŞKA SEÇENEK YOKTUR.
Kürt milliyetçi hareketin dün Büyük
Direnişe “provakasyon” derken bugün
açlık grevi ve ölüm orucu silahını
kullanması elbette bir olumluluktur.
Ve Büyük Direniş karşısındaki tav-
rından dolayı bir özeleştiri yaptığında
bu direnişi de sürdürebilir. Aksi du-
rumda bugüne kadar birçok kez de
tanık olduk Kürt milliyetçi hareket
zulme karşı halkların elindeki en
meşru, en etkili Ölüm Orucu gibi
bir silahı da dejenere edecektir. Kaldı

ki, şimdiden bu direnişin nasıl sür-
düğü belirsiz hale gelmiştir. Çünkü
kim açlık grevinde, kim ölüm oru-
cunda, kim devam ediyor, kim bı-
rakmış belli değildir. Örneğin açlık
grevinde olan tutuklu milletvekilleri
bırakmışlardır. 

Esra Çiftçi gibilerin ikiyüzlülü-
ğüne dönecek olursak: “İnsan ha-
yatından daha değerli ve kutsal ne
olabilir ki!” diye sorduktan sonra
BDP’li milletvekillerinin açlık grevi
yapmalarının haklı gerekçelerini ya-
zıyor: “Şahsen de tanıdığım Selma
ve 400’ü aşkın gencecik insan, ha-
yatlarından vazgeçebilecekleri bir
eyleme girişiyorlarsa elbet bunun
büyük bir anlamı var.”

Peki Büyük Direniş’te şehit düşen
122 kişinin ölüme yatmalarının hiç
bir anlamı yok muydu?

“Bu insanlar AKP hükümetinin
tekçi yaklaşımına, sokakta, cezaevle-
rinde devletin dayattığı hukuksuz, vic-
dansız zulüm politikasına karşı ölüme
yattılar… Tıpkı otuz yıl önce Diyar-
bakır zindanında olduğu gibi” diyor. 

Çiftçi gibileri kompleksleri bu
denli “kör”leştirebilmektedir. Çiftçi,
30 yıl öncesine gidiyor ama 28 tut-
sağın katledildiği 19 Aralık katliamını
görmüyor. 5 yılı AKP iktidarında
olan ve 7 yıl süren 122 şehidin ve-
rildiği Büyük Direnişi görmüyor.
“Zulüm” diyor ama F Tiplerindeki
TECRİT ZULMÜNÜ görmüyor. İlla
30 yıl öncesine gidecek. Neden?
Çünkü 19 Aralık’ı anlattığında, Büyük
Direniş’ten bahsettiğinde orada Kürt
milliyetçilerinin tavırlarının ne ol-
duğunu ortaya koymak zorundadırlar.
19 Aralık’ta 28 tutsak katledilirken
PKK tutsakları direnmemişlerdir. F
Tipi tecrit politikasına karşı diren-
memişlerdir. Onun için Kürt milliyetçi
hareket kendilerinin olmadığı her

Ölüm Orucu ve Açlık Grevi Direnişi 
Zulme Karşı Halkların Elindeki En Güçlü, 

En Meşru Mücadele Silahıdır!
Büyük Direniş’e Provakasyon Diyen Kürt Milliyetçi Hareket Büyük Direniş’teki

Tavrının Özeleştirisini Vermeden Kararlı Bir Açlık Grevi Sürdüremez!
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şeyi yok sayıyorlar.

Devrimciler ölüm orucu yapınca
karşı olacaksın. “İnsan hayatından
daha değerli ve kutsal ne olabilir
ki!” diyeceksin. PKK yaptığında ona
övgüler yağdıracaksın.

Alın size başka bir örnek daha;
Özgür Politika’dan Ali Ongan 24
Mart tarihli  “Bir vicdan ve onur di-
renişi” başlıklı yazısında “1980’de
Diyarbakır Zindanı’nda başlayan ve
günümüze kadar her alanda devam
eden açlık grevleri, Kürt Özgürlük
Mücadelesi’nde tarihi bir rol oynadı”
diyor. Ama bunları diyen Ali On-
gan’ın yazısında, Büyük Direnişe
“provokasyon” diye, “farkımızı ce-
zaevlerinde ortaya koyduk. İyi oldu.
... Cezaevlerindeki olaylar tutarlı
devrimci direniş değildir” diye sal-
dırının bir özeleştirisi yok. 

Ali Ongan, Esra Çiftçi gibi “insan
hayatından daha değerli ve kutsal
ne olabilir ki” demiyor. Açlık Grevi
ve Ölüm Oruçlarının “vicdan ve
onur direnişi” olduğunu söylüyor
ve “açlık grevi, geçmişten bu yana
insanlar tarafından kullanılan en ra-
dikal ‘kendini ifade etme’, ‘baskıya
karşı direnme’, ‘politik tavır koyma’
ya da ‘protesto’ yöntemlerinden birisi
olarak kullanılmıştır” diyor. M. Ö.
338 yılına kadar gidip Yunan filozofu
Sokrates’in açlık grevi yapmasına
kadar tarihçesini anlatmış. Kürt mil-
liyetçi hareketin yaptığı açlık grev-
lerini sıralamış. 

Ama aynı kompleks Ali Ongan’ın
da gözlerini “kör” etmiştir. Öyle ki
bu körlüğü tanımlamak çok zor. M.
Ö’sine kadar gidiyor, ancak 7 yıl
süren 122 şehidin verildiği dünyada
kıyaslanacak başka bir örneği olma-
yan Büyük Ölüm Orucu Direnişi’ni
görmüyor. Bu elbette Ali Ongan’ın
“kör”lüğünden değil. Büyük Direniş
boyunca direnişe yaptıkları düşman-
lıklarından ve direniş boyunca oli-
garşinin saldırılarına ortak olmala-
rındandır. Bu nedenle M. Ö’sine
kadar gider, Hindistan’dan Gandi’yi,
İrlanda’dan Boby Sandsları örnek
verirler ama yanıbaşlarında tüm dün-
yada bir ilk olan Büyük Direnişi gör-
mezler. Fakat siz görmediniz diye,

yok saydınız diye Büyük Direniş
yok mu olacak? Hayır! 122 şehit, 7
yıl süren direniş, sizin o dönemdeki
tavrınızı hep sorgulayacaktır. 

Büyük Direniş, Ali Ongan gibi-
lerine direniş düşmanlığını hatırlat-
maktadır. Milattan öncesine kadar
gitmesinin nedeni de budur. Aksi
durumda Büyük Direniş’ten tek ke-
lime etmeseler de 7 yıl boyunca Bü-
yük Direnişe, küfredip de bugün
açlık grevi yapmalarını anlatamaz-
lardı. 

4 Mart tarihli Özgür Gündem’de
“Açlık grevleri ve ölüm orucu” baş-
lıklı yazısında Hüseyin Aykol açlık
grevi ve ölüm oruçlarının politik ola-
rak anlamını yazdıktan sonra ülke-
mizdeki ‘82, ‘84, ‘96 ölüm oruçları
ve Büyük Direnişe değinmiş. 

Hüseyin Aykol yazısında tarih
olarak ‘84, ‘96 ve Büyük Direnişe
değinmiş. Fakat Aykol da yazısında
Büyük Direnişe, düşmanlıklarını di-
renişin şehitlerine ilişkin verdiği bil-
gilerde gösteriyor. 

Hüseyin Aykol’un direnişin şe-
hitlerine ilişkin verdiği rakamlar şöy-
le: “Tecrit modeline karşı gerçek-
leştirilen açlık grevi ve ölüm oruç-
larında 48 kişi cezaevlerinde, 13
kişi tahliye olduktan sonra ve 7 kişi
destekçi ailelerden olmak üzere top-
lam 68 kişi yaşamını yitirdi. Bu
arada, kimi kazanımlar ardından
sona erdirilen açlık grevinde 100’den
fazla insan, Wernicke Korsakoff has-
talığına yakalandı.”

Büyük Direniş’te toplam 122 şehit
verildi. Bunun 34’ü dışarıda verildi.
400’ün üzerinde tutsak ölüm oruç-
larından dolayı büyük çoğunluğu
düşmanın zorla müdahale işkencesi
sonucunda sakat kaldı. 

Hüseyin Aykol’un yaptığını bur-
juva basının yazarlarından birisi yapsa
yazarın özensizliği dersiniz ama Öz-
gür Gündem’de Aykol yapınca bu
“özensizlik”le açıklanamaz. Direniş
karşısındaki tavırlarını ortaya koyar. 

Filiz Koçali 22 Şubat tarihli Özgür
Gündem gazetesindeki “Aşk olsun
size” başlıklı yazısında tutuklu BDP
milletvekili Selma Irmak’ın açlık

grevine başlamadan önce yazdığı
mektuptan şu satırları aktarmış: “Şu
anda çok heyecanlı ve mutlu oldu-
ğumu söylemeliyim. Bu halka karşı
olan sorumluluğumu bir nebze de
olsa yerine getirebilmenin coşkusunu
yaşıyorum.”

Irmak’ın mektubunda aktarılan
bölümdeki heyecanından, coşkusun-
dan ve mutluluğundan hiç bir şüp-
hemiz yok. Direnişin verdiği coşku-
dur. Koçali’nin şaşırdığı o coşkuyu
ancak direnenler yaşar. 

Büyük Direniş’teki tutsaklar mek-
tuplarında o coşkuyu heyecanı, mut-
luluğu anlatırken devrimciler “ölümü
kutsamak”la suçlanıyordu. 

Kürt milliyetçi hareketin Büyük
Direniş karşısındaki tavrını sorgula-
madan bugünkü yazdıklarınızın hiç
bir samimiyeti yoktur. İkiyüzlülüktür.
Oportünizmdir. 

Kürt milliyetçi hareket olgarşinin
tecrit saldırısı karşısında “provokas-
yona gelmeme” adına direnmemiş
ve tecrit politikalarının hayata ge-
çirilmesine ortak olmuştur. Bizzat
Abdullah Öcalan 19 Aralık katlia-
mından sonra “farkımızı cezaevle-
rinde ortaya koyduk. İyi oldu. ...
Cezaevlerindeki olaylar tutarlı dev-
rimci direniş değildir” demiştir. 

Her tür gelişmeyi kendi etrafında
döndüren milliyetçilik gözleri o kadar
kör etmiştir ki, her gün şehitler veren,
işkenceler gören, binlerce tutsağı
olan, oligarşinin her türlü saldırılarına
maruz kalan, bedeller ödeyen Kürt
milliyetçileri oligarşinin teslimiyet
dayatmalarına karşı yapılan direnişe
“provokasyon” diyebilmektedir.

Büyük Direniş’in sürdüğü 7 yıl
boyunca da Kürt milliyetçi hareketin
tavrı direnişin baskılanması altında
kalarak son yıllarda istikrarsız bir
şekilde kısmi değişiklikler gösterse
de özünde değişmedi. 

Dün ölüm orucuna “provokasyon”
diyen Kürt milliyetçi hareket hapis-
hanelerde, dışarıda Kürdistan ve İs-
tanbul, Ankara, İzmir gibi birçok
ilde ve yurtdışında yaygın bir şekilde
açlık grevine başladıklarını açıkla-
mışlardı. Şu anda nerde ne yapıldığı
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belirsizdir. Belirsizlik başından beri
vardı zaten. Çünkü açıklama ve ha-
berlerin çoğunda “süresiz, dönü-
şümsüz açlık grevi” diye açıklan-
mıştı. Bazı hapishanelerden açıklama
yapan tutsaklar ise ölüm orucunda
olduğunu söylüyor. 

Kürt milliyetçi hareketin merkezi
olarak uzlaşmacı tavırlarından dolayı
ölüm orucu ve açlık grevleri konu-
sunda da bir çok tutarsız eylemleri
olmuştur. 1996 yılında 12 tutsağın
şehit düştüğü ölüm oruçlarında PKK
tutsakları da açlık grevlerine başlamış,
kimi açıklamalarında ölüm orucu,
kimi açıklamalarında süresiz dönü-
şümsüz açlık grevi demiş ama dire-
nişin 50’li günlerinde hiç sonuç alın-
madan direniş bitirilmiştir. 

19 Aralık Katliamı öncesinde Bay-
rampaşa Hapishanesi’ndeki PKK tut-
sakları devletin katliam politikalarına
hizmet edecek şekilde  hareket etmiştir.
Adalet Bakanlığı’nın tecrite karşı mü-
cadeleyi parçalamak ve Ölüm Orucu
Direnişi’ni bitirmek için “toplumsal
mutabakat sağlanana kadar F tiple-
rinin açılmasını 6 ay erteledik” şek-
lindeki açıklaması üzerine Bayrampaşa

Hapishanesi’nde PKK tutsakları di-
renişle hiç bir alakaları olmamasına
rağmen düşmanla işbirliği yaparak
“hükümetin iyi niyetli tavrı nedeniyle
direnişi bitirdik” diye açıklama yap-
mışlardır. Bayrampaşa Hapishane-
si’ndeki PKK tutsaklarının bu açıkla-
masını Adalet Bakanı Hikmet Sami
Türk bizzat televizyonlardan “hükü-
metin iyi niyetli tavrı nedeniyle 40
kadar tutsak direnişi bitirdi” diye
açıklamıştır.

Devlete güven verdiler, devletin
bakanı, tarihte ilk kez, onların bildi-
risini ekrandan milyonlara okudu.
Ondan sonraki her gelişme bu ayrımı
derinleştirdi. Devlet, bu açıklamalarla
tecrite karşı mücadeleyi destekleyen
halkın desteğini bölüp parçalamak
istedi. Bir taraftan saldırılar, bir taraftan
yalanlar... Sonuçta halkın desteğini
bölmekte kısmen başarılı da oldu. 

19 Aralık katliamında ve sonra-
sında Büyük Direniş boyunca PKK
tutsaklarının tavrına Yürüyüş’ün 307.
ve 308. sayılarında değindiğimiz için
burada tekrar etmeyeceğiz. 

Özet olarak şunu söyleyebiliriz,

PKK tutsakları bütün bir direniş bo-
yunca devletin devrimci tutsaklara
saldırısını onaylayan ve destekleyen
tutum içinde olmuştur,  

Bugün PKK tutsaklarının hapis-
hanelerde, BDP’lilerin de dışarda
başlattığı Açlık Grevleri düşmanın
teslim alma politikaları karşısında
önemlidir.  Ancak PKK merkezi ola-
rak her zamanki gibi bunda da tutar-
sızdır. Direnişleri sonuna kadar gö-
türmeyip açlık grevi ve ölüm orucu
gibi en meşru silahı dejenere etmek-
tedir. Bundaki sorumluluk eylemi
yapan kadrolar, sempatizanlar, taraf-
tarlar değil, politik kararlılık ve tu-
tarlılık gösteremeyen Kürt milliyetçi
hareketin merkezi politikalarıdır. 

Kürt milliyetçi hareket dar, ilkel
milliyetçi bakış açısından kurtulma-
dığı müddetçe de ideolojik, politik
olarak doğru tavır ortaya koyama-
yacaklardır. Ne kadar direniyor gö-
zükürse gözüksün AKP’nin tüm kat-
liam, imha ve asimilasyon saldırılarına
rağmen en küçük bir “göz kırp-
ması”nda uzlaşma noktasına girmek-
tedir. 

İstanbul Küçük Armutlu’da 24 Mart günü Behçet
Kemal Çağlar Lisesi’nin önünde yürüyen 3 Dev-Genç’li
polis tarafından kaçırıldı. Önleri üç tane sivil polis
aracıyla kesilen Ümit Çimen, Gökçe Uluada ve Hasan
Karapınar, yerlerde sürüklenerek, işkence yapılarak ara-
balara bindirilip polis tarafından kaçırıldılar. 

Hasan Karapınar, 34 D 0414 plakalı minübüs ile kaçı-
rılırken; Gökçe Uluada, otoyol kenarında arabadan işkence
yapılarak indirilip, yolun kenarında bulunan araziye atıldı. 

Ümit Çimen ve Gökçe Uluada kaçırıldıktan sonra
bırakılırken; Hasan Karapınar İstanbul Terörle Mücadele
Şubesi’ne götürüldü. İşkenceci AKP’nin polisi, aynı
gün Ankara’da da, Ankara Haklar Derneği, İdilcan
Kültür Merkezi, Hüseyingazi Kültür Araştırma Derneği
ve bazı evlere baskın düzenleyerek, 7 Halk Cepheli’yi
gözaltına aldı. Ayrıca İstanbul Şişli’de de Hakan Yılmaz,
TAYAD’dan çıkarken gözaltına alındı. 

Gençlik Federasyonu, polisin devrimcileri kaçırarak
işkence yapması ve baskınlarla ilgili 26 Mart’ta yazılı
bir açıklama yaptı. Federasyon açıklamasında, “İşte
AKP’nin korkak polisleri gözaltına alarak, kaçırarak
devrimcileri sindirebileceklerini zannediyor. Yapılan bu

saldırıların nedeninde halkın örgütlü gücünden korkuyor
olmaları vardır. Yıllardır devrimcileri bitirmek için her
türlü yolu denedi AKP’nin işkenceci polisleri. ‘Bir sizi
bitiremedik’ dediler suratımıza karşı. Evet, bir bizi biti-
remediniz, bitiremeyeceksiniz. Çünkü biz milyonlarız,
milyonlarla karşınıza çıkmaya devam edeceğiz” denildi. 

Dersim Halk Cephesi de 26 Mart tarihli yaptığı
yazılı açıklamada, polisin saldırısının arkasında Cephe-
liler’den duydukları korku olduğunu belirterek, “Korku
ile büyüyor zulümleri de. Hala korkuyorlar. 40 yıl önce
katlettiklerinden korkuyorlar. Baldırı çıplak dediklerinden
korkuyorlar. Üniversitelisinden, liselisinden korkuyorlar.
Yeni doğan bebemizden korkuyorlar. 15 Nisan’da ya-
pacağımız 300 bin kişilik halk konserinden korkuyorlar.
1 Mayıs’ta binlerle yürüyüşümüzden korkuyorlar. Bunun
için saldırıyor, derneklerimizi basıyor, insanlarımızı
gözaltına alıyor. Bu saldırıları ne ilk defa yaşıyoruz,
faşizm var olduğu sürece ne de son olacağını düşünüyoruz.
Ama ne yaparlarsa yapsınlar, gözaltına da alsalar, tu-
tuklayıp F Tiplerine de atsalar, düşünme ve örgütlenme
özgürlüğümüzü savunarak korkularını büyütmeye devam
edeceğiz” dedi.
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Bu Saldırılar Bizi Susturmak İçin Ama Susmayacak 
ve Korkularını Büyüterek Saltanatlarını Yıkacağız!
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“Afet riski altında” deyip, rızamız
olmadan evlerimizi yıkıp, evsahip-
lerini de kiracı durumuna getirmeyi
planlayan AKP, halktan çaldığını
kendi adamlarına veriyor. Kentsel
Dönüşüm’ün de, depreme dayanıklı
bina yapma yalanının da altında
yatan, halkın yoksullaştırılması, zen-
ginlerin ise zenginliklerine daha çok
zenginlik katmasıdır. 

Kentsel Dönüşüm’ün tekellerin
çıkarı için yapıldığını ve halkı terö-
rist-işgalci olarak gördüklerini daha
önce yazmıştık. Bunun pratikteki
uygulaması ise soygunculuk olarak
çıkıyor karşımıza. 

Mesela Ankara Hamamönü’nde,
şehrin göbeğinde kalmış rant alanları
ev sahiplerinin elinden alınıyor ve
çok ucuz fiyatlara “Kentsel Dönü-
şüm” kapsamında tekellere, zengin-
lere satılıyor. 

Kılıf: Kentsel Dönüşüm

Yasal dayanak: “Afet Riski Al-
tındaki Alanların Dönüştürülmesi
Hakkında Kanun”, 648 sayılı Ka-
nun Hükmünde Kararname ve Be-
lediye Kanunu’nun 73. maddesi.

Kaybeden: Evsiz, arsasız, sokakta
kalmış, kiracı konumuna düşürül-
müş, şehir dışına sürülmüş, tecrit
edilmiş yoksul halk…

Kazanan: Tekeller, burjuvazi,
AKP… En nihayetinde oligarşi ve
emperyalizm… Yani halk düşman-
ları.

Örnek: Ankara’da Altındağ Be-
lediyesi, 28 Eylül 2011 tarihli kararla
Hamamönü’nde, “Talatpaşa Bul-
varı Karacabey Hamamı ve Çev-

resi Sağlıklaştırma Çalışması
Projesi”ni başlatıyor. Proje kap-
samında Sakarya Mahallesi halkına
yıkım tebligatı gönderiliyor. 

Altındağ Belediye Başkanlığı İmar
ve Şehircilik Müdürü Ziya Kalaycı-
oğlu tarafından mahalle halkına gön-
derilen tebligatta “...yapınızın yıkıl-

ması gerekmektedir. Belediyemizce,
alınan kurul kararına göre yıkım-
ların yapılabilmesi için 15 gün
içinde yapının boşaltılması, aksi
halde yukarıda bahsedilen yasal
sürecin başlatılarak cezai işlem ya-
pılabileceğini bilgilerinize arz ede-
rim.” ifadesi yer alıyor.

“15 gün içinde pılını pırtını topla
defol git” demek istiyorlar aslında.
Halkın sağlıklı ve güvenli yaşam
hakkı, konut hakkı, mal edinme
hakkı… ve daha pek çok hakkı
gasp ediliyor açıkça…

Erbil Yiğitbaş isimli mahallelinin
yüzyıllık ahşap evlerinin olduğu 2
arsası satın alınıyor. Arsanın birisine
23 bin 500 TL, ikincisine ise 2 bin
TL bedel ödeniyor. “Ucuza ka-
patmak” deyimini burada kulla-
nabiliriz…

İnönü Mahallesi’ndeki 163 met-
rekarelik arsanın üzerindeki ahşap
evi yıkıp, yerine villa yapıyorlar.

Alım işlemini gerçekleştiren kişi
Altındağ Belediyesi Kentsel Dö-
nüşüm Proje Müdürü Alparslan
Ekinci. Yani suyun başını tutanlar-
dan birisi…

AKP’nin Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın 
halktan gasp ederek yaptırdığı villası

Yıkımların Sebebi 
Halk Korkusudur

HALKIZHALKIZ HAHAKLIYIZ KLIYIZ 
KAZANACAĞIZKAZANACAĞIZ

"Gecekondulardan Gelip
Gırtlağımızı Kesecekler"

KORKUSUDURKORKUSUDUR

EVLERİMİZİ YIKIP YERİNE
VİLLA YAPANLARIN YAKASINA

YAPIŞACAĞIZ

 AKP Bi̇r Mi̇lyon Evi̇
Yıkacak! Yıkımlara  Karşı
Bi̇rleşeli̇m, Di̇reneli̇m

Zengi̇ne; Tapusuz Vi̇lla
Yoksula; Poli̇s, Zabıta,
Mafya! Evlerimizi
Yıktırmayacağız!

İşgalci̇ Deği̇l Halkız 

Biz Halkız Yıkımlara
Karşı Barikatız. 

 Halkız Haklıyız Evimizi
Yıktırmayız. 

 Yıkım Değil, Tapularımızı
İstiyoruz, İşgalci Değiliz!
Halkız Haklıyız Kazanacağız! 

Yıkımlara Karşı Bi̇rleşelim
Di̇reneli̇m İkti̇dara Halkın
Yeni̇lmez Gücünü Göstereli̇m  

Halk Cephesi̇ 
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Ama Ekinci arsaları kendisi için
almıyor. Kendisi sadece vekalet edi-
yor.

Asıl mal sahibi AKP’nin Gençlik
ve Spor Bakanı Suat Kılıç. 

İşte sadece bir örnek. “Kentsel
Dönüşüm” saldırısının getireceği uy-
gulama aynen budur… 

Ankara’nın en eski yerleşim yer-
lerinden birisi olan Hamamönü’ndeki
“Sağlıklaştırma Çalışması Projesi”
neye hizmet ediyor? Kimi-neyi sağ-
lıklaştırıyor? Erbil Yiğitbaş’tan alınıp
Suat Kılıç’a satılınca sağlıklı hale
gelen ne, kim? 

Bu projeyi kim hazırladı, halka
neden sorulmadı, neden evlerimiz
yıkılmak zorunda?.. Ve daha pek çok
soru sormamız mümkün.

Halk düşmanlarının sağlıklaştırma
dedikleri halkın kökünün şehir mer-
kezlerinden kazınmasıdır. Ulaşımın
kolay, yeraltı yapılaşmasının hazır
olduğu, manzarası güzel, iş merkez-
lerine yakın, denetimlerini sağlaya-
bildikleri alanlara zorla el koyuyorlar. 

Yasaları çıkartanlar başta kendi-
lerini gözetiyorlar. Kentsel Dönüşüm,
tüm halk düşmanlarının örgütlü bir
saldırısıdır. 

Halkı bekleyen sadece evsiz kal-
mak değil, yoksulluk ve yozlaşmadır.
Örgütlü gücümüzle barikat olmazsak
kaybedecek çok şeyimiz var. Suat
Kılıç sadece bir örnektir. “Benim
başıma gelmez” diye düşünmeyelim.
Yasaları çıkartanların saldırısıdır bu.
Yasalarla, sağlıklaştırma kararlarıyla

kapı önüne konmamız mümkün. Tür-
kiye’nin %92’si Kentsel Dönüşüm
tehdidi ile karşı karşıya. Yıkılması
beklenen onlarca mahalle var. “Orman
vasıflı arazi” denilerek gasp edilen
ve edilecek binlerce dönüm arazi
var. Sadece bu yıl kurulacak 45 yeni
Alış-Veriş Merkezi var. 

Saldıran da, bizi yeni ve güzel
konutlara yerleştirecekleri yalanını
söyleyenler de aynı kişiler… Yalan-
lara karnımız tok.

Evlerimizi yıktırmayalım!

Evimizi yıkanın villasını yıka-
lım!

Yıkımlara Karşı Birleşelim Di-
renelim İktidara Halkın Yenilmez
Gücünü Gösterelim!

Dünyanın en onurlu işini yapı-
yoruz. Anadolu’dan dünyayı sarsma,
tam bağımsız Türkiye yaratma he-
defiyle yürüyoruz. Bu yolumuzda
ilerlemek, hedefe ulaşmaktaki ol-
mazsa olmazımız BİZ olmak, kolektif
çalışmaktan geçer. Devrimcilik tek
başına yapılan, yapılabilen bir iş de-
ğildir. Devrimcilik güven temeline
dayalı, ideolojik bütünlük içinde
ortak hedefe omuz omuza yürümedir.
Güven, kuşku, şüphe duymamak,
emin olmak halidir. 

Biz, ideolojimize olan inancı-
mızla, güvenimizle bu yolda candan
önce yoldaş olduk. Kendimize ve
yoldaşlarımıza duyduğumuz güven,
kolektif gücümüze duyduğumuz gü-
venden beslenir. İşte bunun için dev-
rim hedefiyle yürüyen her Cepheli
özgüven sahibidir, olmalıdır. 

Özgüven kendine güvendir. Ken-
dimize güveneceğiz. Bizi biz yapan
tüm değerler bu güvenimizin kay-
nağıdır. Güvenin temelinde inanmak
vardır, bilgi vardır, cüret vardır. Ör-
gütüne güvenmektir özgüven. Dev-

rim iddiasına sahip
çıkmaktır, emek vermektir. Hedef
koyma cesareti olanlar güvenir ken-
dine. Hedeflerine ulaşmak için emek
harcamaktan kaçmayanlar güvenir. 

Cephemizle devrim yapma he-
defimiz var. Bizler Cepheli olarak
da bu hedefe doğru ilerlerken tüm
engelleri aşma kararlılığımızı, önü-
müze örülen duvarları yıkma gücü-
müzü ideolojimizden alırız. Her Cep-
heli de bu devrim koşusunda kendini
geliştirmek, devrime daha çok ken-
dini sunmak için çabalar. Zaten zaferi
de böyle kazanacağız. 

“Haklıyız Kazanacağız” iddia-
sını her Cepheli hiç bir kuşku duy-
madan söyleyebilmeli. Bunu söyle-
meyebilmek özgüven sahibi olmaktan
geçer.  

Özgüvenimiz olmazsa ne olur?

Yapamam demeye başlarız önce.
Aldığımız görevlerden kaçarız. Yeni
görevleri omuzlama cesaretimiz ol-
maz. Ve en önemlisi de devrim inan-
cımızı yitiririz. Devrim inancı ol-
mayan birinin de devrim mücadele-

sini yürütmesi zaten mümkün de-
ğildir. İnsanlar inanmadığı bir şey
için emek vermez. Özgüvenimiz ol-
mazsa düşmanın her saldırısında bo-
yun eğer, teslim oluruz. Özgüven
olmazsa açtığımız çadırımıza polis
saldırıp parçaladığında, yenisini oraya
açma cüretimiz olmaz. Yoldaşına
saldırı olduğunda, özgüveni olmayan,
yoldaşını oracıkta bırakıp kaçar. Bu
Cepheli tarzı değildir. 

Cepheliler özgüven sahibidir. Öz-
güven bilinçtir. Haklı olma gücüyle,
ideolojimizle beslenen bilincimizle
özgüven sahibiyiz. Bu güvenimizi
arttırmak için hedefimize daha sıkı
sarılmalıyız. Yapabileceğimize inan-
malıyız. Engelleri  aşmada yaratıcı
olmalıyız. Başarmayı hedeflemeliyiz.
Hedefimiz olan devrime ulaşmanın
yolu Cepheli bilinçle donanmaktan
geçer. 

Unutmayacağız, güven sahibi ol-
mayan güven veremez. Halkımıza
güven vermek için özgüven sahibi
olmalıyız. Bilinçle donanmalı ideo-
lojimizi kavramalıyız.

CEPHELİ 
ÖZGÜVEN SAHİBİDİR
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Adana’da 26
yaşında, 2 ço-

cuk annesi bir ka-
dın, çocuklarını ısıtacak

kömür, onların aç karnını doyu-
racak yemek bulamadığı için 14
Mart’da intihar etti. 

Cebinde kalan son 6 lirasıyla
oduncudan odun almaya gitmiş Emi-
ne Akçay. Parası yetmemiş, 6 liraya
ne alınabilir ki… Almak için ısrar
edince, oduncu; "bu paraya odun mu
olur" diye söylenerek bir çuval odun
vermiş. Çuvalı evine götürmüş Emi-
ne Akçay. Ama odunlar ıslak olduğu
için yakamamış sobayı... 

Kaç zamandır, aç açıkta yaşamını
sürdürüyor Emine Akçay. Kocası işin-
den olmuş, işsiz geçen günlerde borç-
lar yığılmış. Evden uzakta yeni bulunan
işten kazanılan para doymaya yetmiyor,
borca gidiyor... Bunalmış Emine Akçay.
Sobayı yakamayışı son nokta olmuş.
Oğlu ısınsın diye eline saç kurutma ma-
kinasını vermiş ve yatak odasına geçip
kendini tavana asmış. Yine yoksulluk
yine intihar ve yine ölüm… 

Peki ölüme götüren yoksulluğun
sorumlusu kim? Emine Akçay'ın ka-
tili kim? Bunlar sorulmuyor. Burju-
va medyada klasik duygu sömürüsü
yapılıp, sadece habere üzülelim, ha-
limize şükredelim isteniyor. 

Bu tablonun sorumlusu AKP ikti-
darıdır. Dünyanın en büyük 17. eko-
nomisine sahibiz denilen ülkemizde
yaşanıyor bunlar. Ki bu olaylar tekil
olaylar da değildir. Sadece burjuva
medyada yer almamaktadır. Burjuva
medyanın derdi “iyi şeyler oluyor” ha-
berleri vermek. Büyüyen Türkiye
haberleri... 

Bir tarafta dünyanın en lüks gök-
delenleri, iş merkezleri, villaları şa-
tafatı yükselirken, onların gölgesin-
de kalan gecekondularda ölen yok-
sullar -“ilginç” bir öyküsü yoksa- ha-
ber bile yapılmazlar.

Bakın AKP’nin “büyüyen Türki-
ye”sinde gerçekler nasıl gizleniyor. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),

her sene sonunda, halkın o yılki
yoksulluğu ile ilgili istatistik ve-
rilerini açıklamakla yükümlü.
2009 yılına ait yoksulluk araştır-
masını belirtilen tarihten geç açık-
layan TÜİK, 2010 yılı rakamları-
nı ise 2011’in başında açıklaması
gerekirken, 14 Mart 2012’de açık-
ladı. Açıklamanın yapıldığı gün,
Emine Akçay’ın, yan odada 2 kü-
çük çocuğunu bırakarak intihar et-
tiği gündü… Ve geciktirilerek açıklanan
rakamlarda yoksulluğumuzu anlatmada
yetersiz.

Halkı yoksullaştıranlar, kuru ek-
meğe muhtaç hale getirenler, “göster-
mezsek kimse görmez” telaşıyla ista-
tistik bilgilerini de eksik açıkladılar.
Geçmiş senelerde araştırma yapılan
konu başlıkları 2010 yılı araştırmasında
yer almadı. Yoksulluğun artışı ile il-
gili kesin bilgiler elde edilmesine en-
gel olan istatistik çalışmasında yer al-
mayan başlıklar şöyle:

"1- Açlık sınırı altında yaşayan-
ların sayısı ve toplam nüfusa oranı.
Açlık sınırı, bir kişinin ortalama
günlük harcama miktarının ancak
asgari beslenmesine yetecek düzey-
de olmasını ifade ediyor. 

2- Mutlak yoksulluk sınırı altında
yaşayanların sayısı ve nüfusa oranı.
Mutlak yoksulluk sınırı, asgari gıda
harcamalarına yaşamak için gerekli
asgari barınma, ısınma ve giyim har-
camalarının ekonıomisinden oluşuyor. 

3- Göreli yoksulluk sınırı altında
yaşayanların sayısı ve nüfusa oranı.
Göreli yoksulluk, kişi başına har-
cama miktarını büyükten küçüğe sı-
raladığımızda en ortada yer alan de-
ğerin yüzde ellisinden daha azı ile ge-
çinenleri kapsıyor. 

4- Açlık ve yoksulluk sınırının,
aile nüfusuna göre ayda kaç liraya
tekabul ettiği. 

5- Kent ve kır ayrımına göre
yoksulluk verileri.

6- Aile nüfus büyüklüğüne göre
yoksul hane halkı ve yoksul fert
oranları. 

7- İstihdam oranına göre fert
yoksulluk oranları. 

8- Çalışılan sektöre göre fert
yoksulluk oranları

9- Kişinin işteki durumuna (üc-
retli, maaşlı, yevmiyeli, işveren, ken-
di hesabına çalışan ve ücretsiz aile
işçisi) göre yoksul fert oranları. 

10- Eğitim durumuna göre fert
yoksulluk durumu." (HaberTürk,
İsmet Özkul, 17 Mart 2012)

TÜİK her yıl açıkladğı bu rakamları
son iki yıldır özellikle AKP'nin "Bü-
yüyen Türkiye" yalanlarının ortaya
çıkmasın diye açıklamıyor. İki yıl son-
ra gecikmeli olarak açıkladığı 2010 yılı
rakamlarını da açlık ve yoksulluğu
gizleyecek şekilde açıkladı. 

Ancak TÜİK, AKP'nin isteği doğ-
rultusunda istatistikleri gizlese de
gerçekler gizlenemiyor. Gerçek; so-
basını tüttürecek odun, tencerede ka-
yanatacak aş bulamayan ve intihar
eden Emine Akçay'ın yaşamıdır. 

İşte tüm yalan dolanları kaldırdı-
ğımız da ortaya çıkan çıplak gerçek
budur... Türkiye gerçeği budur. 

Çoçukları aç ve soğuktan donan
bir annenin boynuna uzanan ilmektir
Türkiye gerceği...Bir anneyi çoçuk-
larını ortada bırakarak canına kıydı-
randır Türkiye'nin gerçeği... 

Bu alçak, bu namussuz düzen elbet
böyle sürmeyecek... Bir yanda Os-
manlı gibi şaşaanın, safahatın içinde yü-
zen bir avuç asalak, diğer yanda açlık
ve yoksulluk içinde yaşamaya çalışan,
yaşayamayıp canına kıyanlar... Halkın
ahı asla ahirete kalmayacak... O ahın he-
sabı mutlaka sorulacak bir gün... 

Düşmanı
Halk

AKP

Yoksulluğun Sorumlusu AKP, Ne Kadar
Gizlemeye Çalışırsa Çalışsın 

Biz Varız ve Onun Düzenini Yıkacağız



Bugün sürekli saldıran, umudu
yok etmek isteyen ve bunun için tür-
lü yöntemler deneyen bir düşmanla
savaşıyoruz. Baskınlar, yol ortasın-
da kaçırmalar, tehditler, işkenceler ve
daha nice saldırılar aslında emper-
yalizmin ve oligarşinin çaresizliğinin
resmidir.

Dev-Genç, umuda kan, can olarak
bu mücadelede varolmaya devam
etmektedir. Devrimci hareketin her
alanına Dev-Genç ruhunu ve coşku-
sunu taşıma cüreti ile savaşmaktadır.
Ki tarih boyunca bu böyle olmuştur.
Nerede bir insana ihtiyaç varsa orada
dev yürekleri ile hesapsız, çıkarsız
yerini almıştır Dev-Genç'liler.

Bugün yaşadığımız süreçte Dev-
Genç'in üstlendiği misyon daha bir
anlaşılmaktadır. Hareketin hemen
hemen her alanında bir Dev-Genç'li
vardır bugün. Yani Dev-Genç kendini
yalnız gençlik alanı ile sınırlama-
maktadır. Çünkü Dev-Genç, halkın
mücadelesini örgütlemektedir. Dev-
rim için, halkın kurtuluşu için müca-
dele etmektedir. 43 yıllık tarihi, dev-
rimci hareketin kadro kaynağı olma-
sı, şehitleri bunun kanıtıdır. Bugün
devrimci harekete yapılan "eleşti-
ri"lerden (siz saldırı olarak anlayın)

biride bir gençlik örgütlenmesi,
küçük burjuvalar örgütlenmesi oldu-
ğu gibi aslı astarı olmayan çarpıtma
ve yalanlardır. Ülke ve halk gerçe-
ğinin farkında olmayan oportünist,
reformist solun kafasında yarattığı
şablona uymadığı noktada yaptığı bu
saldırılar bir gerçeğide ortaya çıkar-
maktadır aslında. Aynı şekilde oli-
garşi de devrimci harekete gençlik
örgütlenmesi diyerek bir halk hare-
keti olduğunu gizlemek, bu gerçeği
karalamak olduğu da bilinmekte-
dir.Yani burada kendine devrimci,
komünist diyenler düzenin ağzı ile
konuşmaktadır. Elbette onlar böyle
diyor diye gerçek bu değildir. Bu
durum Dev-Genç ile devrimci hare-
ketin özdeşleştirilmesinden doğan
bir sonuçtur. Bu Devrimci Sol der-
gisinde şöyle ifade edilmektedir:
"Burada ilginç ve önemli bir nokta
vardır. Dev-Genç yıllar boyunca
devrimci hareketle özdeş görülmüş-
tür, örgütsel açıdan doğru değildir
elbette. Ama bunun devrimci anlayış
ve tarz açısından büyük bir doğruluk
payı vardır. Devrimci hareket her
alanına gençliğin dinamizm ve coş-
kusunu taşımış, Dev-Genç bu hare-
ketin geleneklerinin, mücadele çiz-
gisinin oluşmasında önemli bir pay

sahibi olmuştur."(DS sayı:9) 

Devrimci hareketin ver-
diği mücadeleyi savunma-
yan, savaşın ihtiyaçlarını
karşılamayan bir Dev-
Genç'li düşünülemez. Dev-

Genç; en zor koşullarda dahi savaşı
büyütme perspektifine sahip olan
ve kahraman şehitlerine verdiği söz-
leri tutan olmuştur. Söylediğini yapan
ve yaptığını savunandır. Bugüne
kadar emperyalizme ve oligarşiye
karşı sürdürülen savaş, bu uğurda
ödenen bedeller, şehitlikler, tutsak-
lıklar, hesap soran ve halkın adaleti-
ni sağlayan eylemler birer nostalji
değil tarihtir ve bu tarih bugün de
kararlı bir mücadele ile bedel ödeme
pahasına yazılmaktadır. 30 Mart-17
Nisan şehitleri bu tarihin devamcısı
ve ustalarıdır. Onlar her koşulda,
bağımsızlık, demokrasi ve sosya-
lizm için can bedeli mücadele veren-
lerdir.  

Elbette, devrimci hareket bu tarih-
te bir çok zorlu mücadeleden, enge-
beli yollardan geçmiştir. Ancak, Dev-
Genç hiçbir zaman kendini bu müca-
deleden uzak ve bağımsız görme-
miştir. Her zaman ve her koşulda
umudun adının taşıyıcısı olmuştur.
Bugün, bu umudu yüreğinde ve
bilincinde hisseden, Dev-Genç'li
olma onurunu taşıyan herkes bu
misyonunu asla unutmamalı, Dev-
Genç'ten bağımsız bir savaşın ve
kurtuluşun olmayacağını bilmelidir. 

Halkımızın Umudu ve 
Dev-Genç Bir Bütündür!

Gençlik Federasyonu’ndan

Gençleri sınavla eleyerek, sadece parası olana üni-
versite kapılarını açan düzen bir gencimizi daha öldürdü.
26 Mart günü Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Levent
Mahallesi’nde oturan 21 yaşındaki Tuğba Koyuncu,
elektrik kablosuyla kendisini asarak intihar etti. Üniver-
site sınavına 3. kez girecek olan Tuğba, kazanamaması
durumunda tekrar sınava giremeyecekti. Çünkü maddi
güçleri artık yetmiyordu. Ve kazanamama ihtimali dahi
Tuğba’yı sınavdan 6 gün önce intihar etmeye götürdü.

Gençlik Federasyonu, 27 Mart günü yazılı bir açıklama
yaparak, intiharın asıl sorumlusunun Tuğba ve ailesi değil;
ezberci, anti-bilimsel ve öğrencileri birbirlerine düşür-
mekten başka bir işe yaramayan sınav sistemi olduğunu

belirtti. 

Açıklamada, burjuva basının,
Tuğba’nın babası Kemal Koyun-

cu’nun, 3. kez sınava girecek kızına “Kızım bu sene son
olsun, artık dershaneye verecek param yok. Kazandın
kazandın kazanamazsan bir daha da sınava girmene izin
vermem.” demesini intihar gerekçesi olarak gösterdiği ifa-
de ediliyor. Devamında ise “Peki, ailelere bu sözü söy-
leten kim? Paralı eğitim sistemi ile öğrencileri sömü-
ren, dershaneler aracılığıyla sermaye elde eden ve ders-
haneleri sınava hazırlık merkezi haline getiren bu düzen
değil mi?” denildi.

İntiharların sorumlusunun düzen olduğunu belirten
Gençlik Federasyonu, Tuğba’nın hesabını sormak için
örgütlenme çağrısında bulundu.

İntihar Değil, Mücadele Edelim

Ülkemizde Gençlik
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Ülkemizde Gençlik

1 Nisan’da yapılacak Yüksek Öğre-
time Geçiş Sınavına  (YGS) girecek
bazı adaylar, sınav yerlerini öğren-
mek için ÖSYM’nin sitesine girdikle-
rinde, sitede başvurularının bulunma-
dığına dair yazı çıktı. ÖSYM yetkilileri sorunun kulla-
nıcı hatasından olabileceğini, kişilerin çıktı almaları gerek-
tiğini söyledi. Ama bu sorunu yaşayanların çoğunda bil-
gisayar çıktısı vardı.  ÖSYM,  mağduriyetin giderilece-
ğine dair açıklama yaptı. Şu ana kadar 500 öğrencinin aynı
şikayetle ÖSYM’ye başvurduğu öğrenildi. 

Eğitim sisteminin her alandaki bozukluğunu gösteren
bir örnektir bu son yaşanan. Teknolojik gelişmelerin insan
hayatını kolaylaştırdığı, ÖSYM’nin yaptığı yeniliklerin
sonu olmadığı demagojileriyle gerçeklerin, var olan tab-
lonun üstünü kapatmaya çalışıyorlar. 

Öğrenciler bu düzenin sınavları için yıllarını, emek-
lerini, paralarını harcayıp çalışıyorlar. Yaşadıkları stres,
sorunlar da cabası. Yoğun bir senenin ardından karşıla-
rına,  sınava bir hafta kala çıkan bu sorun hem aileleri hem
öğrencileri fazlasıyla huzursuz etmiştir. ÖSYM sanki hiç-
bir şey yokmuş gibi pişkince açıklama yapmaktadır, yol
(!) göstermektedir ailelere, öğrencilere. Çünkü sorun onlar-
dan (öğrenci ve ailelerden) kaynaklanıyordur ya!
ÖSYM’nin hiçbir suçu yoktur. 

Sınavlarla ilgili her sene yaşanan sorunlara bir yeni-
si daha eklenmiştir. Şifre, yanlış puan hesaplama gibi
sorunlar derken bir de yapılan kaydı göstermeme soru-
nu ortaya çıkmıştır.  Bu düzenden de, bu düzenin sınav

sisteminden de halkın yararına olan bir uygulama bek-
lemek doğru değildir. O yüzden yaşanan bu son olay biz-
ler için şaşırtıcı olmamıştır. Halkın, anne babaların
öfkesi de giderek büyümektedir. Eğitim sisteminin çürü-
müşlüğünü gösteren şifre olayında nasıl yüzlerce binlerce
anne-baba sokaklara dökülmüştü? Öğrenciler, sınava
girenler nasıl tepki göstermişti?  Onların öfkesi görünürde
şifreye karşıydı ama aslında halk, düzenin sınav sistemine
karşı tepkisini göstermişti.  

Anayasada yazan “Eğitim herkesin hakkıdır”  ifade-
si sözde bir ifadedir. Çünkü halkın eğitim hakkı, düze-
nin bu çürümüş sınav sistemiyle gasp edilmektedir. “Tek-
noloji sayesinde oturduğunuz yerden kaydınızı yapa-
bilirsiniz” “Sınavda ilk üçe girene şu kadar ödül”
“4+4+4 sistemi birçok yeniliği beraberinde getirecek” söy-
lemleri hiçbir zaman kurtaramayacaktır çürümüş eğitim
sistemini. 

Bu sorunların çözümü ne ÖSYM’nin sitesindedir, ne
kendisinde.  Bu sorunları ne iktidar çözebilir, ne de onun
yandaşları. Halkın en yakıcı sorunlarından biri olan eği-
tim sorununu da örgütlü halkın kendisi çözebilir ancak.
Bu sorunlara tepkisiz kalamayız. Öfkemizi, gücümüzü
göstermeliyiz. Bunun için örgütlenmeli, daha çok örgüt-
lenmeliyiz.

Gençliğin
Gündeminden

Eğitim Sisteminin Çarpıklığı
Bir Kere Daha Ortaya Çıktı 
Demagojilerinizle Çürümüş 

Sisteminizin Üstünü Örtemezsiniz! 

Ben 14 yaşında örgütlenmeye başladım. Ailemin de
örgütlenmem de etkisi oldu. Ailem devrimcileri sahiplenen
kapılarını açan ve şehitlerimizi tanıyan bir aile.  Bundan
kaynaklı bende devrimci ablaları, ağabeyleri görüyordum
sürekli. Çocuk denecek yaşta olmama rağmen devrimciler
evimize gelince hareketlerini, konuşmalarını sürekli
takip ederdim. Beni de en çok net tavırlı olmaları etki-
lemişti zaten. Sonuçta hiç tanımadığın insanlar evine geliy-
or seninle ilgileniyor sorunlarına çözüm üretiyor haliy-
le o insanı daha fazla takip ediyordum ve benimde kafam-
da merak oluşturmuştu devrimciler.

Bende de belli bir süre sonra eve devrimciler gelip git-
meyince çok meraklanıyordum. Acaba  ne zaman gele-
cekler  sorusu kafamdan çıkmıyordu. Ailem daha sonra
beni İdil Kültür Merkezi’nde çocuk korosuna kurslara gön-

dermeye başladı. Böylece devrimcileri daha sık görüy-
ordum. Öğrenmeye çalışıyordum devrimciliği. Teorik
olarak çok şey bilmiyordum belki ama devrimciliğin
dünyanın en onurlu işi olduğunu biliyordum. Bu bil-

inci bana evimize gelen devrimciler gösterdi.  Ve yayın-
larımızı daha sık takip ediyor, düzenli olarak bana veri-
len kitapları okuyup araştırıyordum.  Tabi ki bu nokta-
da ailemde sorunlar çıkarıyordu. Fakat benim kar-
arlılığım karşısında bir şey yapamadılar.

Şimdi  ise Liseli Dev-Genç’li olarak liseli gençlik içe-
risinde çalışmaya başladım. Bu kokuşmuş düzenin yarat-
tığı gençliği değil, yerine örgütlü liseliler yaratmak
amacımız. Her gün lise önlerine gidip anlatıyoruz ülke-
mizde yaşatılan acıları, katliamları ve bizim üzerimizden
uygulanan politikaları. Anladım ki devrimciliğin yaşı yok-
muş. Şu kirletilmiş dünyada onurlu, namuslu bir şekil-
de ayakta kalabilmenin yolunun devrimcilikten geçtiği-
ni öğrendim.

NASIL ÖRGÜTLENDİK?
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AKP hükümeti Ankara dışındaki tüm
illerde izni valiliğe bırakılacak şekilde
stadyumlardaki 19 Mayıs kutlamalarının
kaldırıldığını açıkladı. Yasaklama gerek-
çeleri arasında da öğrencilerin soğuk
havalarda prova yapması, üşütüp hasta
olması gibi nedenler sıralandı. Peşi sıra
oluşan hoşnutsuzluk ve tartışmalara da
çekidüzen verilerek burjuva medya tara-
fından gündeme getirildi. 19 Mayıs kut-
lamalarına çeşitli kesimlerce, gerici, din-
ci bir zihniyetin hakim kılınmaya çalı-
şıldığı dile getirildi. Ve yine Atatürkçü ve
Atatürk sevgisiyle büyüyecek bir gen-
çliğin yok edilmeye çalışıldığı vurgulandı.
Peki gerçek nedir? Ama ondan da önce
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın
taşıdığı anlam nedir?

19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal’in
Bandırma adlı yük vapuruyla
Samsun’a ilk ayak bastığı gündür. Ve
bugün tüm halkla birlikte emperyalistlere
karşı verilecek olan bağımsızlık ve kur-
tuluş savaşının başlangıç günü olarak
kabul edilmektedir. Cumhuriyetin ilanı-
nın ardından da gençliğe armağan edi-
lerek Gençlik ve Spor Bayramı adı altın-
da milli bir bayram olarak kutlanmakta-
dır.

Bugünün gençliğe armağan edilmesi
anlamlıdır. Çünkü en özlü haliyle genç-
lik gelecek demektir. Yani vatanın ve
halkların kurtuluşunun yapıtaşıdır genç-
lik. Umuttur. Bugünden yarına giden bir
kilometre taşıdır. Vatanseverlik ve bağım-
sızlık misyonunu omuzlarında en iyi
şekilde taşıyacak olan kesimdir.

Evet bağımsızlık ve kurtuluş savaşı-
nın başlangıç günü gençliğe armağan
edilmiş ve o günden bugüne törenlerle
kutlanmıştır. Ancak ne acıdır ki bu bay-
ram ülkenin tamamıyle emperyalizmin
yeni-sömürgesi yapıldığı 1950’lerden
beridir de kutlanmaktadır.  Yani görünüşte
bağımsız ama aslında her yanından
bağımlı olan bir ülkenin sömürülmesi için
maske olarak kullanılmıştır, kullanıl-
maktadır. Oysa ki Türkiye sömürül-

mektedir. Başta ABD olmak üzere
emperyalistlerin yeni-sömürgesidir.
Geçmişte olduğu gibi sadece tank, top
gibi klasik yöntemlerle sömürülme-
mektedir -tabii ki İncirlik başta olmak
üzere onlarca üs hala vardır- 1950’ler-
den beri çok daha insafsızca sömü-
rülmektedir. Ve bu emperyalist sömü-
rü ekonomik, kültürel her alandaki
kuşatmasını sürdürmektedir. Bugün
emperyalizm yalnızca IMF ve Dünya
Bankası aracılığıyla, işbirlikçisi bur-
juvazi, MGK, hükümet aracılığıyla
ekonomiye el atmıyor; müzikten eği-
time sağlığa kadar pek çok alana el
atıyor. Okullardaki eğitim paralı
olmasından içeriğine kadar emper-
yalizmin yönlendirmesi altında bulu-
nuyor ve de eğitimin özellikle üze-
rinde duruluyor. Çünkü gençliğin
gelecek olduğunu sömürenler de bili-
yor. İstediği gibi şekil verdiği, sus-
kunlaştırdığı bireyleri daha iyi sömü-
rebileceğini biliyor.

İşte gençlik on yıllardır bu poli-
tikalarla yoğrulmaya çalışılmıştır.
Peki böylesi bir pratikle 19 Mayıs kut-
lamaları bağdaşabilir mi? Kutlamalara
yaklaşım hep ikiyüzlüce olmuştur.
Halkın gözü boyanmaya ve kandırıl-
maya çalışılmıştır. Ancak 19 Mayıs
kutlamalarının yapılması kadar bugün
kutlamaların kaldırılması da bir o
kadar ikiyüzlüdür. Yapılan açıkla-
malarda “önemli olan biçim değil içe-
riktir, öğrencilerimizi düşünüyoruz,
kıyafetler vb. için gereksiz masrafa
girmesinler, üşütüp hasta olmasınlar”
deniliyor. Bunların hepsi yalandır.
Sıraladıkları gerekçelerin hiçbiri ger-
çekle ilintili değildir. Ancak gerçek
niyetleri kimi kesimlerin iddia ettiği
gibi de kız öğrencilerin etek boyla-
rıyla uğraşmak, Türkiye’ye çağdı-
şı bir zihniyeti hakim kılmaya
çalışmak da değildir.

Gerçek olan şudur: Türkiye
sömürülmektedir ve düzenin kurum

Yasaklanan 19 Mayıs Törenleri Değil, 
Emperyalizme Karşı Mücadeledir

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

Liseliyiz Biz
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Liseliyiz Biz
ve kesimlerinin de bu sömürüye kar-
şı çıkma gibi niyetleri yoktur özünde.
AKP hükümetinin eğitime ve gençliğe
bakış açısıyla muhalefetin, ordunun
vb’nin gençliğe bakış açısı arasında
bir fark yoktur. Hepsi emperyalistler
gibi düşünmektedir. 19 Mayıs kutla-
malarının kaldırılmasının tek bir
nedeni vardır. Sömürüye ortak olan
ülkenin sömürülmesinden nemala-
nan kesimlerin aralarındaki çıkan
çelişkileri, ayak kaydırma oyunları-
dır. Yani 19 Mayıs’ı da kendi arala-
rındaki çıkar çatışmalarında kendi ikti-
darlarının daha sağlam olması için
kullanmaktadırlar.

Ancak bu durum gerçeğin yalnızca

bir bölümüdür. Çünkü bir de bu vata-
nın, bu halkın vatansever gençliği var-
dır. Yarınlara umut umut koşan lise-
lilerdir bu gençlik. Bu gençlik bir yan-
dan kendini yeniden var eden diğer
yandan arkadaşlarını uyuşturucunun,
internet kafelerin, fuhuşun, bunalım-
ların, her türlü yozluğun ortasından
almaya çalışan bir gençliktir. Ve bu
gençlik Malatya Kürecik’teki NATO
Radar Üssü’nün kaldırılması için
aylarca kampanya yürüten, çalışan,
çabalayan, koşturan, tutsak düşen, tec-
rit hücrelerine kapatılan bir gençlik-
tir. Bu gençlik Kurtuluş Savaşı’nın,
emperyalizme karşı mücadelenin ger-
çek devamcısı olan bir gençliktir.

Bu nedenle de sömürüye ve sömürü-
nün her türlü ayak oyununa konma-
yacak denli de bilinçlidir.

İşte liseli bu bilinciyle her konu-
da olduğu gibi emperyalizme karşı
verilecek bağımsızlık ve kurtuluş
savaşında da, emperyalistlerin ve
sömürenlerin karşısında yer alacaktır.
Yer almakla yetinmeyecek çevresin-
deki her kesimi, okul arkadaşlarını,
sıra arkadaşlarını da emperyalistlerin
karşısında olmaya çağıracaktır.

Bugün içi boşaltılmış kutlamalar
ve bayramlarla öğrencileri tek tip-
leştirirken düşünmeyen, araştırmayan
bir gençlik yaratılmak isteniyor.

İntiharların Sorumulusu

SINAV SİSTEMİDİR!
Murat Karslıoğlu, İzmir Karşıyaka İlçesi'ndeki Vali

Erol Çakır Lisesi öğrencisiydi. 16 yaşındaydı. Önünde
yaşayacak uzun yıllar vardı. Murat hayatına babasının
silahıyla son verdi. Gelecek hayallerimizi çalan, istedi-
ğimiz eğitimi almamızı engelleyen düzenin eğitim sistemi
Murat'ı da intihara sürükledi çünkü. Daha eğitim-öğre-
tim yılının ilk günü tek dersten sınıfta kaldığını öğrendi
ve bunalıma girdi. Düzenin eğitim sisteminin umrunda
değildi Murat'ın bir yılının çalınacak olmasının.
Gençlerimizin hayalleri, hedefleri, istek ve ihtiyaçları da
önemli değildir düzen için. Murat da önemli değildi. Ve
onun gibi intihara sürüklenen binlerce gencimiz gibi Murat
da umutlarını bu düzen yüzünden kaybederek intiharı seç-
ti. 

Murat'ın ölümü basit bir intihar vakası olarak gös-
terildi haberlerde, gazetelerde. "Bir hiç uğruna canına
kıydı" dendi Murat için. Hayır! Gerçekleri saklaya-
mazsınız. Murat düzenin eğitim sisteminin kurbanıdır.
Onu intihar etme noktasına getiren oligarşinin eğitim
politikalarıdır. Gençlerimizi ve onların ihtiyaçlarını değil
parababalarının, emperyalizm ve işbirlikçilerinin,
Koçların, Sabancıların kasasını düşünen eğitim siste-
midir. Murat'ın katili anti-bilimsel eğitimdir. Murat'ın
katili paralı eğitimdir. Murat'ın katili daha okula adımını
atar atmaz gençlerimizi birbirinin sırtına basarak öne
geçmeyi aşılayan rekabetçi eğitim sistemidir. Bu ger-
çek apaçık ortadadır. Düzen gençlerimizi umutsuzlaş-
tırarak katletmektedir. 16 yaşında bir lise öğrencisini bu
noktaya getiren eğitim sistemine karşı mücadele etmek,
halk için bilim halk için eğitim mücadelesi vermek ile-
rici, demokrat tüm kesimlerin, kendine insanım diyen
herkesin görevidir. Düzenin yeni Muratlarımızı kat-
letmemesi için demokratik lise mücadelesini yükseltelim.

Din Personelleri Öğretmen Oluyor!
Aralık 2011’e kadar MEB’e geçiş yapan toplam per-

sonel sayısı 1176 iken, sadece Aralık 2011’de diyanetten
MEB’e 1051 geçiş yapıldı. AKP iktidarı din kültürü ve
ahlak bilgisi öğretmeni gerektiğini öne sürerek ve yeni
tasarlanan eğitim sistemine uygun olarak kadrolaşmaya
devam ediyor.

Dinçer: 
Türkiye'de Öğretmenler Az Çalışıyor
Daha önce öğretmenlerin yaz tatillerinin uzun olduğu-

nu söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, bu kez
Türkiye'deki öğretmenlerin az çalıştıklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Meclis'te yaptığı
konuşmada Türkiye’deki öğretmenlerin OECD ortala-
masının altında çalıştığını söyledi. Dinçer, Türkiye’deki
ilköğretim öğretmenlerin yıllık 870 saatlerini okulda geçir-
diğini belirterek, bu rakamın OECD ortalamasının 312 saat
altında olduğunu belirtti. AKP iktidarı öğretmenleri köle
gibi çalıştırarak öğretmen açığını gizlemek istemektedir.

Brezilya'da Çipli Okul Forması
Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Vitoria da Conquista

kentinde ilkokul öğrencilerinin okuldan kaçmasını engel-
lemek için çipli forma üretildi.

Formalara iliştirilen çipler, ailelere çocuklarının okul
binasına girdiğine dair mesaj gönderiyor. Çipler, dersin
ilk 20 dakikasında okula gelmeyen öğrencilerin aileleri-
ni ise uyarıyor. Öğrenci gençliği bu şekilde takip altına
almaya çalışan iktidar eğitim sistemindeki bozuklukları
gidermeye çalışmak yerine bu şekilde insanlık dışı
önlemler alıyor. AKP iktidarı Brezilya’dan geri mi
kalacak? Çok geçmez yarın bu faşist uygulamayı AKP’liler
de getirir. Öğrenci gençliğin mücadelesini hiçbir tekno-
lojik araç engelleyemez.
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İstanbul
Dev-Genç’liler, 27 Mart günü

saat 14.50’de Mecidiyeköy Ana Fen
Dershanesi’nden “Parasız Eğitim Sı-
navsız Gelecek İstiyoruz Alacağız”
yazılı dev pankartı sallandırıp kuşla-
ma yaptılar. 

Meydandan geçen insanlar şaş-
kınlık ve büyük bir dikkatle Dev-
Genç’lilere baktılar. Dev-Genç’liler,
eylem sırasında halka yönelik ko-
nuşma yaparak, 26 Mart’ta sınav sis-
temi yüzünden intihar eden Tuğba
Koyuncu gibi onlarca genci hatırla-
tılar. Ve intihar eden öğrencelerin
katilinin bozuk eğitim sistemi ile
ÖSYM olduğunu vurguladılar. 

Dev-Genç’liler parasız, demokra-
tik, bilimsel eğitim alana kadar mü-
cadelelerine devam edeceklerini be-
lirtip, eylemlerine son verdiler. Pan-
kart 5 dakika boyunca binada asılı kal-
dı. 

23 Mart günü Marmara Üniversi-
tesi Haydarpaşa Kampüsü önünde
masa açılarak, “Parasız Eğitim Sı-
navsız Gelecek İstiyoruz Alacağız”
kampanyasının ve 15 Nisan’daki
“Bağımsız Türkiye On’ları Türküsü”
konserinin el ilanları dağıtıldı. İki bu-
çuk saat açık kalan masada 3 Yürü-
yüş dergisi, 1 adet Grup Yorum 25. yıl
konser DVD’si ve yüzlerce konser da-
vetiyesi ile parasız eğitim bildirileri
halka ulaştırıldı.  

Dev-Genç’liler 22 Mart günü de
Galatasaray Üniversitesi’nde afişle-
me yaptılar. Okulda çalışan işçilere
kampanyayı anlatıp Gülşah ve Me-
ral’in serbest bırakılması için de bu
kampanyayı başlattıklarından bah-
settiler. Okulda bulunan reklam pa-
nolarına da afiş asan Dev-Genç’liler,

bir memurun engel olmaya ça-
lışması karşısında parasız eği-
tim istemenin suç olmadığını
anlattılar. Bunun üzerine me-
mur, “kolay gelsin” diyerek
Dev-Genç’lilere destek verdi. 

Grup Yorum konserinin daveti-
yelerinin de dağıtıldığı iki saat süren
çalışmada, 120 adet konser davetiyesi
dağıtıldı, 21 adet konser ve kampan-
ya afişi asıldı. 20 tane de pullama ya-
pıldı. 

Bursa
Dev-Genç’liler, Uludağ Üniver-

sitesi Öğrenci Kültür Merkezi’nde 21-
22 Mart günlerinde stant açtılar. 3 haf-
tadır düzenli açılan standa tahammül
edemeyen özel güvenlik ve polis,
Dev-Genç’lilerin fotoğraflarını çe-
kerek, masayı kaldırmakla tehdit etti.
Engelleme girişimine rağmen, ön-
lüklerini giymiş olan Dev-Genç’liler
çalışmalarını devam ettirdiler. 

Kocaeli 
Dev-Genç’liler, 25 Mart gecesi

Kocaeli Derince ilçesi Öğretmenler
Mahallesi’nde yazılama yaptılar.Ya-
zılamalarla yeni kampanyanın duyu-
rusu yapılırken, füze kalkanı değil de-
mokratik lise isteyen Gülşah ve Me-
ral’in hukuksuzca tutuklandığını hal-
ka anlattılar.

Çanakkale
Çanakkale Gençlik Derneği Giri-

şimi öğrencileri, On Sekiz Mart Üni-
versitesi Terzioğlu Kampüsü
ÖSEM’de 21 Mart günü imza topla-
dılar. Öğrencilere Gülşah ve Me-
ral’in hukuksuz bir şekilde tutuklan-
dığı, sınav sistemleriyle gençliğin
bunalıma sürüklendiği, eğitim siste-
minin para üzerine kurulu olduğu an-
latıldı. Birçok öğrenci kampanyayı sa-
hiplenerek imza attı, bazı öğrenciler
Dev-Genç ismini duyunca özellikle
imza attı. Bir saat süren çalışmada 130

imza toplanırken, üniversitenin içine
10 afiş asıldı. 23 Mart’ta ise Anafar-
talar Kampüsü Eğitim Fakültesi’nde
imza toplandı. Bir saat süren çalış-
mada 100 imza toplandı.

25 Mart günü de Golf Çay Bah-
çesi’nden başlanarak, Kordon boyu,
İskele Meydanı, Bankalar Caddesi
ve son olarak Saat Kulesi Meyda-
nı’nda bildiri dağıtıldı. Bir buçuk
saat süren çalışmada 350 bildiri hal-
ka ulaştırıldı.

Halk Cepheli Olmak
Suç Değildir!
Baskılar Bizi Yıldıramaz!

İstanbul Sarıyer'deki Behçet Ke-
mal Çağlar Lisesi’nde okuyan Suat
Alkan Yücel, 27 Şubat 2012 tarihin-
de teneffüs sırasında okul merdiven-
lerinden “Füze Kalkanı Değil De-
mokratik Lise İstiyoruz! Liseli Dev-
Genç Halk Cephesi” yazılı pankart aç-
tığı ve Halk Cepheli olduğunu kabul
ettiği için 12 Mart'ta okuldan atıldı.

43 yıldır emperyalizm ve onun
yerli işbirlikçilerine karşı mücadele
eden Dev-Genç'liler, Halk Cepheli ol-
manın suç olmadığını belirterek ya-
zılı bir açıklama yaptı. 24 Mart tarihli
açıklamada, okul müdürü Yalçın Öz-
gürler uyarıldı.

Arkadaşlık, Yoldaşlık
İli̇şki̇leri̇ni̇ Büyütüyor,
Bağlarımzı
Kuvvetlendi̇ri̇yoruz

Dersim’de Liseli Dev-Genç’liler
24 Mart günü piknik yaptılar. Mun-
zur’un kıyısında yapılan piknikte bir
taraftan yemekler hazırlanıp birlikte
yemekler yenirken; bir taraftan da vo-
leybol, futbol gibi oyunlar oynandı.
Birlik ve dayanışmanın büyütüldüğü
piknik, birlikte söylenen türküler ve
çekilen halaylarla bitirildi. Piknik
bittikten sonra Liseli Dev-Genç’liler
merkeze kadar marş söyleyerek yü-
rüdüler.

Ülkemizde Gençlik

Eğitim Hakkımızı
Gasp Edenler Halk Düşmanı

Vatan Hainleridir
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Düzen-devrim çatışması hayatın her
alanında olduğu gibi sendikalarda da sü-
rüyor. Devrimci sendikacılıkla, uzlaşmacı reformist sen-
dikacılık arasındaki çatışma, bu kez 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle açığa çıktı. 

KESK ve ona bağlı sendikalarda bir kez daha, 8 Mart’ın
Dünya Emekçi Kadınlar Günü mü, yoksa emekçi olsun
olmasın burjuva kadınlar da dahil bütün kadınların günü
mü olduğu tartışılıyor. Evet, bir emek örgütü  bunu tartı-
şıyor. Aslında bir tartışma da yok. Çünkü kamu emekçi-
leri kitlesinin istek ve düşüncesini yansıtmayan, kitleden
kopuk birkaç kişinin aldığı kararla, tartışılmaz doğrular-
mış gibi KESK şubelerine ve üyelerine dayatılıyor. Ve so-
nuçta karşımıza tartışmak istesek de feministler dışında
muhatap bulamadığımız, KESK içindeki çoğu siyasi an-
layışın utangaçça sahiplendiği ancak açıktan arkasında du-
ramadığı bir durum ortaya çıkıyor. 

KESK, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” ta-
nımlamasını sessiz sedasız literatüründen çıkarttı, hiçbir
afişinde, pankartında, bildirisinde “emekçi kadın” vur-
gusuna rastlamanız mümkün değil. Çok çok iç yazışma-
larında 8 Mart’ın Kadınların Uluslararası Birlik Mücadele
ve Dayanışma Günü olduğunu okursunuz, o kadar. KESK
feminizmin sularında dolaşmakta, onlara göz kırpmaktadır.
Afişlerdeki renk seçiminden kullanılan kelimelere kadar
bu böyledir. 

Günümüzde kadın sorunu esas olarak kapitalist sömürü
sistemin ortaya çıkardığı emek sömürüsüden kaynaklan-
maktadır. Ayrıca kadın olmaktan kaynaklı iki kat sömü-
rü ve baskı altındadır. Bu eşit işe eşit ücret politikasından
salt kadın olduğu için aşağılanmaya kadar çok çeşitli bi-
çimlere bürünür. 

Kadının yaşadığı hiçbir sorun kapitalist düzenden ba-
ğımsız değildir. Onun içindir ki, kadının yaşadığı tüm so-
runların çözümü kapitalist düzene karşı mücadeleden ge-
çer. Bu mücadele ise kadın erkek ayrı ayrı değil, kadın er-
kek omuz omuza verilecek bir mücadeledir.

Bu nedenle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü prog-
ramının da kadın-erkek ayırt etmeksizin beraber yürü-
tülmesi gerekir. Ancak bir sınıf örgütü, bir emek örgütü
olması gereken sendikalarımızda, kadın sorununa sınıf-
sal temelden uzak feminist bakış gün geçtikçe daha çok
hakim olmaktadır. Kamu Emekçileri Cephesi olarak
bunu kabul etmiyoruz ve sorunun tartışılmasını istiyoruz.
Bugüne kadar her seferinde tartışmalar kitlelerden uzak
bir tarzda ve sınırlı bir kadın grubu arasında yürütülmek
istendi. Bu tartışmalara müdahil olunup tartışmalar so-
nucunda feministlerin istediği bir yönelimin çıkmayaca-
ğının anlaşıldığı koşullarda “birbirimizi ikna edemiyo-
ruz artık tartışmaya gerek yok” denildi ve konu KESK

içinden çıkarılarak kadın platformu adını verdikleri ve
KESK açısından ne olduğu pek belli olamayan bu plat-
formlarda işlenmeye çalışıldı. Sonuçta ortaya üç beş fe-
ministin işi görüşü olmaktan çıkan, sendikalardaki tüm re-
formist anlayışların kadın sorununa bakışını yansıtan bir
tablo ortaya çıktı. 

Kadın sorununa çözüm konusunda sendikalarımızda
var olan pratik 8 Mart eylemlerine erkeklerin katılma-
sını engelleme, kadınların yönetime katılmasının yolunun
kadın kotasından geçtiği savunma şeklinde kendini
gösteriyor. KESK’in 8 Mart eylemlerine “sadece kadınlar
katılır” gibi bir kararı yok, bunu açıktan savunma cesa-
reti de yok. Öte yandan üyelerine kadın örgütleriyle bir-
likte 8 Mart eylemlerini düzenleme yönünde tavsiyeler-
de bulunan da, sorumluluğu sıkıştığında kadın meclisine
atan da aynı KESK. 

KESK bu yıl 8 Mart’ın kadın çalışanlar için tatil ilan edil-
mesi talebiyle “baskı, gözaltı ve tutuklamalara, güven-
cesizliğe, kadın cinayetlerine ve savaşa karşı 8 Mart’ta
hizmet üretmiyoruz” adıyla sevk ve izin alma yöntemiyle
iş bırakma eylemi ve örgütlü olduğu illerde yürüyüş yap-
ma kararı aldı. İçeriğinde demokratik talepler nedeniyle
kamu emekçileri kitlesinin duyarsız kalamayacağı eylem-
ler kitlelerle güçlü bir şekilde yapılacağı yerde feminist ve
sivil toplumcu bir anlayışla ele alınarak olabildiğince dar-
laştırıldı ve feminist, reformist kadroların eyleminden
öteye gitmemesi için yapılmayan şey kalmadı. 

8 Mart Perşembe günü İstanbul Harbiye’de KESK ey-
lemi sırasında ve sonrasında şube yönetim kurullarında ya-
şananlar kadın sorununda, kadının kurtuluşu mücadele-
sinde nasıl bir ucubeliğe gidildiğini daha açık bir şekil-
de gösterdi. 

Erkeği kadının düşmanı olarak gören, kapitalizmin
yarattığı çifte sömürüyü görmezden gelen ve öfkesini ka-
pitalist sisteme değil onun sonuçlarına yönelten femi-
nistlerle, feministleri açık örtülü destekleyen reformistler
8 Mart vesilesiyle bir kez daha gündeme gelen demokratik
taleplerin kadın erkek kamu emekçileri kitlesine malol-
maması için ellerinden geleni yaptı. 

Kültür Sanat-Sen, Tüm Bel-Sen gibi KESK'e bağlı sen-
dika şubelerinin ve Kamu Emekçileri Cephesi’nin 8
Mart’taki iş bırakma eylemine kadın erkek birlikte katıl-
mak istemesi, KESK’in bir emek örgütü mü, feministle-
rin diledikleri gibi politika belirleyeceği bir alan mı olduğu
sorusunu yeniden sordurttu. 8 Mart günü Harbiye’de,
KESK’te şu veya bu oranda varlık gösteren hemen hemen
tüm anlayışların kadınlarınca “erkeklerin bu eylemde yer-
lerinin olmadığı” ifade edildi ve orada bulunan erkek ar-

Sendikalarımızı Kadın-Erkek Omuz
Omuza Bedeller Ödeyerek Kurduk
Feminizmin, Reformizmin Pespaye
Düşüncelerinin Hakim Olmasına

İzin Vermeyeceğiz!

Devrimci Memur
Hareketi
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kadaşlarımızın polisten bile daha çok rahatsızlık ver-
diği söylendi. 

Erkek arkadaşlarımıza “eğer kadın hissediyorsanız
gelin”, “transsanız gelin”, “benim babam tecavüzcü,
kardeşim tecavüzcü bütün erkekler böyle, varlığınız
bizi taciz ediyor”, “kadın beyanı esastır ben bağırı-
yorum işte! Taciz oldum, taciz var, tacizciler…”, “biz
sadece bugünü erkeksiz yaşamak istiyoruz, gidin bu-
radan” diye avaz avaz bağırdılar. 

Bu ahlaksızlıktan, sapıklıktan başka birşey değil. Ta-
ciz oluyorlarmış. Yuh size! Sapıklar! Sizin “kadının sa-
çını gördüm tahrik oluyorum” diyen yobazlardan ne far-
kınız var? Erkeklerden taciz oluyormuş! İşte burjuvazi bu
tür ipe sapa gelmez düşüncelerle emekçiler arasında bö-
lünmeler yaratıyor... 

Erkek arkadaşlarımızın da taşıdığı “KESK’li Kadınlar”
imzalı dövizleri göstererek “bakın bakın bir de kadın dö-
vizi taşıyorlar” nidalarıyla akıllarınca erkek arkadaşları-
mızı rencide etmeye çalıştılar. Polis bile elimizdeki dövizleri
almaya cesaret etmezken feministler erkek arkadaşlarımı-
zın elinden zorla dövizleri almaya çalıştı, buna karşılık ar-
kadaşlarımız dövizleri korumaya çalıştığında “bakın bun-
ların iç yüzü budur işte, bize şiddet uyguluyorlar, ka-
dına şiddet var”, “gerekirse biziz erkek” şeklinde her tür-
lü basitlik ve bayağılık göstererek halktan, emekçilerden,
sol-devrimci kültürden ne kadar uzak, burjuvazinin yoz kül-
türüne ne kadar yakın olduklarını gösterdiler. 

Bu sendikaların kuruluşunda bizim kanımız var. Öde-
diğimiz bedeller var. Biz bu sendikaları bu tür pespaye dü-
şüncelerle kurmadık. Tüm KESK’liler de bilir ki, bu sen-
dikalar kadın erkek omuz omuza mücadeleyle, bedeller öde-
nerek kuruldu. KESK, küçük-burjuvazinin, burjuvaziden
aldığı bu tür pespaye düşüncelerle emek örgütü olamaz. 

8 Mart tartışmaları o günle sınırlı kalmadı. Şubeler Plat-
formunun aldığı karar gereği 10 Mart ve 11 Mart’ta ya-
pılacak olan mitinglerin duyurulması kararı yine aynı an-
layışlarca engellenmek istendi. 10 Mart duyurusunun ya-
pılması deyim yerindeyse hazmedilemedi. Bazı şube-
ler, 10 Mart’ın duyurusunun mail yoluyla gönderilmesi-
nin hemen ardından üyelerine düzeltme yazısı gönderdi.
Bazıları 10 Mart’taki mitingin duyurusunu hiç göndermedi,
hatırlatıldığında “işim var, müsait değilim, beni taciz edi-
yorsun” diyerek apolitik bir tarzla geçiştirildi, bazıları ise
işi yarışa döndürdü. 10 Mart günü kürsüden KESK’li Ka-
dınlar adına yapılan konuşma kadın sorununa feministçe
bakanları adeta deliye döndürdü. Çünkü o konuşmada 8
Mart günü Harbiye’de yaşananlar anlatıldı, yapılanların
erkek düşmanlığına varan davranışlar olduğu belirtildi,
KESK’in kadın sorununa bakış açısının tacize ve tecavüze
indirgenemeyeceği söylendi. Bunun üzerine şubelerde çok
hızlıca toplantı kararları alındı, yönetimdeki Kamu Emek-
çileri Cephesi’nden arkadaşlar sanık koltuğuna oturtula-
rak disipline sevk edilmek istendi. Hatta 8 Mart mitin-
gindeki devrimci tavır şubeler platformunun gündemi ha-
line getirildi. Tüm bu toplantılarda Kamu Emekçileri Cep-

hesi olarak mahkum edilmek istenmemizin altında yatan
neden bu konudaki devrimci tavrımızdır.

Yukarıda kısaca anlatmaya çalıştığımız durumlar ne-
resinden tutarsanız elinizde kalır tarzda yoz kültürün ay-
yuka çıktığının göstergesidir. 

Sendikaların merkezlerinde yer alan reformistler ile sı-
nıfsal mücadele derdinde olmayan anlayışlar, burjuvazi-
ye şirin görünmek için sınıf mücadelesinin her türlü de-
ğerlerini ayaklar altına almaktadırlar. Bu anlayışlar sade-
ce 8 Mart’ta değil, kadın kotası konusunda, AB konusun-
da, barış, emperyalizm, bağımsızlık gibi konularda da bur-
juvazinin yelkenini şişirme görevini üstlendi ve bunu ya-
parken de sendikaları demokratik kitle örgütü vasfından çı-
karmak, emperyalizmin sivil toplum  anlayışını hakim kıl-
maya çalışmaktadırlar. Yıllardır kapitalist baskı yasalarına
doğru düzgün bir programla karşı çıkmayışlarını kitlelerin
geriliğine bağlayarak açıklamaya çalıştılar, ancak karar alma
süreçlerinde alabildiğine sendika tabanlarından uzağa düş-
tüler ve pratiğin de ortaya koyduğu gibi kendilerinin kit-
leden geriliği görmemek için adeta gözlerini kapattılar. 

Kadın kadın diye bağıran feminizm gerçekten her ko-
nuda kadınların yanında olmada samimi mi? Hapishane-
leri dolduran kadınlar, kendi çizgilerinden olanlar dışın-
da ne zaman bu anlayışların gündemine girmiştir? Dev-
letin yarattığı terör karşısında kadınlar için ne yapmışlardır? 

Emperyalizmin hakim olduğu düzende kadın sorunu
dahil hiç bir sorun bu düzenden bağımsız değildir. 

Kadının kurtuluşu her şeyden önce emperyalizmin ko-
vulması, yerli işbirlikçilerinin egemenliğine son verilmesi,
sosyalist ekonominin kurulmasıyla olacaktır. Kadınların
kadın olmalarından gördükleri baskı ancak bununla bir-
likte ortadan kalkacaktır. Yani kadının kurtuluşu halkın kur-
tuluşundan ayrı ele alınamaz. Kadına uzanan erk-elin, er-
kini nereden aldığını bu elin neyi perdelediğini iyi tahlil
etmek gerekir. Bu erk emperyalist tekellerdir, perdenin ge-
risinde azgın sömürgen şoven bir kukla oynatıcısı giz-
lenmektedir.  

Kadının eşitlik mücadelesi burjuva yoz kültürün er-
keklere sağladığı haklardan yararlanma mücadelesi değil
özgür bir toplumda sömürülmeden yaşama mücadelesi-
dir. Kadının özgürleşmesi üretime katılmaktan eşit hak-
lar için doğru mücadele vermekten geçiyor. Kadının kur-
tuluşu, hep vurguladığımız gibi kadınların ve erkeklerin
birlikte mücadelesinden geçer. İdeolojik ve kültürel çar-
pıklıklara karşı sınıf temelinde verilen bir mücadele ol-
madan kadının özgürleşmesi imkansızdır. Tüm sınıfsal kav-
ramların içinin boşaltıldığı böyle dönemlerde 8 Mart’lar
da sınıfsal içeriğinden koparılarak sıradan bir güne dö-
nüştürülmek istenmiştir. 

Kamu Emekçileri Cephesi olarak bizler reformist, uz-
laşmacı anlayışları bulunduğumuz her platformda teşhir
edeceğiz. Kitlelerin KESK’e olan güvenini tekrar ka-
zanması için, sonuç alıncaya kadar kararlı ve ısrarlı mü-
cadelemize devam ettireceğiz. 
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Yoksulların evini yıkmaya hazır-
lanan AKP iktidarı buna ilişkin yasal
düzenlemelerini de hızla yerine ge-
tirmektedir. Afet Riski Altındaki
Alanların Dönüştürülmesine İlişkin
Yasa Tasarısı geçtiğimiz günlerde
Meclis'te görüşülmeye başlandı. 

Yasanın ne anlama geldiği ve
amacının ne olduğuna ilişkin en net
açıklamayı ise Bursa'da katıldığı bir
toplantıda Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı Müsteşar Yardımcısı Mücahit
Demirtaş yaptı. Demirtaş; "Bu yasa,
inşaat sektörünün hareketliliğinin
devamını sağlayacak." diyor. 

Yani inşaat tekelleri daha çok iş
yapsın, daha çok karlar sağlasınlar
diye halkın evlerini yıkacaklar. Dep-
rem vb. söylemler lafazanlıktan başka
bir anlama gelmemektir. Sözde dep-
rem tehlikesi nedeniyle halkın evle-
rinin yıkılmasını engelleyecekler,
ama gerçekte ise inşaat tekellerini
zenginleştirmek istiyorlar. Oysa dep-
remde halkın ölüp ölmemesi umur-
larında bile değil. 

Yasanın getirdiklerine tek tek ba-
kıldığında da bu çok açık olarak gö-
rülmektedir. 

Genel kanı tapusuz olan gece-
konduların yıkılacağı şeklindedir.
Oysa bu yasa ile sadece tapusu ol-
mayan gecekondular değil, tapulu,
tapu tahsis belgesi olan, özel kanun-
larla korunan, tarihi evlerin tümü yı-
kımla karşı karşıya kalabilecektir.
Bugün kimse evinde rahat oturup
beni ilgilendirmez diyemez. Bu yasa
milyonlarca insanı, en çokta yoksul
halkımızı kapsamaktadır. 

Yasaya göre; deprem açısından
riskli olan bölgelerdeki evler yıkıla-
cak. Riskli olan bölgeyi ise Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı ile belediyeler
belirleyecek, Bakanlar Kurulu onay-
layacak. Ama bunun yanı sıra riskli
alan dışında olsa bile ekonomik öm-
rünü tamamlamış ya da yıkılma veya
ağır hasar görme riski taşıyan binalar

da yıkılacaklar. Keza aynı şekilde
bakanlığın belirlediği riskli alanlarda
bulunan yeni yapılmış olsun, olmasın
sağlam binalar da bakanlık kararıyla
yıkılabilecek. 

Riskli olan bölgeyi bakanlık ve
belediye belirliyor ama öte yandan
evinin riskli olup olmadığını ise halk
kendisi bakanlığın belirlediği ku-
rumlar aracılığıyla tespit ettirecek.
Yani halk istediği kurumdan tespit
ettiremeyecek. Ayrıca süre içinde
bunu yapmazsa bakanlık veya bele-
diye tespiti yapacak, masrafını ise
yine halktan yani mülkiyetin mevcut
sahibinden alacak. Hem evi yıkmaya
hazırlanıyorlar ve hem de bu arada
her şeyi paraya dönüştürme tüccar-
lığını elden bırakmıyorlar. 

Evin riskli olup olmadığının tes-
pitinden sonra karara itiraz etmek
isterseniz bunu da yapamazsınız.
Daha doğrusu esasta bakanlığın be-
lirlediği yedi kişilik bir heyete itiraz
hakkınız var ama bu kurulun verdiği
karar evinizin yıkılmasını gerektiri-
yorsa o zaman dava açma hakkınız
var ama yürütmeyi durdurma kararı
kesinlikle verilememektedir. Çünkü
yasa yürütmeyi durdurma kararlarını
engelliyor. Dava daha sonra sizin le-
hinize sonuçlanacak olsa bile yürüt-
meyi durduramadığınız için bu arada
çoktan eviniz yıkılmış oluyor. Tespiti
yapılıp da parası da sizden alınan
evinizin yıkılmasını bu haliyle en-
gelleme şansınız yoktur. 

Çevre Şehircilik Bakanı Erdoğan
Bayraktar; “Mülkiyet hakkı, dava
açma hürriyeti teminat altında ama
insanların yaşama ve hayat hakları
da en temel haktır. Tasarının ana
maksadının can ve mal emniyetini
temini olduğu gözetilerek, idari iş-
lemlere karşı açılan davalarda yü-
rütmenin durdurulmasına karar ve-
rilmemesi öngörüldü.” Diyerek bu
hukuksuzluklarını insanların can ve
mal güvenliği yalanının ardına giz-
lemeye çalışıyor. Dava açma hürriyeti

teminat altında imiş… Hiçbir işe ya-
ramayan dava açma hakkını kim ne
yapsın? Dava açma hürriyetin var
ama evini kurtarma şansın yok! 

Haklı olduğunuz halde evinizin
yıkılmasına karşı çıkacak, direnecek
olursanız bunu da ceza kanununa
göre cezalandırma haklarını da ken-
dilerinde saklı tutuyorlar. 

Eviniz riskli ise, (şu halde gece-
konduların hepsinin bu kapsama gi-
receğini söylemek için kahin olmaya
gerek yoktur.) önce mülk sahipleri
ile anlaşma yoluna gidilecek. Kim
anlaşacak? Tabii ki inşaat tekelleri,
yani müteahhitler. Ya da yine onlar
adına belediye vb. Eğer anlaşırsanız
geçici konut veya işyeri tahsis edi-
lebilir ya da kira yardımında bulu-
nabilir… Bunlar kesin yapılır değil,
belki yapılır. Yani bu da onların tak-
dirine kalmış durumdadır. Kendiniz
yıkmasanız bile eviniz bakanlık ta-
rafından yıkılacak… Evin yıkılma-
sının masrafını da yine mülk sahibi
karşılamak zorundadır. 

Yine bu dönem içinde bakanlık,
TOKİ veya belediyenin istemesi ha-
linde riskli binaların elektrik, su, do-
ğalgazını kesecek. Yani çıkmazsan,
anlaşmazsan, dediğimizi yapmazsan
işte bu yaptırımları da uygulayacağız
diyorlar. 

Tapusu olmayan gecekondu sa-
hiplerini hak sahibi bile görmeyen
yasa tasarısında bir apartmanda otu-
ranların da evlerinin yıkılmasından
sonraki durumunu arsa hissedarı bi-
çiminde düzenlemektedir. Yani elden
giden dairenizin karşılığı binanın
üzerinde yapılı olduğu arsadan bir
hisse sahibi olmaktır. Bu karara ka-
tılmadığınız taktirde binanın üçte iki
çoğunluğu sağlandıktan sonra his-
senize düşen pay diğer hissedarlara
açık artırmayla satılacak. Arsanın
bedelini ise yine devlet belirleyecek.
Bunun da haraç mezat fiyatı olacağı
açıktır. Hiç kimse anlaşmazsa bile

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesine İlişkin Yasa Tasarısı

İnşaat Tekellerinin Zenginleşmesi
İçin Yoksulun Evini Yıkan Yasa!
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acele kamulaştırma yoluna gidilerek
yine yıkım yapılacak… Şayet anlaşma
yapılırsa arsa veya konut sertifikası
sahibi olma ihtimali bulunuyor. Bu
sertifikanın ne işe yarayacağı ise be-
lirsiz. 

Halkı kırk katır mı kırk satır mı
ikilemi içine soktuktan sonra bakan
Bayraktar şunu söylüyor: 

“Bu tasarı, özünde anlaşma esa-
sını getirerek, vatandaşın karar
vermesini sağlamaktadır. 

Öncelikli hedefimiz, hem yıkı-
mın hem de yapımın vatandaşa bı-
rakılmasıdır. Bu olmaz ise mahalli
idarelerin iştiraki ile mülki amirler
tarafından binalar tahliye edilecek.
Yıkılmayan riskli yapılar Bakanlı-
ğımızca da yıkılabilecektir. Ama
özde anlaşma hususu esastır.” 

İşte bu kadar da ali cenaplar!..
Anlaşmama durumuna ilişkin tüm
kapıları kapattıktan sonra bakan yine
yalana başvurup aslında anlaşma
esastır diyor. Hangi anlaşma, neye
göre yapılan bir anlaşma? Tümüyle
bakanlığın belirlediği kurallar çer-
çevesinde, değerlendirmesi yine ba-
kanlık ve TOKİ tarafından yapılan,
değerin emlak vergisi beyanı esas
alınarak belirlendiği ve itirazların da
yine bakanlık tarafında belirlenmiş
yedi kişilik bir kurula havale edildiği
koşullarda “anlaşma” esas alınıyor! 

Kısacası her şeyin bakanlığın key-
fiyetiyle belirlendiği bir yasal dü-
zenleme yapılmaktadır. Halka susun

sesinizi çıkarmayın ve bizim istedi-
ğimiz koşullarda bizimle anlaşın de-
nilmektedir. 

Sonuç olarak AKP barınma hak-
kımıza da el koydu ve evlerimizi
elimizden almak için dur durak bil-
meden çalışıyor, evlerimizi elimizden
daha hızlı nasıl alabilirim diye de-
ğiştiriyor yasalarını. Anlaşırsak daha
iyi, daha güvenli, daha büyük bir
evin sahibi olmayacağımız kesindir.
AKP halkın yararına tek bir yasa
maddesi yapmadığına göre, hem evi-
mizi erken yıktıracak hem de zararı-
mıza sebep olacak. 

AKP’nin evini yıktıracağım, de-
diğimi yapacaksın, yapmazsan ce-
zalandırılacağım tehditleri boşunadır.
Bir avuç insan için, 75 milyon hal-
kımızın hayatı üzerinde hesap yapıyor.
Kuşkusuz bu onların evdeki hesap-
larıdır. Halkın da buna söyleyecek
bir çift lafı olacaktır. Osmanlı ayak
oyunları ve tüccarların hilelerini bu
halk ilk kez görmüyor. Bu hesap da
halkın direnişine çarpacaktır. Yoksul
mahallelerimizde kurulan çadırlar,
bugün için küçük de olsa gerçekleşen
direnişler halkı kolaylıkla teslim ala-
mayacaklarının ve istedikleri gibi
halkın evlerini yıkamayacaklarının
delilidir. 

Bir göz konduya sahip olabilmek
için onlarca yılını, varını yoğunu or-
taya koyan yoksul halkın evini alıp
onu açıkta bırakmaya çalışmak zul-
mün en büyüğüdür. AKP zulmün

gerçekleştiricisi ve sürdürücüsü du-
rumundadır. 

Halkın yaşamına kast edecek yeni
yasa AKP’nin halk düşmanı bir iktidar
olduğunu açıkça ortaya sermektedir.
AKP hem inşaat şirketleri için yasa
yapıyor hem de zenginlerin 2B ya-
sasıyla ormanlık arazileri talan edip
kurdukları lüks villalarına tapu da-
ğıtma peşindedir. 

Zenginlerin tapulu- lüks villalarını
ise halkın öfkesi yıkacaktır. Halkın
evini barkını yıkıp sokağa atanların
hükmü bir yere kadardır. Halkın
dişini tırnağını takarak sahibi olduğu
ya da binbir emekle yaptığı evine
göz koyan ne iktidarlar gelip geç-
mişlerdir. Ama hiçbiri halkın direnişi
ve öfkesi karşısında sonuna kadar
duramamıştır. Halk direnerek hak
sahibi olmuş, direnerek evlerine elek-
trik, su, yol gibi en temel ihtiyaçların
getirilmesini sağlamıştır. Kimse bun-
ları bahşetmemiştir. 

Şimdi de çıkarılan yasalarla ve
yapılan projelerle, kandırma ve al-
datma oyunlarıyla daha sinsi ama
her zamankinden daha da düşman
bir saldırı gerçekleştiriliyor. Ancak
bu saldırı da kar etmeyecek ve halkın
direnişi karşısında AKP de geri adım
atmak zorunda kalacaktır. Ve elbette
AKP de kendinden önceki tüm ikti-
darlar gibi halkın karşısında dura-
mayacak ve gidecek, halkın direnişi
ve konut hakkı ise baki kalacaktır. 

İstanbul Küçük Armutlu’da, yıkımlara ve tutuklamalara
karşı kurulan açlık grevi çadırında, mahalle halkının
desteğiyle direniş  devam ediyor. Direnişin 35. günü
olan 21 Mart’ta, Küçük Armutlu’da yapılacak Newroz
kutlamalarına katılım çağrıları yapıldı. Çadırı ziyaret
eden herkes, “Evimizi Yıkanın Villasını Yıkarız,
Newroz İsyandır İsyanı Büyütelim” çağrısına destek
vermeye çağrıldı. Yıkımlara ve Tutuklamalara Karşı
Armutlu Halk Komitesi’nin başlattığı açlık grevinin
38. gününde Devrimci Memur Hareketi de çadırı
ziyaret etti.

Direniş Çadırı Örgütlülüğün
Önemini Anlatarak Direnişe

Çağırıyor



Newroz, ezilen halkların zulme
karşı isyanıdır. Halk Cepheliler Ana-
dolu’nun dört bir yanında Newroz
ateşleri yakarak bayramını kutladı.

Malatya: Cemal Gürsel Mahal-
lesi’nde kutlanacak olan Newroz için
son güne kadar çalışmalar devam
etti. 21 Mart günü “Halk Cephesi”
ve “Haklıyız Kazanacağız” yazılı ön-
lükleri ile mahallede bildiri dağıtımı
ve megafonla duyuru yapıldı. Saat
18.00’de Newroz ateşinin yakılma-
sıyla  başlayan program meşaleli yü-
rüyüşün yapılmasıyla devam etti. 

Yapılan meşaleli yürüyüşte ve New-
roz ateşinin başında atılan sloganların
ardından, davul çalınması ile birlikte
halaylar kuruldu, ateşin üzerinden at-
landı. Mahalle halkı Halk Cepheliler’e,
Newroz ateşini güçlendirmek için ya-
kacak odun ve lastik getirdi. Halkı te-
dirgin etmek için mahallede dolaşan
polis, eylem sırasında Newroz alanına
yaklaşamazken coşkulu geçen Newroz
kutlamasına 120 kişi katıldı. 

İzmir: 21 Mart günü İzmir Halk
Cephesi, Yamanlar Mahallesi’nde
Newroz’u kutladı. Eski Tansaş dura-
ğından başlayarak meşaleli yürüyüş
yapan Cephelilere mahalle halkından
sloganlara eşlik edenler, alkışlarla des-
tek verenler oldu. Eski Pazar yerinde
açıklama yapıldıktan sonra, Demirci
Kawa’nın binlerce yıl önce zalim De-
hak’a karşı yaktığı isyan ateşi yakıldı,
halayla sürdürüldü. 

Mahallenin çocukları ve kadınları
halaya katıldı. “Demirci Kawa’dan
Cengiz Soydaş’a İsyan Ateşini Büyü-
telim / Halk Cephesi” pankartının ta-
şındığı eylemde atılan sloganların ar-
dından açıklama yapıldı. Açıklamada,
“Newroz isyandır isyanı büyütelim.”
denildi.

Dersim: 20 Mart günü Yeni Ma-
halle’de, 9 Liseli Dev-Genç’li tara-

fından megafonla konuşmalar yapı-
larak, tek tek evlere bildiri dağıtılarak
Newroz’u kutlama çağrısı yapıldı.

21 Mart’ta Yeni Mahalle’ye giden
Halk Cepheliler, megafonla “Newroz
isyandır, isyanı Cengiz Soydaşlar’la
büyütüyoruz. İsyanı daha da büyütmek
için tüm halkımızı Newroz ateşinin
etrafında halaya davet ediyoruz.” di-
yerek çağrı yaptılar. Çağrılar sürerken
bir yandan da çevrede bulunan evlerden
lastikler toplandı. Yeni Mahalle halkının
da yardımda bulunduğu Newroz ça-
lışmalarında Newroz ateşi halkla beraber
harlandı. Yeni Mahalle Meydanı’nda
yakılan Newroz ateşininin başında,
120 kişinin katılımıyla, davul-zurna
eşliğinde kolkola halaylar çekildi. 

Çorum: Halk Cepheliler, 21 Mart
günü Migros önünde toplanarak, “Ya-
şasın Newroz Yaşasın Halkların Kar-
deşliği” yazan pankartlarını açarak
yürüyüşe geçtiler. Kızıl bayraklar ve
meşalelerin de taşındığı yürüyüşün
ardından, Mahzuni Şerif Parkı’na gi-
derek burada halka seslendiler ve kı-
saca Newroz’un tarihini anlattılar.
Daha sonra parkın ortasına Newroz
ateşi yakıldı. Çevredeki halkın da
pencerelerden, balkondan ilgiyle iz-
lediği programda Halk Cepheliler
coşkuyla ateşin üzerinden atladılar.
Sonra da hep birlikte ateşin etrafında
halaya durdular. 21 kişinin katıldığı
eylem sloganlarla bitirildi. 

Bursa: 21 Mart günü Bursa Halk
Cephesi, Teleferik Mahallesi’nde
Newroz kutlaması yaptı. Pankartın,
Cengiz Soydaş’ın fotoğraflarının,
kızıl flamalar ve Yorum konserinin
afişlerinin asıldığı alanda, yapılan
kutlama Newroz’un anlamının anla-
tılmasıyla başladı.

Ardından Newroz ateşi yakıldı.
Türküler ve sloganlar eşliğinde ateşin
üzerinden atlandı. Mahalle gençlerinin

ateşi daha da büyütmek için getirdiği
araba lastikleri ile ateşin boyu 2 metre
olurken; diğer yandan da Grup Yarın
sahneye çıkarak hazırladıkları türkü-
lerle alana toplanan kitleyi coşturdu.
Kutlamaya yaklaşık 100 kişi katıldı. 

Antalya:Antalya Halk Cepheliler,
21 Mart günü Newroz’u kutlamak ve
isyanı büyütmek için bir araya geldiler.
Halk Bankası önünde, pankartın ar-
kasında toplanan kitle, meşalelerle ve
Cengiz Soydaş’ın fotoğraflarıyla At-
talos Meydanı’na doğru yürüyüşe
geçti. Yürüyüş boyunca halk da al-
kışlarla destek verdi.

Kameralarla çekim yaparak halkı
tahrik ve tedirgin etmek isteyen po-
lisler Halk Cepheliler tarafından alan-
dan uzaklaştırıldı.

Attalos Meydanı’nda yapılan “Zalim
Dehaklar Bitmedikçe Demirci Kawalar
Hep Olacak” başlıklı açıklamanın ar-
dından, geleneksel Newroz ateşi yakıldı.
Grup Umudun Türküsü’nün söylediği
türkülerle halaya duruldu. Halk Cep-
heliler’in isyan ateşini daha da büyütme
sözü verdiği eyleme yaklaşık 150 kişi
katıldı.

Hatay: Hatay’da Halk Cephesi
21 Mart’ta zulme karşı bir direniş
günü olan Newroz ile ilgili eylem
düzenledi. 15 kişinin kızıl bayrak ta-
şıdığı eylemde Güney Arslan tarafından
bir konuşma yapıldı. Eylem sloganlarla
sona erdi.

Ankara: 21 Mart’ta davul-zurna
çalınarak Şirintepe Mahallesi’nde
Halk Cepheliler, Tekmezar Parkı'ndan,
meşalelerle yürüyüşe geçtiler. Şirin-
tepe Muhtarlığı önüne gelindiğinde,
burada bir açıklama yapıldı. Ateş ya-
kılıp, davul-zurna eşliğinde halaylar
çekildi. Halk, evlerinin pencerele-
rinden çıkıp alkışlarla kutlamaya des-
tek verdi. Eyleme yaklaşık 50 kişi
katıldı.
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Dersim Antalya Malatya

Newroz İsyandır İsyanı Büyütüyoruz



1996 yılındaki her anı eylem olan 69
günlük ölüm orucu direnişinde dünyanın
ilk kadın ölüm orucu şehidi olarak ölüm-
süzleşen Ayçe İdil Erkmen’in ardından, di-
reniş boyunca İdil’e refakat eden Ayşe Baş-
timur, “İdil benim vicdanım” demişti. 

Ayşe’nin kendisi de 2000-2007 Ölüm
Orucu direnişinde ölümsüzleşti. 

İdiller, Ayşeler… Evet, bizim vicda-
nımız şehitlerimizdir.

Vicdanımızın bir yanı halk sevgimiz, di-
ğer yanı da sınıf kinimizdir.

Sözlükler “vicdan” kelimesinin kar-
şılığı olarak, “ahlaki bilinç” diyorlar.

Doğrudur, ki bizim ahlakımızın, ahla-
ki bilincimizin üzerinde yükseldiği te-
mellerden birisi halk sevgisi, diğeri de sı-
nıf kinidir. Halka yönelik sevgi ile halk
düşmanlarına yönelen kin, aynı vicda-
nın eli ve gözüdür.

Hayata baktığımız gözlerimizin birisi sı-
nıf kini, diğeri de halk sevgisi açısından ba-
karsa, vicdanımız her şeyi görür. Burjuva-
zinin yalanları bizi aldatamaz, psikolojik sa-
vaşı gerçekleri görmemizi engelleyemez. 

Hayatı şekillendirdiğimiz ellerimiz hal-
ka sevgi ve halk düşmanlarına da nefretle
uzandığı ölçüde, vicdanımız huzurlu olur. 

Ali Yıldız’ın yıllardır meçhul bırakılan
mezarından, o toplu mezardan çıkartılan bir
avuç kemik, evet, işte bizim vicdanımız o
bir avuç kemiğin ta kendisidir. İşte bu yüz-
den halk düşmanlarıyla uzlaşmaktan ibaret
olan düzen içileşmeyi vicdansızlık sayarız. 

Bizim vicdanımız, evet, Seyhanlar’dan
geriye kalan o kömür bedendir. İçimiz o ne-
denle yangın yeridir, ki o yangın halkın yü-
reğini ısıtıp geleceğini aydınlatırken halk düş-
manlarının eteklerini tutuşturup korkutur. 

Bizim vicdanımız, Güler Zere’nin gün
gün eriyen bedeni, Engin Çeber’in vuru-
la vurula kanatılan beynidir. 

Bizim vicdanımız, burjuvazi aksırıp tık-
sırıncaya kadar yutarken ülkemizin bereke-
tini; açlıktan ölen Kübra bebekler, deprem-
lerde katledilen Yunus çocuklar ve yaşından
çok  mermi sıkılan Uğur Kaymazlar’dır. 

Kimse merak etmesin o
çocukların ve cümle mazlum-
ların ahı yerde kalmaz: Çünkü,
biz kuşandık o ahları. Yunus
çocuğun o bakışını, Hasan
Baba’nın dayanışmasını, hal-
kın acılarını biz kuşandık. Ki
kuşandığımız vicdanımızdır.
Tükenmeyen cephanemiz de

halkımızın acıları, ahı, kahrı ve hıncıdır. 
Hüseyin Seyrek’i kim tanıyor?
Biz tanıyoruz. Viranşehir çöplüğünde okul

harçlığını çıkartmak için çöpten hurda top-
lamaya çalışırken bir dozerin altında ezilip
öldü. Küçücük bir çocuktu daha. Abisi, Hü-
seyin’in yokluğunu farkedince aramaya baş-
ladılar. Aradılar, aradılar ve nice sonra, çöpe
dönmüş küçük cesedini buldular. 

Bizim vicdanımız, Hüseyin çocuğun o
ezilmiş bedenidir. Ve Hüseyinler’i bu “ka-
der”e mahkum edenlere kin duyması da bu
nedenledir. 

Lenin diyor ki: “İnsan nereye ba-
karsa baksın, adım başında insanlığın
derhal tamamen çözebilecek durumda ol-
duğu görevlerle karşılaşıyor. Kapitalizm
bunu engelliyor. O dağ gibi zenginlikler
biriktirdi ve insanı bu zenginliğin köle-
si durumuna getirdi. Tekniğin o karmaşık
sorunlarını çözdü ve nüfusun milyonla-
ra kitlesinin yoksulluğu ve cehaleti kar-
şısında ve bir avuç milyonerin darkafa-
lı hırsı karşısında teknik iyileştirmelerin
kullanılmasını engelledi.”

İşte o “bir avuç milyonerin dar kafalı
kar hırsı” yüzünden halklar aç, yoksul,
işsiz ve sefalet içindedir. Ki o “bir avuç
milyonerin dar kafalı kar hırsı”nın ya-
rattığı acı sonuçların hesabını soracak
olan da halkların sınıf kininden başka bir
şey değildir…

Vicdan, gidilecek yönü gösteren pu-
suladır.

Bizim pusulamız şaşmazdır. Çünkü,
halk sevgisi ve sınıf bilincinden ibarettir.
Halk için tutunacak dal, halk düşmanları-
na çekilmiş bıçak oluşumuz bundandır. 

Vicdan, eğriyi doğruyu ölçen cetveldir.
Devrime dair ve halktan yana herşeye doğ-
ru, herkese dost olarak bakarız bu yüzden.
Halka düşmanlık edenleri de affetmeyiz. 

İdiller’den Yunus çocuklara, Güler
Zereler’den kardeş dünya halklarına
uzanan büyük bir vicdanımız var bizim.
Büyük, yüce ve ulaşılmaz bir dağdır vic-
danımız. Ki ulaşıp kirletemedikleri, el sü-

rüp yok edemedikleri için “herkes değiş-
ti, bir siz değişmediniz, bir sizi yola geti-
remedik” diyorlar zaten yenilgi itirafıdır. 

Değişmedik, çünkü, sınıf kinimizi terk
etmedik. Yüzümüzü düzene dönüp halk
sevgimize ihanet etmedik. 

Değişmedik, çünkü, yoldaşlarımızın
ölümüne bir soluk kala katillerinin suratı-
na “yoldaşlarımız cezalandıracak sizi”
deyişlerini tarihsel bir talimat olarak algı-
lamaktan vazgeçmedik. 

Değişmedik, çünkü, vicdanımız yerli
yerinde…

Bizim Vicdanımız Sınıf Kinimizdir
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Hapishanelerde yaşanan tecritle il-
gili, Tutsak Aileleri olarak sürekli bir
çalışma yapıyoruz. Evlatlarımızın
tecritte yalnızlaştırılmasına karşı on-
larla omuz omuza mücadele ediyoruz.
Yeri geldiğinde evlatlarımızla aynı be-
delleri ödüyoruz. 

Peki ya kendi aramızdaki tecriti
kırmak için ne kadar bir çaba içeri-
sindeyiz? 

Örneğin bir haftada kaç tutsak ai-
lesinin kapısını çalıp, onlara bir se-
lam veriyor, dertlerini paylaşıyoruz?

Tecriti kırmamız gereken bir nok-
ta da işte burası. Yıllardır, tecritin sa-
dece hapishanelerle sınırlı bir politika
olmadığını ve hayatın her alanını et-
kileyen merkezi bir politika olduğunu
anlattık. Düzen, tüm halkı ve biz ai-
leleri, ayrı dünyalarda kendi sorunla-
rı içinde boğulmuş insanlar haline
getirmeye çalışıyor. İşte tecritin, bizim
yaşamımıza yansıyan şekli de böyle ol-
maktadır. Buna izin vermemeliyiz. 

1 yıl boyunca yürüttüğümüz “Tec-
rite Son! Hapishanelerde 10 Saat-
lik sohbet hakkı Uygulansın” tale-
bi için imzalar topladık, afişler astık,
raporlar hazırladık, eylemler yaptık ve
halka tutsaklarla dayanışma çağrıla-
rı yaptık. Son olarak da bir Ankara yü-
rüyüşüyle görüşmelerimizi yaptık ve
topladığımız imzaları tecritin so-

rumlularına ilettik. Anka-
ra’ya gideceğimiz gün, ailelerimizin
koşuşturmacasını gören bir başka
anamız “ne güzel bir tablo” diye
mutluluğunu dile getirmişti. Evet,
bizi güçlü kılan ve tecrite karşı dik
durmamızı sağlayan en temel şey
aramızdaki bu dayanışmadır. Bu yüz-
dendir ki bunu daha fazla büyütme-
liyiz. 

Bir tarafta evinin bir köşesinde,
kendi sorunlarının ve üzüntüsünün
içinde boğulan analarımız, bir taraf-
ta tüm tutsak ailelerinin sorunlarını
kendi sorunu bilerek bir yerden bir
yere giden ailelerimiz. Ailelerimizi
boğuldukları kendi sorunlarının o
karmaşasından kurtarmalıyız. 

Aile örgütlenmemiz TAYAD, bi-
zim sorunlarımızı paylaştığımız ve çö-
zümler ürettiğimiz yerimizdir. Ör-
gütlülük ve emek ailelerimizi mut-
lu ediyor, mutlu olma nedenleri
çocukları için yaptıkları her şey olu-
yor. O zaman, bunu büyütmeliyiz.
Peki Nasıl? Mesela haftada en az bir
ailemizin kapısını çalabiliriz. Her
hafta düzenli olarak bütün aileleri-
mizin bunu yaptığını düşünün. 

Aynı sorunları yaşayan aileler
olarak birbirimizi en iyi biz anlarız.
Her hafta adımladığımız yollarda,
hapishane önlerinde, işkenceye dö-

nüşen aramalarda, günlük yaşamın
ağır yükü altında, yoksulluğumuzda
hep aynı sorunları yaşarız. 

Her tutsak bizim evladımız, ya-
kınımızdır. Böyle bakmalıyız. Onlar,
hapishanelerde birbirlerini birbir-
lerinden ayırmazken, biz daha çok
sahiplenmeliyiz birbirimizi. Evlat-
larımız için, 10 saatlik sohbet hakkı-
nı savunurken, kendi aramızda hafta-
da kaç saat sohbet ettiğimizi hesapla-
mayı unutmayalım. Bu paylaşımı art-
tırdıkça tutsaklarımız için daha fazla
birşey yaptığımızı göreceğiz. Bu ne-
denle birbirimizin kapısını daha çok
çalmalıyız. Yapacağımız aile gezme-
lerinin nasıl bir morale dönüşeceğini
göreceksiniz. Bu bizim gücümüzdür. 

122 evladımız tecrite karşı müca-
delede bizim yol göstericimizdir... On-
ların direniş ve dayanışma kültürü bi-
zim de kültürümüzdür. 

"Önce evlatlarımızı sahiplen-
dik, sonra düşüncelerini" diye an-
latılır en sade haliyle mücadelemiz.
Evet onların idealleri de bizimdir.
Çünkü onların idealleri başta biz ai-
leleri olmak üzere tüm halkın daha
iyi bir düzende yaşaması içindir...
Bu bilinçte olursak onları daha çok ya-
nımızda hissedeceğiz. Onlarla bü-
tünleştikçe ve dayanışmamızı büyüt-
tükçe daha güçlü olacağız. 

Tutsak Aileleri Paylaştıkça
Güçlenecektir!

TAYAD’lı Aileler

Bir süre önce Avusturya'da kurulan Siyasi Tutsaklar
Ağı, "Tüm Siyasi Tutsaklara Özgürlük" talebiyle Viya-
na’da 28 Mart’ta da bir eylem gerçekleştirdi. Mariahil-
fer'de düzenlenen eyleme, Avusturyalı ve Türkiyeli dev-
rimcilerin yanı sıra Filipinler'den, İran'dan, Filistin'den
temsilcilerle ve Mumia Abu-Jamal ile Kübalı 5'ler Ko-
mitelerinin temsilcileri katıldı.

40 kişinin katıldığı eylemde, Halk Cephesi imzalı "Dev-
rimci Tutsak Yasemin Karadağ'a Özgürlük, Hasta Tutsakları
Devlete Öldürtmeyeceğiz" ve "Hasta Tutsaklara Özgür-
lük" yazılı dövizler taşındı. Ayrıca üzerinde Yasemin Ka-
radağ'ın fotoğrafı bulunan tişörtler giyildi. “Ahmad Saa-

dat ve Filistinli Siyasi
Tutsaklara Özgürlük" ile
Küba'ya karşı ablukanın
kaldırılması ve Kübalı

5'lere özgürlük talepli dövizler de taşındı.

Yapılan konuşmalarda, Yasemin Karadağ hakkında bil-
gi verilerek, F tipi hapishanelerindeki tecrit işkencesi an-
latıldı. Filipinler'deki siyasi tutsaklar, Amerika’da tutsak
olan Kara Panter üyesi Mumia Abu-Jamal, İsrail hapis-
hanesinde 40 gündür açlık grevinde olan Hana Shalabi
ve İran'daki siyasi tutsaklar hakkında da bilgi verildi.

Eylem sırasında "Tüm Siyasi Tutsaklara Özgürlük",
"Yaşasın Enternasyonal Dayanışma", "Yasemin Karadağ
Serbest Bırakılsın", "Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın"
sloganları atıldı.
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Tüm Dünyadaki Siyasi Tutsaklar Üzerindeki Baskılara Karşı
Enternasyonal Mücadeleyi Yükseltelim
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Altınşehir'de 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü’nde mahal-
lemizde dergi dağıttığımız evleri zi-
yaret edip Emekçi Kadınlar Günü’nü
kutluyorduk. 

Yeni tanıştığımız bir ablayı ziyaret
edeceğiz. Abla, 3 haftadır İstanbul’day-
mış. Van’dan gelmişler. 5 çocuğu var.
Depremden dolayı gelmişler İstan-
bul’a, durumlarını biraz düzeltip dö-
necekler memleketlerine. Eve giderken
yolda abla hakkında diğer arkadaşlara
da bilgi veriyorum. Yaşam koşulları
oldukça kötü. Her şeye ihtiyaçları
var. Arkadaşlarla bu aileye nasıl yar-
dımcı olabileceğimizi konuşuyoruz.
Derken eve geldik. Geldik ama bir
de ne görelim: Felaketler üst üste ge-
liyor. Ev bir gün önce yanmış, evin
etrafında aile fertleri telaşlı bir şekilde
yanan eşyaları çıkarıyor; bir yandan
da buldukları boya ile is tutmuş du-
varları boyuyorlar. Hemen içeri girip,
geçmiş olsun dedik. Yangının nasıl
çıktığını öğrendik. Yangın, televizyon
fişinin yanmasından çıkmış.  

Kafamızdan bir çok şey geçiyor,
mutlaka yardım etmeliyiz diyoruz
ama nasıl? Bu mahalle yeni çalışmaya
başladığımız bir mahalle. Yeni tanış-
tığımız sınırlı ilişkilerimiz var. Bunları
düşünürken ablaya sana yardım ede-
ceğiz diyoruz. Pek de inanmayan bir
tavırla abla başını sallıyor. Açıkçası
bizim de nasıl, ne kadar yardımcı ola-
bileceğimizi bilmiyoruz. Fakat ne ya-
pıp edip bu aileye yardım etmemiz
gerektiğini buluyoruz.

Hemen sadece dergi dağıtırken ta-
nıştığımız bir kaç eve gidiyoruz. Olanı
biteni anlatıyoruz gittiğimiz evlere.
Diyoruz ki, sadece bir halı olsa, bir
minder olsa yeter. Bu gece uyuyabi-
lecekleri sıcak bir yerleri olsun diyoruz.
O, sadece dergi dağıtırken tanıştığımız
evlerinden birer, ikişer halılar minderler
çıkıyor. Bir seferberlik yaşanıyor. Da-
yanışmanın en güzel örneğini yaşı-
yoruz. Eşyaları götürecek bir araba
buluyoruz. Ve tüm bunları bir saatin
içinde yapıyoruz. Bir saat sonra tekrar

yanan evin kapısına dönüyoruz. Eş-
yaları el birliğiyle taşıyıp içeri götü-
rüyoruz. Abla teşekür ediyor. Diyoruz
ki, zor günlerinizde yanınızda ola-
mayacaksak ne zaman olacağız? 

Burjuvazinin bireyci, bencil, yoz
kültürü halkımızı ne kadar yozlaştır-
maya çalışırsa çalışsın halkın değerleri
çok güçlüdür. Halkımızın dayanışma
kültürü de burjuvazinin tüm saldırı-
larına rağmen yok edilemeyen güçlü
değerleridir. Yardım adı altında din
istismarcılarının halkın bu değerleri
sömürdüğü, topladığı yardımlarla ser-
vetlerine servet katmalarına rağmen
halkımız zorda kalana tereddütsüz
yardım elini uzatmaktadır. Halkın
içinde olanlar, haktan kopmayanlar
halkın dayanışmasını hep yanında gö-
recektir. 

İşte bu yüzden biz halkımıza gü-
veniyor, ısrarla halka gitmekten vaz-
geçmiyoruz. En yoksullarımızı, düş-
manın en büyük korkusu dayanışma
ile örgütleyecek, savaştıracağız...

Yeni de Olsak Mahallelerde
Dayanışma İhtiyacı

Bizi Birleştirir

Her zaman ve her yerde haksızlı-
ğın karşısında olma sorumluluğunu
hisseden ve gereğini yerine getiren
TAYAD’lı Aileler, 21 Mart günü yine
Taksim Galatasaray Lisesi önündeydi.
“Ragıp Zarakolu ile Dayanışmak için
Bir Kart Yaz” yazılı pankartlarının
önünde açtıkları masayı kitaplar, der-
giler, “Bağımsız Türkiye Halk Kon-
seri” davetiyeleri ve kartlarla donatan
TAYAD’lı Aileler, yaptıkları konuş-
malarla İstiklal Caddesi’nden geçen
insanlara Ragıp Zarakolu ile daya-
nışma çağrısı yaptılar.

TAYAD’lılar, aralarında Zarako-
lu’nun öğrencileri, mektuplaştığı in-
sanlar ve dostlarının da olduğu bir

çok kişiyle sohbet ettiler ve Zarako-
lu’nun TAYAD’lı Ailelere yolladığı
mektubu okuttular. Zarakolu, TA-
YAD’lılara gönderdiği kartta şöyle
sesleniyor: “Sevgili TAYAD’lı Aileler,
yolladığınız dayanışma kartlarını al-
dım ve bunca ağır
bir mücadele dö-
neminde beni dü-
şündüğünüz için
duygu land ım.
Beni alıp, taa
1980’li yılların sı-
cak dostluklarına
ve dayanışmala-
rına götürdünüz.
Sağ olun, var

olun.”
Her hafta düzenli olarak açılan

masada bu hafta Zarakolu’nun üç
kitabı satıldı ve 15 kart yazıldı. Yine
yazması için birçok kişiye kart ve-
rildi.

TAYAD’lı Aileler Dostlarını da 
Düşmanlarını da Unutmazlar
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Uyum kelimesini o
kadar çok duyuyoruz ki
yaşadığımız ülkelerde.
Yaşanılan her sorunun
veya çözümün altında
"uyum" aranıyor. 

Hemen her yıl “ya-
bancılar”, “Müslüman-
lar” ne kadar "şiddet yan-
lısı", ne kadar "uyuma
karşı" konularında araş-
tırmalar yapılır. NAZİ'le-
rin 9 insanımızı katlettiği
bir dönemde Alman ba-
sınında yeni bir araştır-
manın daha haberi yer
aldı. 

Federal İçişleri Ba-
kanlığı adına yapılan
araştırmanın adı: "Al-
manya'daki Müslüman Gençlerin
Yaşam Dünyaları”

Araştırma Alman basını tarafından
bilinçli olarak çarpıtılarak veriliyor.
Araştırma sonucu aslında, Almanya'da
yaşayan Müslümanların yüzde 78'inin
bu ülkeye uyum sağladığını ve uyum
sağlamak istediğini gösteriyor. Yani
bir uyumsuzluk yok, tam tersine bü-
yük bir çoğunluk “uyumdan yanayız”
demiş. Bu zaten yeni bir olay değil.
Daha önce yapılan araştırmalarda
da, büyük bir bölümü Müslüman
olan Türkiyelilerin uyum sağlama
eğiliminin yüzde 80'lerin üzerinde ol-
duğu ortaya çıkmıştı. 

Ama Alman basını bunları öne
çıkarmıyor. Bunlar arada bir yerler-
de küçük puntolarla yazıyor. Büyük
puntolarla, şaşkınlık yarattığı ifade-
leriyle yer alan bölümler ise Müslü-
man gençlerin önemli bir bölümünün
Alman Anayasası'nı ve Batılı değer-
leri kabullenmediği gerçeği. 

Almanya'da yaşayan her 4 Müs-
lüman gençten birinin uyum sağlamak
istemediği; Alman Anayasası'nı da,
Batılı değerleri de kabul etmedikleri,
Yahudi düşmanı bir tutum içinde ol-
dukları belirtiliyor. İşte bu bölümü ve-
riyorlar sürekli. 

Birinci nokta; bu sonuç yanlış de-
ğildir. Bunun uyum ile alakası yoktur.
BU SONUÇ GENÇLERİMİZİN
ASİMİLE OLMAYACAĞININ

GÖSTERGESİDİR.

Bu çıkan sonuç gençlerimizin
kendi kültürel değerlerine sahip çık-
tığını gösterir. Avrupa emperyaliz-
minin Batılı kültür diye bize yuttur-
maya çalıştığı şey; bencil ve onursuz
bir yaşamdır. 

Hangi kültürel değerden bahsedi-
yorlar? Bir tane gösterebilirler mi?
Misafirperverlikleri mi, halkoyunla-
rı mı, adaletleri mi, saygılı olmaları
mı?.. Örnekleri çoğaltabiliriz. Bu
"değerler"i mi kabullenecekler?

O gençler "kültürel değer" adına
hiçbir şey kalmadığını hergün görü-
yorlar ve yaşıyorlar. 

Okulda aynı sırada oturduğu Al-
man arkadaşının, karşısında yemek
yediğini ve kendisiyle paylaşmadığını
görüyor. 

Sokakta düşüp bayılsan, bir Alla-
hın kulunun gelip bakmayacağını,
baksa dahi yarı yolda bırakacağını bi-
liyor. Almanların, yaşlılarına karşı ne
kadar saygısız olduklarını görüyor.

YA  ADALET! 

Alman Anayasasını kabul etmi-
yorlarmış. NEDEN KABUL ETSİN
ALMAN ANAYASASINI?

O Anayasa, Türkiyeli olduğunda
12 yıl ceza veriyor, aynı cezayı Alman
işlediğinde 2 yıl ceza veriyor. 

O Anayasa hiçbir zaman onun
haklarını savunmamıştır; neden kabul
etsin? Uyum adı altında asimilasyon

dayatılıyor. 

Burada geçen Yahudi düş-
manlığı değildir bizim genç-
lerimizde olan. Çarpık bir şe-
killeniş var. Ne kadar Yahudi
tanıdıkları var ki düşman ol-
sunlar. Onlar İsrail'e olan tep-
kilerini söylüyorlar. Filistin
halkını destekliyorlar ve bu
Yahudi düşmanlığı olarak ge-
çiyor.

İkinci nokta ise; Alman
basını bunu bizim anlattığımız
şekilde vermiyor. Araştırma-
nın altını doldurmadan, “Bun-
lar bizim kültürümüze, de-
ğerlerimize saygısız; uyum
sağlamak istemiyorlar; Ana-
yasamızı da istemiyorlar, şid-
dete eğilimliler.” şeklinde ve-

riyor. Bu da Alman halkı içerisinde
ırkçılığı geliştiriyor.

Araştırmada bir de Türk kanalla-
rı var. Türk kanallarının etkisi de-
ğerlendirilirken, “Özellikle Kanal
D/Euro D, Alman olmayan Müslü-
manların ideolojik grup şiddetini ka-
bullenmelerinde etkili oluyor” diye bir
sonuca varılmış.

Kanal D-Euro D ile TRT Türk'ü iz-
leyenlerin “Yahudilere ve Batı'ya
karşı çok fazla önyargılı oldukları,
dinsel köktendinci davranış sergile-
dikleri ve demokrasiye sıcak bakma-
dıkları” gibi bir değerlendirme ya-
pılmış. 

Yapılan araştırmalar Almanların
büyük bir bölümünün İslam dinine,
Müslümanlara karşı önyargılarla dolu
olduğunu da ortaya çıkarmıştır. Peki
bunları da Türkiye televizyonları mı
körüklüyor?

Avrupa’da yaşayan insanlarımızın
sorunlarına, örgütlenmelerine hiz-
met eden gerçek haberleri engellemek
istiyor Almanya. Çünkü istiyor ki hak-
larını yasalarını bilmesinler, sahipsiz
kalsınlar. 

Öte yandan Almanya'daki “de-
mokrasiden” memnun olmayan Al-
manların oranı yüzde 14.7'dir.

Almanların yüzde 18.4'ü Federal
Anayasa Mahkemesi'ne güvenme-
mektedir. 

ALMANYA'DA "UYUM"
ARAŞTIRMALARI

IRKÇILIĞI
GELİŞTİRİYOR!

BUNUN ADI
"UYUM"SUZLUKSA

OLSUN! ALMAN
ANAYASASINI KABUL 

ETMİYORUZ!

AVRUPA’dakiBİZ
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Almanların yüzde 41.1'i Federal
Meclis'e, yani Alman Parlamentosu'na
güven duymamaktadır. 

Bunların hiçbiri de Müslüman
değildir... 

O zaman kendi halkınız
"uyum"suz. Bunun haberini de “ŞOK
ŞOK ŞOK” diye versenize…

Böyle bir araştırmanın bu süreç-
te yapılması hiç masum değildir. Bu
araştırma ırkçılığı körüklüyor, ırk-
çıları güçlendiriyor. Kendi kirli yüz-
lerini kapatmak için yapılıyor. Bu
araştırmaların çarpıtılarak verilmesi-
nin amacı, “bunlar uyumsuz ve
ölümü hak ediyorlar” demektir.

“Bu şekilde uyumsuz oldukları için
ırkçılığın gelişmesine sebep oluyor-
lar” demektir bunun adı. 

Alman basını IRKÇILARIN SESİ
OLMAKTAN, IRKÇILIĞI GÜÇ-
LENDİRECEK YALAN YANLIŞ
HABERLER YAPMAKTAN VAZ-
GEÇMELİDİR!

Anadolu Federasyonu, “Irkçılığa Karşı Tek Yürek Tek
Ses” kampanyası kapsamında 24 Mart günü Almanya’nın
Köln şehrinde bir yürüyüş düzenledi.

Mülheim Tren İstasyonu önünde toplanan kitle, Köln
Sanat Atölyesi müzik grubunun söylediği türküler eşli-
ğinde halaylar çekti. Bu sırada, eylemi izlemeye gelen Ka-
nal D ve WDR televizyonları ile Köln'de Türkçe yayın
yapan Köln Radyosu muhabirleri, Anadolu Federasyo-
nu Başkanı Latife Adıgüzel ile röportaj yaptılar. 

170 kişiyle başlayan yürüyüşte, ırkçılar tarafından öl-
dürülen 9 insanımızın fotoğraflarının olduğu "Irkçılığın
Sorumlusu Alman Devletidir! Sıra Bize Gelmeden Bir-
leşelim Örgütlenelim!" yazılı pankart taşındı. Yürüyüş sı-
rasında yapılan konuşmalarda, "Can güvenliğimiz ve ör-
gütlenme özgürlüğümüz için sokağımızda faşist, Nazi is-
temiyoruz. Nazi örgütlenmelerine karşı gücümüz örgüt-
lülüğümüzdür. Irkçı saldırıları püskürtmek için güç ola-
lım, güç örgütlenmektir. Sıra bize gelmeden... Sıra sana
gelmeden… Irkçılığa karşı tek ses, tek yürek olalım. 50
yıldır Almanya’da emeğimizle varız, haklarımızla yaşa-
mak istiyoruz. Irkçı saldırılara maruz kalıyoruz. Sadece
dilimizden, dinimizden, saçımızın renginden dolayı ya-
kıldık, katledildik. Şimdi öldürülen 9 insanımızın katil-
lerinin yargılanması için, Faşist NPD partisinin kapatıl-
ması için, ırkçılığa karşı tek ses tek yürek olalım. Bizle-
rin içinde yer almadığı araştırma komisyonu gerçekleri açı-
ğa çıkaramaz, araştırma komisyonunda biz de yer almak
istiyoruz." denildi.

Türkçe ve Almanca “Irkçılığa Karşı Tek Ses” pankartı
ile Anadolu Gençlik de 70'e yakın kitlesi ve coşkulu slo-
ganlarıyla yürüyüşte yerini aldı. 

Kortej, ırkçıların bombalı saldırı düzenlediği, Türki-
yeliler’in caddesi olarak da bilinen Keup Caddesi’ne gel-
diğinde, caddenin ortasında beklenerek konuşmalar ya-
pıldı, sloganlar atıldı. Çevredeki dükkanların önüne ve
camlara çıkan insanlarla, yürüyüş kortejinin etrafına top-
lanan kalabalıkla birlikte öfke ve çoşkuyla ırkçılığa
karşı sloganlar atıldı. Yürüyüş boyunca birçok insan ge-
lip, böyle bir çalışma gerçekleştiren Anadolu Federasyonu
çalışanlarını tebrik etti ve yürüyüşe katıldı. 

Devam eden yürüyüş Keup Caddesi’nin sonuna gel-
diğinde, bir miting düzeni oluşturularak konuşmalar yapıldı.
Çevreden kalabalık gruplar halinde toplanarak halk mitingi
izledi. Anadolu Federasyonu Başkanı Latife Adıgüzel Al-
manca konuşma yaparken, Federasyon yöneticilerinden Ha-
lit Uzunçelebi de Türkçe konuşma yaptı. Konuşmalarda,
“Bizler Almanya’da en ağır işlerde çalıştık. Almanya'nın
yeniden yapılanmasına katkı sağıladık. Ama şimdi kendi
gibi düşünmeyen Naziler-faşistler, Anayasayı Koruma Ör-
gütü tarafından üzerimize salınıyor. İnsanlarımız öldürü-
lüyor, evlerimiz kundaklanıyor. Diri diri yakılıyoruz. Bir
tesadüf olmasaydı, bu Nazi çetelerini, faşistleri üzerimi-
ze salanların Anayasa Koruma Örgütü’yle, Alman Dev-
letiyle bağı ortaya çıkmayacaktı.” denildi.

Alman Devleti’nin, 9 insanımızın ailelerine teklif et-
tiği paranın hakaret anlamına geldiğini söyleyen Fede-
rasyon temsilcileri, “Katillerin açığa çıkarılarak cezalan-
dırılmasını istiyoruz." diyerek açıklamalarını bitirdiler.

Eylem, 9 Nisan’da Anadolu Gençliği’nin düzenleye-
ceği "Irkçılığa Karşı Tek Yürek" konserinin duyurusu ya-
pılarak, Köln Sanat Atölyesi Müzik Grubu’nun söyledi-
ği türküler eşliğinde çekilen halaylarla bitirildi.

Irkçılığın Sorumlusu Alman Devletidir
Sıra Bize Gelmeden Birleşelim Örgütlenelim



Yitirdiklerimiz
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

7 Nisan-13 Nisan

Ergani, Partisine göndermek üzere “özgeçmiş”ini yazarken,
sıra “Kendinizi mücadelenin neresinde görüyorsunuz?” sorusu-
na geldiğinde, hiç düşünmeden yazdı cevabını: 

“Kendimi mücadelenin her zaman önünde görüyorum.” 

Gülender, başka bir zamanda, başka bir yerde, “özgeçmiş”ini
yazarken, aynı soru onun da karşısına geldi. O da şu cevabı yaz-
dı bu sorunun altına: 

“Kendimi mücadelenin tam ortasında görüyorum.” 

Aynı kelimeler gelmişti akıllarına. Aynı cümleyi kurmuşlardı.
Yaşları farklıydı, memleketleri farklıydı, cinsleri farklıydı, ama işte
aynı duygularla atıyordu yürekleri. Beyinlerinin kıvrımlarında aynı
düşünceler dolaşıyordu. Tam ortasında idiler hayatın. Kavganın
en önündeydiler. O soruyu cevaplarken de işte yalnız bunu ifa-
de etmişlerdi. 

Ergani Arslan, kendini kavgaya sunmanın adıydı. Yurtdışın-
da veya başka bir yerde, hiç farketmezdi. “Başından beri geril-
la olma isteğim vardı, hiç bir zaman kendimi kısıtlamadım. Her
zaman daha iyisini yapma gayreti içinde bulundum. Yapamam
veya hayır gibi bir tutumum olmadı, aldığım görevleri yerine ge-
tirme gayreti içerisinde oldum.” diyordu.

Çünkü öylesine bir seçim değildi onunki. Öylesine bir tercih
değildi. “Kurtuluş” içinde herşey. Kurtuluş, sihirli, tüm anlamları
içinde taşıyan kelimesiydi belki de onun. 

“Hareket benim için umuttur. Çünkü, halkımızı kurtuluşa gö-
türecek öncüdür.” 

“Kurtuluşa giden bir yoldur!” 

Devrim yoluna atılırken ve devrimci harekete katılırken, onu
bunlara yönelten en önemli nedenlerden biri kulaklarında yan-
kılanan “Kurtuluşa kadar savaş” sözüydü belki de. 

Almanya’dan Dersim’in dağlarına işte bu sözün çağrısıyla
dönmüştü. 

“Örgüt iradesine tabi olmak”tan, “Nerde görev verilirse ora-
da olabilmeyi” anlıyorum diye yazmıştı Ergani. Görev dağlardaydı. 

Dağlar ki, mazluma sığınak olmuştu yüzyıllar boyu. Dağ-
lar ki, ezilenlerin isyanlarına yataklık etmişti. Gülender için gö-
rev, aynı zamanda köylüsü Zehra’nın kavgasını sürdürmekti. 

“Mücadeleye katılmam için çok nedenim vardı” diyordu öz-
geçmişinde Gülender, “ama beni en çok etkileyen Devrimci Sol
dergileriydi. Ben onları okuyarak birşeyler anlamaya çalışıyor-
dum. Bizim köylü Zehra ÖNCÜ'nün şehit düşmesi de beni çok
etkileyen, bana yön veren olaylardır.” 

Şimdi Zehra’nın yerinde Ergani, Gülender, Solmaz ve Yu-
nus var. Şimdi Dersim’in köylüleri, Hozatlılar, Çemişgezekliler,
Çorum’un gençleri, Ergani, Gülender, Solmaz ve Yunuslara ba-
kıp yön vereceklerdi hayatlarına. Bu yön ki, kurtuluşun yönüdür,
o hayatlar ki kurtuluşa adanmış hayatlardır.

“Kendimi her zaman bir mücadele adamı, profesyonel bir
devrimci olarak gördüm. Bunun gereği olarak her türlü
kaygıdan uzak, kendimi sakınmadan görev almam
gerektiğine inandım..."

Mustafa SELÇUK

8 Nisan 2007’de Dersim’in Hozat ilçesi kırsal alanında,
çıkan çatışmada şehit düştüler.

Ergani ARSLAN, 10 Eylül 1981’de Mehmet Dede Ob-
ruk Köyü, Dodurga / Çorum doğumludur. Babası Kürt, an-
nesi Türk milliyetindendir. Emekçi bir ailenin çocuğudur.
1999’da örgütlü mücadeleye katıldı. Almanya’da Dortmund
ve Duisburg’da demokratik faaliyetlerde yer aldı. Son ola-
rak Dersim dağlarında gerillaydı.

Gülender ÇAKMAK; 2 Nisan 1973 Çorum doğumlu.
Örgütlü mücadeleye 1995’te üniversite yıllarında başladı.
Çeşitli alanlarda görev yaptıktan sonra gerillaya katıldı.

Yunus GÜNDOĞDU, 5 Ocak 1980, Dersim, Çemişge-
zek Gözlüçayır’da doğdu. Emekçi biriydi. 2002’de oligarşi-
nin ordusunda askerlik yaptı. Ankara’da askerliği sırasında
ölüm orucu direnişçileriyle tanıştı ve devrimci olmaya karar
verdi. 2006’da gerillaya katıldı. 

Solmaz DEMİR, 25 Nisan 1984, Dersim Hozat, Taçki-
rek Köyü doğumlu. Emekçi biriydi, kadın kuaföründe çalışı-
yordu. Devrimcileri yakından tanıdıktan sonra devrimci ol-
maya karar verdi. 16 Eylül 2006’da gerillaya katıldı.

Solmaz DEMİR Gülender ÇAKMAK

Kurtuluşun Yolunda Mücadelenin
Tam Ortasında Olmanın Gururuydular...

Ergani ARSLAN Yunus GÜNDOĞDU

Anıları Mirasımız

Abdullah Bozdağ, 25 Şubat 1975’te Ada-
na’da doğdu. Aslen Mardin Kızıltepeli
Kürt’tür. Devrimci hareket ile ’92 yılı ortala-
rında tanıştı. Adana’da demokratik kurum-
larda çalıştı. Daha sonra İstanbul’da değişik
alanlarda görev aldı ve ’96 yılında Ege Böl-

ge sorumlusu olarak atandı. Aynı yıl tutsak
düştü. Buca Hapishanesi ölüm orucu ekibinde yer aldı. 19
Aralık katliam saldırısı, zorla müdahale baskısı, işkenceler
onu direnişinden vazgeçiremedi. 12 Nisan 2001’de ölüm
orucunun 175. gününde şehitler kervanına katıldı.

Abdullah BOZDAĞ

Selçuk 

KÜÇÜKÇİFTÇİ

10 Mart 1974 Dersim doğumluydu. Ebe
hemşire olarak çalışırken, halkının kurtuluş
mücadelesine katıldı. Malatya’da örgütlü iliş-
kiler içinde yer aldı. 1994 yılında tutuklandı.
Büyük Direniş’te, 1. Ölüm Orucu Ekibi için-
de yer aldı. Katliamdan sonra defalarca zorla
müdahaleyle direnişi kırılmak istendi. 11 Ni-

san 2001’de ölüm orucunun 174. gününde şehit düştü.

Fatma ERSOY

1959 doğumluydu. 1970’lerin ikinci yarı-
sında kavganın içindeydi. Mücadele içinde
hızla gelişerek, Dev-Genç’in yöneticilerinden
biri oldu. Silahlı birimlerde görev aldı. 12 Ey-
lül cuntası koşullarında da görevlerini tered-
dütsüz sürdürdü. 7 Nisan 1981’de İstanbul
Küçükköy’de polis tarafından katledildi.



18 Temmuz 1974 İstanbul-Kartal do-
ğumlu. Aslen Dersimli’dir. Mücadeleye
‘92’de katıldı. Liseli Dev-Genç ve ma-
hallelerde sorumluluklar yaptı. Bir çok
kez gözaltı ve tutsaklıklar yaşadı. ’98 yı-
lında tutsak düştü. F Tipi hapishanelere
karşı gerçekleştirilen Büyük Direniş’te
2. Ölüm Orucu Ekibi içinde yer aldı. 19-

22 Aralık katliamından sonra Kandıra F Tipi’ne götü-
rüldü. 7 Nisan 2001’de ölümsüzleşti.

Bülent ÇOBAN

1966 Tokat-Almus Çambulak Köyü
doğumluydu. Kendi deyişiyle “Kızılde-
re’nin etkisiyle büyüdü.” Bir emekçi ola-
rak yaşadı. 1989’da İstanbul Bağcılar-
Çiftlik’te mücadele içinde yer almaya
başladı. Mahalli bölgelerde sorumluluk-
lar üstlendi. 1992’de, halkın kurtuluş sa-
vaşını sürdürmek için dağlara çıktı. Aynı

yıl tutsak düştü. Ölüm Orucu 3. ekibi direnişçisi olarak
ölüm orucuna başladı ve katliamlara, tecrit hücrelerine
rağmen direnişini sürdürerek 13 Nisan 2001’de Sincan
F Tipi’nde ölümsüzleşti.

Erol EVCİL

28 Mayıs
1964’te To-
kat Karaoluk
Köyü’nde
doğdu. F Tip-
lerine karşı
direnişte dı-

şarıda ölüme yatarak, TA-
YAD’lılarla birlikte bir tarih
yazdı. Dünyada bir ilk olma
onurunu taşıyarak, 9 Nisan
2001’de ölüm orucunun
147. gününde şehit düştü.

Gülsüman DÖNMEZ

12 Nisan
1995’te Ankara
Batıkent’te bu-
lundukları eve
polis tarafından
gece düzenlenen

baskında infaz
edildiler. 

Mustafa SELÇUK

1961, Erzincan'ın Tercan ilçesinin Çayırdüzü köyü do-
ğumlu. 1978’de İstanbul gecekondu halkının mücadelesi
içinde yer alarak başladı mücadeleye. Cunta yıllarında tut-
saklık koşullarında direnişini sürdürdü. Tahliye olduktan
sonra tereddütsüzdü. Bir an önce görev istiyordu hareketin-
den. Son görevi İç Anadolu Bölge Sorumluluğu idi. 

Seyhan AYYILDIZ

1972’de Tokat’ın Zile ilçesi İğdir Köyü doğumludur.
Lise yıllarında mücadeleye katıldı. Zile Halkevi’nin kuru-
cularındandı.

Şirin EROL

1974'de Tokat'ta doğdu. Lise yıllarının ardında düzende
yaşamayı reddederek devrim saflarında yer alan gençleri-
mizdendi.

Mustafa SELÇUK Şirin EROLSeyhan AYYILDIZ

Gökçe Şahin
Ölümsüzdür!

Dev-Genç'liler, 20 Mart günü
Ankara Cebeci Mezarlığı'nda,
Ordu Ünye'de şehit düşen Gökçe
Şahin'in mezarını ziyaret ettiler.

Dev-Genç'liler “Gökçe Şahin Ölümsüzdür”, “Dev-
rim Şehitleri Ölümsüzdür”, “Kahramanlar Ölmez Halk
Yenilmez”, “Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Sa-
vaş” sloganları eşliğinde mezar başına geldiler. Yapılan
saygı duruşunun ardından Gökçe Şahin'in babası Bay-
ram Şahin bir konuşma yaptı. Dev-Genç'lilerin okudu-
ğu şiirlerin ardından hep bir ağızdan Gökçe Şahin'in sev-
diği türkülerden Acem Kızı söylendi. Karadeniz, Ge-
rillanın Türküsü, Bize Ölüm Yok ve Dev-Genç marşı söy-
lenerek anma programı bitirildi.
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1946
Malatya
Kürecik do-
ğumlu Ni-
yazi Tekin,
İstanbul’da

Dev-Genç
saflarında yer almıştı. Ba-
lıkesir Öğrenci Yurdu’na
faşistlerin gerçekleştirdiği
baskında silahla ağır ya-
ralandı. 11 Nisan 1971’de
hastanede şehit düştü.

İstanbul Gazi’de halkın mücadelesi
içinde yeralan bir HÖC'lüydü. 8 Nisan
2005’te Gazi’de polis işbirlikçisi mafya-
cı faşistler tarafından bıçaklanarak kat-
ledildi.

Esat ATMACA

Niyazi TEKİN

Faruk devrimci müca-
deleye ‘87 sonlarında Li-
seli Dev-Genç saflarında
katılmıştı. Olcay ise, ‘80
öncesinden beri mücade-
lenin içindeydi. Bir süre

Kadıköy Kültür Dayanışma
Derneği’nde görev yapmıştı. İşkencelerden, tutsaklık-
lardan alınlarının akıyla geçen iki devrimci, son olarak
SDB üyesiydiler. Olcay ve Faruk, 9 Nisan 1991’de İz-
mir Karşıyaka’da kaldıkları üssün ölüm mangaları tara-
fından kuşatılması karşısında direnerek şehit düştüler.

1969 Adapazarı Kaynarca doğumluy-
du. İ.Ü. Basın Yayın Yüksek Okulu’nda
Dev-Genç’li olarak çalıştı. 1 Aralık direni-
şinin yaratıcısı oldu. Hamiyet, önder ve
örnek bir Dev-Genç’liydi. İzmir’de 9 Ni-
san 1992’de halk düşmanlarına yönelik bir

eylem sırasında çatışarak şehit düştü.

Faruk BAYRAKÇI Olcay UZUN

Hamiyet YILDIZ

10 Nisan 1996’da İstan-
bul Göztepe kavşağında ku-
şatılan iki SPB komutanı,
teslim ol çağrılarına ateş
açarak cevap verdiler.

Muharrem KARAKUŞ,
1972 Sivas doğumludur.

Göztepe köprüsü altındaki çatışmada, son mermisini
kullandıktan sonra sloganlar atarak şehit düştü.

Mustafa BEKTAŞ, 1968 Amasya Gümüşhacıköyü
doğumludur. Devrimcilerle, mücadeleyle daha çocukluk
yıllarında tanıştı. Tam bir emekçiydi. Küçükarmutlu'da
çeşitli görevler aldı, Armutlu’ya çok emeği geçmiştir.
Daha sonraki süreçte ise farklı görevler üstlendi.

Muharrem KARAKUŞ Mustafa BEKTAŞ



554

Yürüyüş

29 Mart
2012

Sayı: 310

Polisin Ailelerimizi
Kullanmasına İzin Vermeyecek,
Ailelerimizi Örgütleyeceğiz!

Antalya Halk Cephesi’nin düzenlediği
Newroz kutlamasından sonra, kutlamaya ka-
tılan lise ve üniversite öğrencilerinin aileleri,
Antalya polisi tarafından arandı. Kendilerini
“Kızınızın okulundan öğretmen Önder Fırat”
ya da “Kızınızın okulundan öğretmen Mustafa
Önder” diyerek sahte isimlerle tanıtan polis-
ler, Dev-Genç’li öğrencilere aileleri aracılığı
ile baskı kurmaya çalıştılar. 

Polislerin, aileleri arayarak çocuklarının
“terör eylemlerine” katıldığını, tehlikeli yerle-
re gittiğini söylemesiyle ilgili olarak Antalya
Halk Cephesi 24 Mart günü eylem yaptı. Kış-
lahan Meydanı’nda yapılan eylemde aynı gün
Ankara’da yapılan polis baskınları da protesto
edildi. 

33 kişinin katıldığı eylemde yapılan açık-
lamada, AKP faşizminin Newroz kutlamala-
rında yaptığı saldırılar anlatıldı.

Sonrasında “Bizler demokratik haklarımız
temelinde meşru mücadele eden devrimcileriz.
Halk düşmanlarının ise her şeyleri yalan, ka-
ralama, zulüm üzerine kurulu olduğu için, ai-
lelerimizi arama acizliğini gösteriyorlar. Biz-
ler utanılacak, ailelerimizin başını eğecek hiç-
bir şey yapmıyoruz. Sadece vatanımıza ve halk-
larımıza sahip çıkıp, geleceğimizin mücade-
lesini veriyoruz. Onun için de başımız dik, al-
nımız açık.” diye seslenildi.

Halk Cepheliler, 22 Mart
günü de Gazi Mahallesi’nde
Perşembe Pazarı’nda toplu ola-
rak bildiri dağıtımı yaptı. Bildi-
ri dağıtımı sırasında halka
AKP’nin yıkım projesi anlatı-
lırken, bir yandan da yıkımlara
karşı direniş ve birlik çağrısı
yapıldı. 

25 Mart’ta ise yıkımlara
karşı kurulan halk komiteleri
Gazi Özgürlükler Derneği’nde
verilen yemekte bir araya gel-
di. Alibeyköy, Gazi, Okmey-
danı ve Armutlu komitelerinden
20 kişinin katıldığı yemekte, yı-
kım tehdidine karşı yapılan
çalışmalar anlatıldı. Komiteler
arası birliğin olması gerektiği
vurgulanarak, mücadeleyi daha
da yayma kararı alındı. 

Aynı gün Gazi Halk Cephe-
si de bir panel düzenledi. Pa-
nelde AKP'nin kentsel dönüşüm
projesiyle halka yaşattıklarının
halk tarafından anlatıldığı bir
sinevizyon gösterildi. 23 kişinin
katıldığı panelde, sinevizyon
gösteriminin ardından yıkımla-
ra karşı örgütlenme çalışmala-
rı üzerine konuşuldu.

Konut Hakkımızı
Söke Söke Alacağız!

Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Cemil Bilsel Konfe-
rans Salonu'nda 20 Mart günü
"Barınma Hakkı ve Kentsel
Dönüşüm Davaları" konulu bir
panel düzenlendi. Halkın Hu-
kuk Topluluğu ve ÇHD Öğ-
renci Komisyonu'nun birlikte
düzenlediği panele konuşmacı
olarak Halkın Hukuk Büro-
su'ndan Av. Özgür Yılmaz,
Devrimci Mücadelede Mimar
Mühendisler’den Cem Dur-
sun, Yazar Metin Yeğin ve Ma-
mak'ta gecekonduda yaşayan

Mahmut Gürbüz katıldı. 
Av. Özgür Yılmaz konuş-

masında kentsel dönüşümün
hukuki boyutundan bahsederek,
yeni çıkarılan kanunlarla dev-
letin halkı sözleşme yapmaya
zorlayarak gecekondularını ve
arsalarını ellerinden aldığını; bu
da yetmezmiş gibi evleri elin-
den alınan insanların devlete
borçlandırıldığını söyledi. Dev-
letin "Kentsel Dönüşüm" adı al-
tında gecekondu mahallelerini
rant sağlayacağı yerlere dönüş-
türmeyi amaçladığını belirten
Yılmaz, yaptıkları çalışmalar
sonucunda bir çok mahallede
halkın devletle sözleşme yap-
mayı reddettiğini anlattı ve
“Halka gitmeli ve kentsel dö-
nüşümün amacını anlatmalı-
yız.” dedi.

Cem Dursun ise, kentsel
dönüşümü değil, yerinde ısla-
hı savunduklarını belirtti.

Metin Yeğin de, kentsel dö-
nüşümü yaşayan Latin Ameri-
ka ülkelerinden örnekler vere-
rek, gecekonduların yerine ya-
pılan gökdelenlerin, apartman-
ların insanları yalnızlaştıma
amacı taşıdığını, kentsel dönü-
şümün hapishanelerde uygula-
nan tecrit politikasının dışarıya
yansımış hali olduğunu belirtti.

Son olarak Mahmut Gürbüz
ise kentsel dönüşümle amaçla-
nanın gecekonduda yaşayanların
yaşam koşullarını iyileştirmek ol-
madığını, mahallelerindeki bir-
lik, beraberlik, komşuluk ilişki-
leri ve dayanışma kültürünün
yok edilmek istendiğini, gece-
kondu sahibi olarak yerinde ıs-
lah istediklerini söyledi.

Konuşmacıların ardından se-
yircilere söz verilerek, soruları
alındı. İki buçuk saat süren panele
100 kişi katıldı.

Gücümüzü Gösterecek 
Evlerimizi Yıktırmayacağız!

Çalışma Hakkımızı
Direnerek Alacağız!

Bursa’da 17 Şubat günü işlerinden atılan
Asilçelik işçileri, 22 Mart'ta Orhangazi Mey-
danı'nda, işten atılmalarını protesto etmek ve
işlerine geri dönmek için oturma eylemi yap-
tılar.

20 işçi ve onları destekleyenlerin ka-
tıldığı eylemde “İşimizi İstiyoruz” pankartı
açılarak, yarım saat süren oturma eylemi
yapıldı. Oturma eyleminden sonra toplu
olarak Orhangazi esnafı gezilerek, 50 adet
bildiri dağıtıldı. Aynı gün, direnişe destek
veren 3 işçinin daha Asilçelik'ten atıldığı
öğrenildi. 

Eyleme Devrimci İşçi Hareketi de “İş-
çiyiz Haklıyız Kazanacağız", "Asil Çelik
İşçisi Yalnız Değildir” yazan dövizleriyle
katıldı.

AKP, Yıkım Saldırısına Hazırlanırken
Halkın Gücünü Yok Sayıyor


