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Nuriye, Acun, Semih; Ekmek ve Adalet Mücadelesi Veriyor; Direnme Haklarını Savunuyorlar!
Onlar Direnerek Yollarını Açtılar...

Direnmek Kazanmak İçin Tek Yoldur!
EKMEK VE ADALET MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK!

HAKKIMIZ OLANI ALACAĞIZ!

BİZ KAZANACAĞIZ!
HALKIMIZ KAZANACAK!

Açlık, Yoksulluk İçindeki Halkımız, Yurtlarda Yakılan Çocuklarımız,
Madenlerde, Güçüklerde Katledilen İşçilerimiz, Hakları Gasp Edilen

Emekçilerimiz;
EKMEK VE ADALET MÜCADELESİ DIŞINDA 

KURTULUŞ YOLUMUZ YOKTUR!

Babası “Kontrgerilla” Oğlu “Patron”
Babası Kanımızı, Oğlu Alınterimizi Sömürüyor...

KATLETMEK SERBEST DAYANIŞMAK YASAK!
Siirt Şirvan’a Giden Halk Cephesi Heyeti ve 

Onların Gözaltı Takibini Yapan HHB Avukatı Ayşegül Çağatay 
Gözaltına Alındı

Halk Cephesi Heyeti Maden İşçilerinin Taziye Çadırına Gitti; 
Aileleri Ziyaret Etti

Siirt Şirvan’da, 16 İşçinin Diri Diri Toprağa Gömüldüğü 
Bakır Madenini İşleten Ciner Holding’e Ait Park Elektrik A.Ş.’nin 

“Patron”u Refik Güray Eken, 
Kontrgerilla Şefi Korkut Eken’in Oğlu

Refik Güray Eken, Afşin-Elbistan Çöllolar Kömür İşletmesinde 
Toprak Altında Kalan 11 Madencinin Ölümünden de Sorumlu
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- Devlet tarafından ezilen, sömürülen, horlanan,
yaşamsal ihtiyaçlarından mahrum bırakılan bir
halk, hayatta kalmak için hakları için savaşmak

zorundadır.
- Kölece bir yaşamı kabul etmeyen, ulusal
onuruna, emeğine, geleceğine sahip çıkan 

herkes savaşmak zorundadır.
- Her yer savaş alanıdır. Düşman her yerdedir.

Teslim olmama, uzlaşmama ve her yerde düşmana
biraz daha fazla vurma anlayışımızı geliştirmeli ve

her yeri savaş alanına dönüştürmeliyiz.
- Savaş, sadece cephedeki askerler ve ileri

silahlarla sürdürülmez. Devrimci savaş, her şeyden
önce karşılıklı mevzilerde sürdürülen bir kararlılık
savaşıdır. Düşmanın her hamlesine devrimciler de
karşılık vermek, gerek fizik ve gerekse de ruhen

düşmanı bozguna uğratmak zorundadırlar.
- Doğanın kanunudur, canına kastedilen her canlı

kendini korumaya alır. 
Köleliğin dayatıldığı bir halk savaşçı olur.

Yoksulun matbaası olan duvarlarımız hiç susmaz, hiç boş kalmaz
Bizim irademiz her zaman gerçekleri halka ulaştırır.

Çünkü duvarlarımız bizimdir, mahallelerimiz, sokaklarımız… hepsi bizimdir.
Çünkü; onların, her duvarı değil nakış nakış işlemek,  boyayı tutacak inancı

ve moral üstünlüğü bile yoktur.

Biz halkız… Biz milyonlarız 
Biz istersek, inançlarımızı dağa, taşa ve ateşe yazarız.



ii ç i n d e k i l e r
ideolojik bir tercihtir. Zafer

sadece direnenlerindir-2

30 Faşizm Zalimin Zulmüdür:
Faşizme karşı birleşelim,

savaşalım, kazanalım!

32 Mahalleler: Nasıl
örgütleyeceğiz? Dağıtmadık
tek bir dergi bırakmayacağız.
Yürüyüşün girmediği ev
burjuva ideolojisine
bırakılmıştır

34 Halk Meclisi: Devrim, halkın
çıkarını örgütler

36 Gençlik Federasyonu’ndan:
Dev-Genç’liler direnişlerden
örgütlenmiş  direnişler
örgütlemiştir

37 Liseliyiz Biz: Asıl terörist halk
düşmanı faşizmdir... 

38 Kamu Emekçileri Cephesi:
AKP faşizmine karşı, 

direnişin safını büyütelim!

39 Ülkemizde Gençlik: Gencecik
bedenlerimizle tek başımıza
kalsak bile mücadele etmeye

devam edeceğiz

42 Devrimci İşçi Hareketi:
Direniş ve zafer

44 Grup Yorum'u susturmaya
AKP'nin gücü yetmez

47 Sanatçıyız Biz: Sanat gerçek

10 Devrimciliğin Köşe Taşları:
Devrimcilik direnmektir

11 Durduramayacaklar halkın
coşkun akan selini!

14 Grup Yorum direniştir umuttur!
Çünkü;

15 Biz Diyoruz ki: Halkın
türkülerini yapanlar
yasalarını yapanlardan daha
güçlüdürler 

16 Röportaj: Halkları için direnen
tek akademisyen Nuriye
Gülmen

18 Hakları gaspedilen KEC’lilerin
direnişlerinden...

19 Solun Köşe Taşları:
Direnemiyorsunuz çünkü;
tüm direnme dinamiklerinizi
teslimiyet masasında
bıraktınız-2.bölüm

22 Çayan... Bizim Çayan

23 10 Soruda: Açlık grevi̇ ve

ölüm orucu

28 Onurumuz, haklarımız, Özgür
Tutsak kimliğimiz için tecrite
karşı direniyoruz... Direniş;

4 İstiyoruz Yapacağız: Silah, savaş
ve hedef

HAKKIMIZ OLANI ALACAĞIZ!

değerini salonlarda değil
sokaklarda kazanır!

Gerçek ödül festivallerde değil

halkın alkışlarıyla kazanılır!

48 Halkın Hukuk Bürosu: Çağdaş
Hukukçular Derneği; İ̇çi̇şleri̇
Bakanlığı’nın onayıyla
kurulmadı ki̇ şi̇mdi bakanlık

kararları i̇le kapatılsın!

49 Nuriye Gülmen, Semih Akça
gibi Acun Karadağ da direniş
alanını kazanacak direnenleri

hiçbir güç engelleyemez

50 Her daim umudu büyütmeye
halka gerçekleri ulaştırmaya
devam edeceğiz baskı ve
zorbalığınız bize vız gelir!

51 Haberler...

52 Halktan öğrenip, halka
öğreteceğiz, halkın mühendis
mimarlarıyla halkın sorunlarını
çözeceğiz

53 İçimizden Birinden: Devrim
kendi içimizdedir, devrimcilik
tarihsel ve siyasal
zorunluluktur

54 Avrupa’daki Biz: Grup Yorum
halktır, faşizmin elinden

alacağız

56 Avrupa’da Yürüyüş:

58 Yitirdiklerimiz

HASTA TUTSAK
MESUDE
PEHLİVAN
SERBEST
BIRAKILSIN!

UMUDA DAVET
ŞENLİĞİ-9

Umut Denizinde
Bir Damla da siz Olun!
� Öykü, anı, deneme, masal...
� Şiir, şarkı sözü, mani...
� Resim, karikatür, fotoğraf...
üretimlerinizle katılabilirsiniz.
� (Umudun Çocukları için konu
sınırlaması yoktur, ürettikleri her
şey kabulümüzdür.)

Son katılım tarihi: 1 Aralık 2016
Katılım Adresi: Güven Güzeler
2 No’lu F Tipi Hapishane
Tekirdağ



Emperyalizm ve oligarşiye karşı
savaşımız çok yönlü olarak sürüyor.
Bu savaşta, oligarşi cephesini büyük
oranda AKP iktidarı temsil ediyor.

Düşman, yalnız silahlı mücadele
cephesinde değil, her cephede halka
karşı acımasız bir savaş yürütüyor.
Dernekleri kapatıyor, devrimcileri,
demokrat insanları, düzenin kendi
sınırlarını aşmadan muhalefet yapanı
bile gözaltına alıyor, işkenceden ge-
çiriyor, hapse atıyor. Bunu yaparken,
göstermelik bile olsa bir yargı süreci
işletmiyor. Yani faşizm kendi faşist
yasalarına ve burjuva hukukuna bile
saygı gösterme gereği duymuyor.

Neden?
Çünkü, halkın düzenden kopuşunu

engelleme şansını çoktan kaybetmiştir.
Halkı oligarşik düzene ikna etmeye
çalışmıyor, demokrasicilik oyununu
yönetmede bir araç olarak kullanmayı
olanaklı görmüyor. Nedir bunun an-
lamı? Düzeni demokrasicilik oyunu
içinde yönetemiyor. Faşizmi en açık
haliyle uygulamaktan başka bir yol

göremiyor. Bunun adı egemen sınıf-
ların yönetememe krizidir. En küçük
bir demokratik hakka, en küçük bir
demokratik örgütlenmeye tahammül-
süzlükleri bundandır.

AKP iktidarı, devlet denilen baskı
aygıtının tüm olanaklarını halka karşı
yürüttüğü savaşı kazanmak için se-
ferber edip, medyasından eğitim ku-
rumlarına, sağlık alanından polisine,
ordusuna, maliyesinden diyanetine
tüm yapılarını bu savaşın birer ele-
manı haline getirmiş durumdadır. Di-
ğer bir ifadeyle faşizm, her şeyi silah
haline getirmiştir. Terör, yalan, de-
magoji, tehdit ve gözdağı bu savaşın
değişmez elemanları... AKP iktidarı
bu silahları en verimli tarzda kullanıp,
en kısa sürede mümkün olan en
büyük kazancı elde etmeyi hedefli-
yor.

AKP iktidarının bu savaşta kul-
landığı araçlar, faşizmin tüm karak-
teristik özelliklerini veriyor.

TV’lerde, bir Cumhurbaşkanı Er-
doğan çıkıyor konuşuyor, bir Baş-

bakan Binali Yıldırım. Adeta tüm
gün sırayla konuşuyorlar. Binlerce
kez aynı yalanları TV ekranlarında
tekrarlıyorlar. Yorulup konuşmaya
ara verdiklerinde, TV ekranlarında
son konuşmaları tekrar tekrar, döne
döne yayınlanıyor. Arada bakanlar
çıkıp konuşuyorlar, aynı yalanları,
demagojileri, onlar da tekrarlıyorlar. 

Vatanı satan işbirlikçiler, ama va-
tan üzerine nutuk çekiyorlar.

Dinen yasaklanmış ne kadar günah
varsa, hepsine boğazlarına kadar bat-
mış durumdalar, ama dini bir dakika
olsun dillerinden düşürmüyorlar.

Ulusal onurun zerresini taşımı-
yorlar, vatan toprakları üzerinde em-
peryalizmin çizmelerine çiğnetme-
dikleri, emperyalist tekellere yağma-
latmadıkları tek karış toprak parçası
bırakmamaya yeminli gibi çalışıyorlar,
millet kavramını dillerinden düşür-
müyorlar.

Faşizm yalanla yönetir, TV ek-
ranlarından 24 saat yalan söyleyen
yalan makinesi durumundalar. Baskı,

““BİZ SADECE BİR ÖRGÜTTEN BAHSETMİYORUZ;

SAVAŞ ÖRGÜTÜNDEN BAHSEDİYORUZ...”    

(DURSUN KARATAŞ)

SİLAH, SAVAŞ VE HEDEF
Neden savaşıyoruz? Tek kelimeyle ekmek için savaşıyoruz. Dünyada bundan daha

meşru bir savaş gerekçesi yoktur
Neden savaşıyoruz? Onurumuz için savaşıyoruz. Emperyalizmin işgal ettiği bir ülkede,

bir avuç işbirlikçinin vatan topraklarını emperyalizme pazarladığı bir ülkede halkın
onuru, emperyalizmin postalları altındadır. Onurumuzu kazanmak için savaşıyoruz.

Dünyada bundan daha onur verici bir savaş gerekçesi yoktur.
Neden savaşıyoruz? Adalet için savaşıyoruz. Bir insanı diğerinden üstün tutan,

kapitalizmin adaletsizliğine karşı, halkın adaleti için savaşıyoruz. Dünyada bundan
daha haklı bir savaş gerekçesi yoktur...

Ekmeğimizi, halkın iktidarı ile kazanacağız.
Onurumuzu, bağımsızlık ile kazanacağız.

Adaleti, halk demokrasisi ile kazanacağız.
Bilelim ki, böylesi haklı gerekçeler ve amaçlar için savaşan bir güç yenilmezdir

İS
TİY

ORUZ

YAPACAĞIZ

Yürüyüş

4 Aralık
2016

Sayı: 550

Hakkımız Olanı Alacağız!4



zulüm, yasaklar, yalan ve dema-
goji, ırkçılık, halka düşmanlık,
emperyalist ve işbirlikçi tekellerin
çıkarları doğrultusunda emek düş-
manlığı, AKP iktidarının karak-
terini belirleyen özelliklerdir.

Faşizmin asıl hedefi halk ve
halkın iktidar mücadelesine ön-
derlik eden devrimciler, yani Par-
ti-Cephe’dir. Yani bu savaş em-
peryalizm ve oligarşiyle halk ara-
sında süren bir savaştır. Oligarşi
içi çelişkiler, çatışmalar, bu sa-
vaşın karakterini belirleyen du-
rumda değildir, hiçbir zaman da
olmayacaktır. Savaşın karakterini
belirleyen, halk ile emperyalizm
ve oligarşi arasındaki uzlaşmaz
çelişkidir.

Bu nedenle de yalan, dema-
goji, baskı, yasaklar ve faşist te-
rörün hedefinde asıl olarak dev-
rimci hareket vardır.

Hedef, devrimci hareketin ku-
rumlarını işlevsiz ve çalışamaz
hale getirmek, örgütsel gücünü
zayıflatmak, başarılabiliyorsa da-
ğıtmak, halk nezdinde inandırıcılığını
ve güvenilirliğini zayıflatmaktır.

Bunun yanında, halkı sindirmek,
devrimci hareketle bağ kurmaya kor-
kar hale getirmek, halkın bilincini
bulandırmak, beyinlerde korku du-
varları örmektir.

Fakat, savaşın sonucunu tayin
eden, faşizmin demagojileri değildir,
yalanları değildir, faşist terör ve
zulüm de değildir. Savaşın sonucunu
tayin edecek olan, bu savaşta haklı
ve meşru tarafı temsil etmektir. Fakat,
haklı olmak kendiliğinden savaş ka-
zanmaya yetmez. Haklılık, ancak
güçlü Marksist-Leninist bir savaş ör-
gütü ile birleştiğinde, faşizmin kar-
şısında halk kurtuluş savaşının zaferini
getirebilir. Bunun için, zaferi kazan-
mak için...

İdeolojik, Politik,
Moral Üstünlük Bizimdir

Savaşın hedefi, iradeyi karşı tarafa
kabul ettirmek şeklinde özetlenebilir.
Savaş bir kez başladıktan sonra önünü
almaya çalışmak, sonuçsuz bırakmak
intihar etmekle eşittir. Savaşın so-
nunda bir taraf yok olacaktır, bu ya

sen olacaksın, ya da karşı taraf ola-
caktır. Bunun bir üçüncü yolu yoktur.
İdeolojimizden, politikalarımızdan,
strateji ve taktiklerimizden, hedefi-
mizden ve kendimizden eminsek,
kazanmamamız için bir neden yoktur.
O halde, tek bir hedefe kilitlenmeliyiz,
savaşın gerektirdiği gibi savaşmak
ve kazanmak.

Neden savaşıyoruz? Tek kelimeyle
ekmek için savaşıyoruz. Dünyada
bundan daha meşru bir savaş gerek-
çesi yoktur.

Neden savaşıyoruz? Onurumuz
için savaşıyoruz. Emperyalizmin işgal
ettiği bir ülkede, bir avuç işbirlikçinin
vatan topraklarını emperyalizme pa-
zarladığı bir ülkede halkın onuru em-
peryalizmin postalları altındadır. Onu-
rumuzu kazanmak için savaşıyoruz.
Dünyada bundan daha onur verici
bir savaş gerekçesi yoktur.

Neden savaşıyoruz? Adalet için
savaşıyoruz. Bir insanı diğerinden
üstün tutan, kapitalizmin adaletsiz-
liğine karşı, halkın adaleti için sava-
şıyoruz. Dünyada bundan daha haklı
bir savaş gerekçesi yoktur.

Ekmeğimizi, halkın iktidarı ile
kazanacağız.

Onurumuzu, bağımsızlık ile
kazanacağız.

Adaleti, halk demokrasisi
ile kazanacağız.

Bilelim ki, böylesi haklı
gerekçeler ve amaçlar için sa-
vaşan bir güç yenilmezdir.

Psikolojik, fiziki ve ideo-
lojik boyutuyla süren savaşı-
mızda, düşmanımızın hangi si-
lahlarla üzerimize geldiğini
hepimiz görüyoruz. Faşizm;
tankıyla, topuyla, uçağıyla,
panzeriyle, yalan ve demago-
jileriyle, mahkemeleriyle, bü-
rokratlarıyla, basınıyla, televiz-
yonuyla her şeyi tek merkezden
güdümlü hale getirerek saldı-
rıyor. 

Bu silah üstünlüğüne rağ-
men, faşizmin en büyük deza-
vantajı ise, karşısında savaşan
gücün niteliğidir. Halka karşı
savaşıyor, halkın Marksist-Le-
ninist partisine ve halk cephe-
sine karşı savaşıyor.

Faşizmin ikinci dezavantajı
tüm benliğiyle zaferi kazanmaya ki-
litlenmiş, haklılık ve meşruiyetine
inanmış, tüm fizik ve ruh kapasitesini
mücadele alanlarına taşımış "insan"
faktörüne sahip olmayışıdır. Geçici
başarılarına rağmen, onu nihai an-
lamda yenilgiye götürecek olan olgu
burada saklıdır. Örnek vermek gere-
kirse, bugün dünyada milyonlarca
insanı kendine bağlamış ve savaşa
sürmüş olan emperyalizm, yüzlerce
gün kendisi için ölüme yatabilecek,
santim santim ölüme giderken bile
davasından dönmeyecek, ya da son
anında, o en değerli varlığını yitirmeye
birkaç saniye kalmışken bile, yarasına
bandığı eliyle, duvara inancının adını
yazabilecek bir tek insan çıkarabilir
mi? Cevap kesindir; Hayır Çıkara-
maz.

Zaman Silahlarımızı
Kuşanma Zamanıdır

Düşmanın büyüklüğü koftur. Onu,
böylesine silahlanmaya iten güç işte
bu zayıflığı ve "silahsızlığı"dır as-
lında. Çünkü onlarda ozanın dediği
gibi: "...İnsanlar makineleri değil,
makineler kullanır insanı". Onu

Silah derken de çapı, azami ve
etkili menzili şu kadar, şu kadar diye

resmedebileceğimiz tabancayı,
tüfeği kastetmiyoruz. Mutlaka

bunlar da birer silahtır. Ancak tek
başına yetersiz ve etkisizdir. Silahı

sadece mekanik bir makinaya
indirgeyen anlayış savaşta kısır bir

anlayıştır. 
Savaşın en büyük silah gücü; tüm

bilinciyle, duyguları ve iradesiyle
savaşa kilitlenmiş devrimcidir. 
Savaşa kilitlenmiş bir devrimcinin
her eylemi etkili bir silahtır, her
malzemeyi etkili bir silah olarak

kullanabilir.
Bir bakışımızın, bir susuşumuzun,

bir sloganımızın, bir haykırışımızın
bile yeri ve zamanı iyi seçildiğinde

çok etkili sonuçlar yarattığı yaşanmış
gerçeklerdir.

4  Aralık
2016

Yürüyüş

Sayı: 550

55Ekmek ve Adalet Mücadelesi Dışında Kurtuluş Yolumuz Yoktur!



böyle saldırganlaştıran diğer neden,
hiçbir haklı gerekçeye sahip olma-
masıdır. Dolayısıyla, insanları inan-
dıramamaktadır. Kendine, çıkarsız,
salt inançla bağlanmış tek bir insan
bulamamaktadır. Bu nedenle her yeni
örgütlediği insan, her yeni icat ettiği
silah ve teknoloji er ya da geç kendini
vuran silaha dönüşmektedir. Ve bu
kaçınılmazdır. Faşizme karşı yürüt-
tüğümüz savaşın en temel öğesi in-
sandır. Bu silahı iyi değerlendiren
ve doğru yönlendiren gücün zafere
ulaşamaması mümkün değildir. Ka-
rarlı devrimci iradenin önüne hiçbir
bir güç geçemez ve bu güç asla dur-
durulamaz. Kararlı bir devrimcinin
iradesi derken, tüm yeteneklerini sa-
vaşa sürme kararlılığına sahip dev-
rimciden bahsediyoruz. 

Silah derken de çapı, azami ve
etkili menzili şu kadar, şu kadar diye
resmedebileceğimiz tabancayı, tüfeği
kastetmiyoruz. Mutlaka bunlar da
birer silahtır. Ancak tek başına yetersiz
ve etkisizdir. Silahı sadece mekanik
bir makinaya indirgeyen anlayış sa-
vaşta kısır bir anlayıştır. 

Savaşın en büyük silah gücü; tüm
bilinciyle, duyguları ve iradesiyle
savaşa kilitlenmiş devrimcidir. 

Savaşa kilitlenmiş bir devrimcinin
her eylemi etkili bir silahtır, her mal-
zemeyi etkili bir silah olarak kulla-
nabilir.

Bir bakışımızın, bir susuşumuzun,
bir sloganımızın, bir haykırışımızın
bile yeri ve zamanı iyi seçildiğinde
çok etkili sonuçlar yarattığı yaşanmış
gerçeklerdir.

Şubedeki susuşumuzun, dişimizi
sıkışımızın, dik duruşumuzun, göz
bandı indirme kararlılığı gösterişi-
mizin yarattığı etkiyi getirelim göz-
lerimizin önüne. Kaleme aldığımız
bir bildirinin, yaktığımız bir türkünün,
oturup-kalkışımızın, temiz ve disiplinli
yaşam tarzımızın yarattığı etkiyi sa-
dece mekanik silahlarla yaratama-
yız.

Vietnam halkının her türden yük-
sek teknoloji ürünü silahlarla donan-
mış Yankee'lere karşı yürüttüğü sa-
vaşta nelerin silah haline getirildiğini
ve ne büyük sonuçlar yarattığını ha-
tırlayalım. Bu savaşta, cangılların

insanı saklama özelliğinden, coğrafya
bilgisine, zehirli yılanlardan, dışkıların
renkleri hakkındaki bilgiye kadar her
şey ama her şey cepheye sürülmüş
ve bu savaşın sonucunda ABD'li
insan avcılarına bugün hala üzerle-
rinden atamadıkları "sendrom" ya-
şatılmıştır. Ülkemizde de savaş böy-
lesine küçük silahların birleşmesi so-
nucunda kazanılacaktır. Hiç kimse,
zafer öncesinde emperyalizmle benzer
ve eşit silahlara sahip olacağımızı
tasavvur etmemelidir. Bu mümkün
değildir. Kullanım yeri ve zamanı
iyi seçildiğinde en etkili silahlardan
biridir bedenimiz. Unutulmamalıdır,
80 cuntası sonrası toplumsal muha-
lefetin kıvılcımı, silahların namlula-
rından çıkan ateşle değil, can pahasına
yürütülen ölüm orucu ile çakılmıştır.
Ve o kıvılcım bugün, yüz binlerin
elinde silaha dönüşmüştür. Bu eylem,
olanakların neredeyse sıfırlandığı
noktada bile neler yapılabileceğinin,
nelerin silah haline getirilebileceğinin
örneğidir. Amacımız silahlanmaktır.
Düşmanı kahredecek, yakacak, yı-
kacak, elini kolunu bağlayacak si-
lahları bulup çıkarmaktır. Düşmanı
yenebilmenin, halk kitlelerini düş-
mana karşı ayaklandırabilmenin yolu,
her savaşçının koşullarını değerlen-
direrek, hangi yetenek ya da alet
edevatını düşmana karşı silah haline
getirebileceğini düşünmesinden ge-
çiyor biraz da.

Yeri gelecek bedenlerimiz silah
olacak, yeri gelecek dilimizdeki slo-
gan, yeri gelecek sapanlarımız, mo-
lotoflarımız, yeri gecelek kleşlerimiz,
roketlerimiz, lavlarımız... Asıl olan,
bu silahları bulacak olan savaş ira-
demiz, her şeyi düşmana karşı silah
haline getirecek olan savaşma ka-
rarlılığımız ve irademizdir.

Savaşımızda Araç ve
Yöntemlerimiz

Savaşırken hangi araç ve yön-
temleri kullanacağız? Evet, şimdi bu
soruların cevaplarını vermeli ve daha
önemlisi bu cevaplar savaş gerekçe-
lerimiz ve hedeflerimizle birbirini
tamamlar nitelikte olmalıdır. 

Tepeden tırnağa silahlanmış or-
duları, savaş alanında askeri yenilgiye

uğratmak için, düşmana güçlü dar-
beler vurabilen silahlara da sahip ol-
mamız gerektiği açıktır.

Fakat, nereden elde edeceğiz böyle
silahları?

Hangi silah fabrikalarında ürete-
ceğiz?

Şurası kafamızda açık olmalıdır
ki, bu savaşın son aşamalarına kadar,
hatta savaşımızı kazandıktan hemen
sonra bile, düşmanın silah donanımına
eşit bir silah donanımına sahip ol-
mayacağız.

Savaş alanında, düşmanın savaş
donanımından daha etkili savaş araç-
larına sahip olmak bizim elimizde-
dir.

Bunun için, öncelikle savaştaki
avantajlarımızı kullanacağız.

Nedir bu savaştaki avantajları-
mız?

Birincisi, bizim vatanımızda sa-
vaşıyoruz. Savaş alanlarımız bizim
yaşam alanlarımızdır. Düşman, em-
peryalizmin işbirlikçisi oligarşinin
ordusu ve polisi olsada yine de halkın
içinde bir güç olmadığı için, işbirlikçi
bir güç olduğu için yerli bir güç de-
ğildir. Bizim topraklarımızda yabancı
ve işgalci bir güçtür. Bu gerçek savaş
alanında düşmanın dezavantajı olarak
ortaya çıkar.

Ama bu avantajı kullanmak, halkı
bu savaşta örgütlemek ve saflaştır-
makla mümkün olur.

Halkın örgütlü olduğu bir kırsal
alanda, oligarşinin ordusu tümüyle
işgal ettiği kendisine yabancı bir top-
rak parçasında savaşıyor demektir.
Bizim savaş gücümüzü ise, savaşın
sürdüğü bölgedeki halk oluşturacaktır. 

Kırlarda tüm gücüyle savaşmasına
rağmen, halkın desteğine sahip ol-
madığında savaş alanına hakim ola-
mamaktadır. Birkaç kişilik gerilla
gücünün karşısına bile ancak binlerce
kişilik askeri güçle çıkabilmektedir.

Gecekondu mahallelerinde de du-
rum aynıdır. Oligarşinin polisinin
mahallelerimizde savaşımızın en alt
düzeyde sürdüğü bugün bile, mahal-
lelerde kalıcı bir otorite kurması
mümkün olmuyor.

Savaşa halkın katılımını daha fazla
örgütlediğimiz aşamalarda, mahal-
lelere giremez hale gelecektir.
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İkincisi, savaşın sürdüğü alanlar-
daki hakimiyetimizle, her şeyi düş-
mana karşı silaha dönüştürme avan-
tajına sahip olabiliriz. Vietnam halkı
bunu en iyi başaran örnektir. Arılara
kadar, yılanlara kadar her şeyle düş-
mana darbe vurabilmiştir. Her şeyi
silaha çevirebilen bir savaşma isteği,
kararlılığı, cüreti karşısında da düş-
manın silah gücü zayıf kalacaktır.

Bir propaganda aracı ya da siyasi
gerçekleri kavratma aracı olarak her
şey ama her şey silaha dönüştürüle-
bilir. Düşmanın oyunlarını bozmak,
ataklarını boşa çıkarmak, silahlarını
etkisiz kılmak için çevremize şöyle
bir baktığımızda onlarca, hatta yüz-
lerce böyle silahla karşılaşabiliriz.
Devrimci savaşımızın, halk kitlelerini
de savaştıran, onları savaşın asli un-
surları haline getiren bir anlayışa
sahip olduğunu unutmayalım. Kar-
şı-devrimin, devrimi boğmak için

her türlü araç ve yöntemi
kullandığı süreçte, dev-
rimciler ellerindeki tüm
silahları, tüm mücadele
yöntemlerini kendi zen-
ginlikleri içinde kullan-
malı, düşmanı gerilet-
menin yollarını bulma-
lıdır. Halkımızın olanak-
ları sınırsızdır.

Gecekondu mahalle-
lerimizde, Gazi'de, Nur-
tepe'de, Okmeydanı'nda
Küçükarmutlu'da Dev-
rimci Halk Kurtuluş
Cephesi önderliğinde,
geçmişten günümüze
gerçekleştirdiğimiz ayak-
lanmalar ve direnişler
bugün bizlere önemli
dersler sunmaktadır. Bu
ayaklanmalar ve direniş-
ler halkla bütünleşen
devrimci önderliğin, düş-
manın en zamansız ve
en azgın saldırılarını en
hazırlıksız olunan koşul-
larda bile püskürtebildi-
ğimizin somut örnekle-
ridir. Halkımız ve dev-
rimciler ayaklanma gün-
lerinde, otobüs durakla-
rından, yatak çarşafları-
na, boş şişelerden pazar

tezgahlarına, çöp konteynırlarından
tırlara kadar her şeyi düşmana karşı
silah haline getirmiştir. Bu unsurlar,
kararlı insan iradesi ile ve yetenek-
leriyle birleştiğinde bu dünyanın düş-
mana dar edilmesi işten bile değildir. 

Silah mı yok, bulacağız. Düşmanın
belinde varsa ondan alacağız. Yakmak
mı gerekiyor, araba depoları ne güne
duruyor, patlatmak mı gerekiyor, he-
pimizin evinde tüpgaz var. Savaşın
en temel gerçeklerinden biri acıma-
sızlığı ve sertliğidir. Bu seyrin kendi
içinde tereddüte, el titremesine yer
yoktur. 

Dahası kendi silahlarımızı da üre-
tebiliriz. Dünya devrim tarihi bunun
örnekleriyle doludur. Kendi ülkemizde
de kimi bölgelerde halk kendi silah-
larını üretir. Kendi koşullarımız ve
ihtiyaçlarımızı esas alan silahları ken-
dimiz de üretebiliriz.

Savaş, bedel ister. Bu bedeli yalnız
bizler değil, düşman da ödeyecektir. 

Yaşadığımız günlerde süreç, dev-
rimcilerin önüne ciddi ve büyük gö-
revler koymaktadır. Ayaklanmaları
tüm ülke sathına yaymak, halkı kendi
savaşına sahip çıkmaya çağırmak ve
onlara örgütlenme modelleri sunarak
pratik olarak öncülük etme görevi
önümüzde durmaktadır. Oligarşi tü-
kendikçe, çareleri birer birer eridikçe
daha acımasızlaşacak ve savaşı tüm
ülke sathına yayacaktır. Ancak gözden
kaçırılmaması gereken, bu saldırganlık
ve çırpınışın, onun halk kitleleri nez-
dinde meşruluğunu yitirme sürecini
hızlandırması, dengelerin ve saflaş-
maların yeniden ve yeniden gündeme
gelmesidir.

Savcı Mehmet Selim KİRAZ ey-
lemimiz, Elif Sultan’ın tek başına
gerçekleştirdiği bir dizi eylem ve
son olarak İstanbul Emniyet Müdür-
lüğü binasına saldırı eylemi, Çiğdem
ve Berna’nın eylemleri, Dersim ge-
rillamızın Dersim ve Amed’de ger-
çekleştirdiği eylemler, elimizdeki sı-
nırlı olanaklarla bile çok etkili ey-
lemler yapılabildiğinin somut ve daha
ileriye taşınmayı bekleyen canlı ör-
nekleridir.

Nedir bu eylemlerin özelliği?
Hedefler doğru belirlenmiştir.
Zamanlama doğru yapılmıştır.
Elimizdeki savaş gücü etkili şe-

kilde kullanılmıştır. Örneğin, Mehmet
Selim Kiraz eylemi, tek bir tabancanın
bile, doğru kullanıldığında, hedef
doğru tespit edildiğinde, haklı ve
meşru bir zeminde hareket edildiğinde
tonlarca bombanın yaratamadığı po-
litik etkiyi, ajitasyon ve propaganda
etkisi yarattığını gösteriyor.

Adaletsizlik ve eşitsizlik karşısında
halkın öfkesi en büyük silahımızdır.
İnsanların öfkelerini akıtacakları ka-
nalları ve yöntemleri bulup çıkarmak,
onlara savaşabilecekleri örgütlü ze-
minler sunabilmek güncel görevi-
mizdir. 

Faşizme Karşı Mücadele Ekip-
leri, Milisler, Halk Komiteleri ve
Halk Meclisleri savaşımızın ihti-
yaçlarına cevap verebilecek örgüt-
lenme modelleridir.

Düzenin krizi, çelişki ve çatış-

Şurası kafamızda açık olmalıdır
ki, bu savaşın son aşamalarına

kadar, hatta savaşımızı kazandıktan
hemen sonra bile, düşmanın silah

donanımına eşit bir silah
donanımına sahip olmayacağız.
Savaş alanında, düşmanın savaş

donanımından daha etkili savaş
araçlarına sahip olmak bizim

elimizdedir.
Bunun için, öncelikle savaştaki
avantajlarımızı kullanacağız.

Nedir bu savaştaki
avantajlarımız?

Birincisi, bizim vatanımızda
savaşıyoruz. Savaş alanlarımız bizim

yaşam alanlarımızdır. Düşman,
emperyalizmin işbirlikçisi

oligarşinin ordusu ve polisi olsada
yine de halkın içinde bir güç

olmadığı için, işbirlikçi bir güç
olduğu için yerli bir güç değildir.
Bizim topraklarımızda yabancı ve
işgalci bir güçtür. Bu gerçek savaş

alanında düşmanın dezavantajı
olarak ortaya çıkar.
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maları, devletin tüm kurumlarıyla
savaşa göre yeniden organize edilmesi
tüm ülkede ve muhalif tüm kesimleri
hedef alan saldırılar göstermektedir
ki, savaş önümüzdeki süreçlerde daha
keskinleşecektir. Bu durumda savaşın
yeni koşullarına hazırlıklı girebilme-
nin yolu halkı süratle örgütlemek ve
daha önemlisi düşmana karşı silah-
landırmaktır. Teknik ve silah anla-
mında halktan çok daha güçlü olan
faşizmi yenmenin en önemli yolla-
rından biri halkın yaratıcılığını açığa
çıkartmaktır. Bu anlamda düşmanın
bizden ileri olması mantıken mümkün
değildir. Devrimi hayati bir ihtiyaç
olarak kavrayan bir insanla, düzenin
devamını salt çıkarı ve daha fazla
karı için savunan insan arasında ya-
ratıcılık anlamında büyük farklar ola-
caktır. Sadece olayın bu yanıyla bile
ne denli güçlü potansiyel silahlara
sahip olduğumuz açıktır. Halktan öğ-
renmek ve onun yaratıcılığının önünü
açmak, onu örgütlemenin yolunu
düzleyeceği gibi, savaşımıza çok
önemli ve hayati silahları sokacaktır.
Basit gibi görünen günlük kullanım
malzemelerine bir de bu yönüyle ba-
kıldığında, diğer bir deyişle işin içine
biraz yaratıcılık sokulduğunda ortaya
ne denli sonuç alıcı silahların çıktığı
görülecektir. Halkımız bu konuda
zengin deneyimlere sahiptir. Yaratıcı
yönümüzü geliştirirsek ve bu yönü-
müzü halkla paylaşırsak en kötü ko-
şullarda bile silahsız kalmamız müm-
kün değildir. Bu yaratıcılığın sınırı
yoktur. Bugün "silahımız yok" di-
yenler işin kolayına kaçan, "kolay
devrim" beklentileri içinde olanlardır.
Sınır bu kişilerin kafalarındadır. So-
run, inanmak ve yapabileceğimizi
bilince çıkartmaktır. Silah bizde yok-
sa, düşmanda vardır. Almasını bi-
leceğiz.

Savaşçılık ya da bizim "savaşçı"
diye nitelediğimiz devrimci, görevini
layıkıyla yapan, dava adamı olmanın
özelliklerini bünyesinde barındırabilen
devrimcidir. Tüm benliği ve olanak-
larını devrime hizmet eder hale getiren
devrimcidir. Hangi alan ya da bölgede
olursak olalım, hangi birimde görev
yapıyor olursak olalım, savaşçılığın
tanımı değişmez. Gerçek savaşçı, ye-

tenekleri ölçüsünde aldığı görevi ta-
mamlamak için yanıp tutuşan, kendi
cephesinde kullandığı "silahları"
uygun yer ve zamanda, en azami so-
nucu alacak tarzda düşmana yönel-
tebilen kişidir. Elindeki silahı, dü-
şüncesinin gücü haline getirebilendir.
Silahı bir amaç değil, devrim yolunda
bir araç olarak gören kişidir. Bilinçle
yoğrulmuş moral güç, bizlere en
güçlü silahları elde etmenin kapısını
açacaktır.

Savaşımızın HedefiDaha
Çok Öldürmek Değil,
Halkı Örgütlemektir

Buraya kadar "silah" derken ne
anlamamız gerektiği ve neleri silah
haline getirebileceğimiz konusunu
ele aldık. Silah kullanımının, mutlaka
ele alınması gereken ve "olmazsa
olmaz" bir nitelik taşıyan, bir diğer
yanı silahımızla "hangi hedeflere"
yöneleceğimizdir. Bu konuda ortaya
çıkması muhtemel hataların savaşı-
mızda "bizleri vuran" bir nitelik
kazanmaması için hedeflerimizi doğru
seçmeli ve doğru hedefe vurmalıyız.
Eylemimizin -hangi silah türüyle
olursa olsun- düşmanın oyunlarını
bozucu, onu geriletici, halka güven
verici, faşizmi teşhir edici ve düş-
manın "yenilebilir" olduğu gerçeğini
en sade biçimiyle anlatan bir nitelik
taşıması gereklidir. Kitlelerin istem-
lerine cevap verebilmelidir eylemimiz.
Hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak
tarzda ve netlikte olmalıdır. Kısacası,
doğru hedefe vurulmalı, yer ve zamanı
iyi belirlenmelidir. Hedefi yanlış se-
çilen ve uygun bir zamanlamayla
gerçekleştirilmeyen eylemlerin, kul-
lanılan silahın ya istenilen sonucu
vermediği ya da kullananı vuran tarz-
da aleyhte sonuçlar yarattığı bilinen
gerçeklerdir.

Bu durum özellikle Kürt milli-
yetçiliğinin halkı hedef alan eylem
çizgisi, oportünizmin Kürt milliyet-
çiliğinin kuyruğunda aynı eylemleri
yapar hale gelmesi ve reformizmin
bu eylemleri meşrulaştırmak için ge-
rekçeler üretmeye çalışması ile daha
yakıcı hale gelmiştir. Kürt milliyet-
çiliği suçlu suçsuz ayrımı yapmayan,
Türk milliyetinden olan herkesi suçlu

görüp hedef alan eylem tarzını yıl-
lardır uygulamaktadır. Fakat, tekil
eylemler şeklinde olan bu tarz, giderek
bir çizgi halini almıştır.

Yine, tonlarca ağırlıktaki bomba-
larla yapılan eylemler de, hem halktan
insanların ölümüne yol açmasıyla,
hem mümkün olduğu kadar çok öl-
dürerek, devleti “anlaşma masasına”
oturmaya zorlamayı amaçlayan çarpık
silahlı eylem anlayışıyla devrimci
şiddet eylemleri konusunda halkta
kafa karışıklığına neden olmaktadır.

Bu durumda, Kürt milliyetçiliği-
nin, halkı hedef alan eylem çizgisiyle,
amacı halkı örgütlemek, bilinçlen-
dirmek olan silahlı propaganda ey-
lemlerimizin ayırt edilebilmesini sağ-
lamak çok daha önemli hale gelmiş-
tir.

Bunun için; silahlı propaganda
eylemlerimizde yeni tarzlar geliştir-
mek, oligarşiye ve emperyalizme
darbe indirirken, halkta silahlı mü-
cadelenin meşruluğunu geliştiren ey-
lem biçimlerini özenle hayata geçir-
mek zorunlu hale geliyor. Eylemle-
rimizin, siyasi gerçekleri açıklama,
halkı politikleştirme, emperyalizme
ve faşizme öfkesini, savaşma bilinci
ve cüretini artırıcı olmasına özen
gösterilmesi gerekiyor.

Devrimci hareketimizin siyasal
arenaya çıktığı günden bugüne izlediği
eylem çizgisi ve eylemlerindeki ber-
raklık emekçi kitleler tarafından tak-
dirle karşılanan bir durumdur. Öyle
ki, herhangi bir eylem haberi geldi-
ğinde en sıradan insanlar bile eylemin
hedefi ve zamanlaması nedeniyle
gerçekleştirenlerin adını koyabilmek-
tedir. Eylem çizgimiz ve hedefleri-
mizin netliği, devrimci adaletimiz
düşman tarafından da bilinmektedir.
Faşizm, onca yıldır sürdürdüğü karşı
propagandaya, eylem çizgimizi bu-
lanıklaştırma çalışmasına ve karala-
malara karşın başarılı olamamıştır.
Bu durumun bugüne kadar herhangi
bir aksamaya meydan vermeksizin
gelmesi, hareketimizin sahip olduğu
adalet duygusu, duyarlılığı ve savaş-
çıların bu yönde aldıkları eğitimin
sonucudur. Hatta denilebilir ki, düş-
man bile çeşitli vesilelerle bu durumu
itiraf etmek zorunda kalmıştır. THKP-
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C'den Devrimci Sol'a, Devrimci
Sol'dan DHKP-C'ye gelen tarihimizde
yanlış hedeflere yöneldiğimize dair
örnek yok gibidir. Silahımız, halkın
adalet, eşitlik, hak ve özgürlük tale-
binin simgesidir ve savaşımızın ay-
rılmaz bir parçasıdır. Eylemlerimiz
bu temel üzerinde şekillenmekte ve
bu taleplere yönelik saldırılara cevap
vermektedir. Ve yeryüzünde sömü-
rülen, acı çektirilen tek bir insan kal-
mayana kadar da elimizden düşme-
yecektir. Bu anlamda hedef alacağımız
kesim, halkımızın hak ve özgürlük
arayışına silahlarla cevap veren, hal-
kımızın namusu, vatanımızın onuru
ile oynayan kesimlerdir. Halka zul-
meden, sömüren, zorbalık yapanlardır.
Silahlı eylem yaparken, hedef seçti-
ğimiz kesime yönelmek esastır. Ancak
özellikle dikkat edilmesi gereken,
hedef dışında hiçbir unsura zarar ver-
memektir. Bu nedenle her eylem
mutlaka en ince ayrıntısına kadar
planlı olmalı, olası aksilikler devrimci
inisiyatifle bertaraf edilebilmelidir. 

Gelinen aşamada yürüttüğümüz
savaşın sonucu, gerek oligarşi ve ge-
rekse de halk saflarında süratli bir bi-
çimde saflaşmalar yaşanmaktadır. Her-
kes yavaş yavaş da olsa bu savaşın
muhatabı olmaya başlamakta, halk
ile oligarşi arasındaki savaşta kendini
taraf olmaya zorunlu hissetmektedir.
Bu süreç, derinleşerek devam edecektir.
Devrime yürürken, cephemizi en geniş
halk kesimlerini de yanımıza çekerek
ya da tarafsızlaştırarak genişletmeli,
düşman cephesini ise, alabildiğine da-
raltmalıyız. Eylemlerimizin temel
amaçlarından biri bu olmalıdır. Ve bu
perspektif sloganlarımıza kadar her
türlü yöntemimizin içine işlemelidir.
Silahımız ise, bu noktada, dost-düşman
ayrımı yapmalı, suçluları ayıklaya-
bilmeli ve cezalandırmayı da o boyu-
tuyla gerçekleştirebilmelidir. Silahı-
mızın, düşüncemizin ürünü olduğu
bir an bile akıldan çıkarılmamalıdır.
Aksi taktirde eşikte bekleyen tehlike,
silaha tapma, silahın amaç dışı kulla-
nımı ve bunun doğal sonucu olarak
mücadele çizgimize vereceği zarar-
lardır. Hedef seçme ve hangi hedeflere
hangi boyutta yükleneceğimiz konusu
çok önemlidir. Bu anlamda, sürecin

politik olarak değerlendirmesini, temel
ve tali hedefleri ona göre belirlemesini
bilmeliyiz. Temel hedefimiz emper-
yalizm ve oligarşidir. Düşmanımız
bunlardır.

Hedef belirlerken; düşman hedef-
ler, düşmana destek olan hedeflerle,
tarafsızlaştıracağımız hedefler ara-
sında mutlaka ayrım yapmak zorun-
dayız. Halk kesimleri ise eylemimizin
muhtevası ve sonuçlarından etkile-
necek olan kesimlerdir. Eylemimizin
-yanlışlıkla da olsa- hedefi olamazlar.
Yeri geldiğinde can pahasına halkı
koruyacak bir bağlılığa sahip olma-
lıyız. Tarihte bunun çok muhteşem
örnekleri vardır. Kitlelerin savaşa
doğrudan katılmaya başladığı, böl-
gesel ayaklanmalarla tepkilerini dile
getirmeye başladığı, saflaşmanın gi-
derek derinlik taşıdığı günümüz sü-
recinde, halkı topyekün ayaklanmaya
götürecek yolun düzlenmesinde ey-
lemlerimizde daha itinalı ve sonuç-
larıyla güven verici olmanın önemi
büyüktür.  

Eylemlerimiz bir yandan doğru
hedeflere net vuruşlarla gelişirken,
düşmanın ne kadar zavallı ve zayıf
olduğunun göstergesi niteliğinde de
olmalıdır. Bugünkü koşullarda, düş-
man hedeflerimiz çok daha genişle-
miştir. Emperyalist kuruluş ve kişiler,
emperyalistlere ait tüm ekonomik,
siyasal ve askeri kurumlar, şirketler,
oligarşinin kuruluşları, tekelciler,
devlet kurumları, AKP ve MHP başta
olmak üzere, oligarşinin siyasi par-
tilerinin kurumları, gizli servisler,
polis, ordu, işbirlikçi basın-TV ku-
ruluşları, özel tim elemanları, ban-
kalar, borsalar, mahkemeler, büro-
kratlar, kısacası, bugün ulusal onuru
için, adalet isteyen, bağımsızlık,
eşitlik ve özgürlük isteyen, sömürüye
hayır diyen halkımız üzerinde terör
estirenler ve onların suç ortakları
devrimci şiddetimizle tanışmalıdırlar. 

Krizi derinleştirmek için, bugün
tekelleri ve zulüm kurumlarını bes-
leyen tüm ekonomik yapılar da he-
defimizdirler. Karşı devrimci savaşa
hizmet eden ajan ve povokatörler
hedefimizdir. 

Hedeflerimize yönelirken şiddet
temel yöntem olmakla birlikte tek

yöntemimiz değildir. Güçler dengesi
göz önüne alınarak hangi hedeflere
nasıl ve ne zaman yönelineceği ko-
nusunda öncelikler sıralaması yapıl-
malı ve buna göre taktik adımlar
atılmalıdır. Burada en önemli olan,
hedefi tümüyle tecrit edecek, zararsız
hale getirecek, yani mücadelenin
önünde engel olmaktan çıkartacak
bir anlayışla devrimci şiddeti uygu-
lamaya sokmak, silahımızı buna göre
kullanmaktır. Özellikle yaptığının
tam bilincinde olmayan, aldatılmış
unsurlar uyarı ve ikna süreçlerine
tabi tutulmalı, yine olmuyorsa hedef
haline getirilmelidir. İşlenen suça
tam tekabül etmeyen bir cezalandırma,
devrimci adaletin saygınlığına gölge
düşürecektir. 

Dost-düşman ayrımını net yap-
mak, tarafsızlaştırılacak kesimleri
belirlemek, hedeflerimizdeki bula-
nıklığı giderecektir. Ne zaman, hangi
hedefe ve hangi ölçüde vurulacağı
dikkatle hesaplanır. Plansız, prog-
ramsız, hesap yapmadan, rastgele ve
tepkisel olarak uygulanan, ilişkileri
ve güç dengelerini, yapılan işin so-
nuçlarını gözönüne almadan, düşman
deyip her şeyi hedef alan şiddetin,
mücadelemize yarardan çok zarar
getireceği unutulmamalıdır. 

Elimizde sayısız silah ve sayısız
hedef var. Yapılacak olan bu silahları
doğru biçimde tespit etmek, nasıl,
ne zaman ve ne şekilde kullanacağı-
mızı belirleyip, doğru hedeflere yö-
neltmektir. Anadolu ihtilalinin yolu,
daha etkili, daha güçlü, daha seri ve
daha yaygın vurmaktan geçiyor.

Sonuç olarak:
Faşizm; yalan, demagoji, baskı,

yasaklar ve faşist terörle yönetir.
İdeolojik, Politik, Moral Üstünlük

Bizimdir.
Zaman Silahlarımızı Kuşanma

Zamanıdır.
Faşizme Karşı Mücadele Ekipleri,

Milisler, Halk Komiteleri ve Halk
Meclisleri savaşımızın ihtiyaçlarına
cevap verebilecek örgütlenme mo-
delleridir.

Savaşımızın Hedefi Daha Çok Öl-
dürmek Değil, Halkı Örgütlemektir.
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1-Devrimcinin, demokratın görevi
direnmektir savaşmaktır.

2-Direnmek, faşizm koşullarında
var olmanın ve faşizmi yok etmenin
birinci koşuludur.

3-Devrimcilik örgütlemektir; nes-
nelliğe teslim olmamak, değiştirmek
ve dönüştürmektir. Cephe tarzı, bu
kimliğin ülkemizdeki karşılığı olmuştur.
Biz barikatları aşan önderliğimizle hep
yolumuzu kendimiz açtık.  Devrimcilik
direnerek kendisine yol açmaktır. 

4-Devrimcilik kendi meşruluğunu
direnişlerde yaratmaktır. 

5-Dervimcilik her koşulda dire-
nenlerin yanında olmaktır. Direnme
hakkını savunmaktır. 

6-Direnmek, egemene karşı, güç-
lüye karşı boyun eğmeyenlerin tav-
rıdır, savaşıdır. Direnmek, iktidarın
zorbalığına boyun eğmemektir, bir
aşamada başkaldırmak ve dövüşmek-
tir. Teslim olmamaktır. 

7-Anadolu tarihi, zorbalığa,
sömürüye, baskılara karşı di-
reniş destanlarıyla dolu bir ta-
rihtir. Direnmek bir gelenektir

Anadolu’da.  Anadolu halkı devrim-
ciliğin direnmek olduğunu yılların
bilgeliğiyle ve birikimiyle bilir.

Ve elbette egemenler, bu tarihi
çarpıtırsa da, yok saysa da, unuttur-
mak istese de başaramaz. Ve dire-
nişler, isyanlar; türkü türkü, deyiş
deyiş, destan destan kuşaktan kuşağa
aktarılır; isim isim çocuklarla büyür
yaşar kahramanlar; Kawa olur, Ne-
simi, Mansur, Pir Sultan olur, Bed-
reddin, Mahir, Hüseyin, Ulaş olur,
Deniz, Yusuf, Hüseyin olur, Sabo,
Sinan, Hasan Ferit, Muharrem olur.

8-Doğada olduğu gibi toplumda
da her şey karşıtıyla vardır. Ve sömürü
ve zulüm varsa, sömürüye karşı isyan
da, egemenlerin zorbalığına, zulmüne
karşı direniş de olur, oluyor, olacak;
çünkü her şey birbirine bağlıdır. 

9-Devrimcilik düşmana teslim ol-
mamaktır.

10-Tek başına bile kalsak diren-

mektir.
11-Aşağılanmaya, horlanmaya, ezil-

meye, yok saymaya, adaletsizliğe, hak-
sızlığa karşı onuruyla var olmak isteyen
halkın en meşru tepkisidir direniş. Ve
kazanana kadar, bitmeden, durduru-
lamadan alçalıp kabararak sürer. 

12-Devrimciliğimiz onurlu, na-
muslu, ahlaklı bir yaşam içindir. Dev-
rimciliğimiz halk içindir. Kapitalizmin
krizi ve baskıları arttıkça, devrimci
mücadelenin de gelişmesiyle birlikte
halkın çok çeşitli kesimlerinden in-
sanlar devrimci saflarda yer alırlar. 

13-Bir ömür boyu devrimcilik yap-
mak devrimci saflarda kalıcılaşmak,
devrimci değerleri bir yaşam biçimi
haline getirmek, iç ya da dış her türlü
düşmana karşı direnmek onunla uz-
laşmamak, çatışmakla mümkündür.
Yani devrimcilik te kalıcılaşmak ve
gelişmek de direnmekten geçer. 

14-Akıllı solculuk direnmemenin
teorisini yapmaktır. Düzen içi solcu-
luktur. Düzen içi olanlar düzene karşı
savaşamazlar. “Akıllı solculuk” ta
direnişçilik yoktur. Teslimiyet vardır. 

DEVRİMCİLİK DİRENMEKTİR!

AKP’nin Gücü TAYAD’a Yetmez Faaliyetlerimiz 

Kesintisiz Sürüyor
Son çıkan KHK ile tamamen kapatılan TAYAD

düzenlediği “AKP’nin Gücü TAYAD’a Yetmez Faa-
liyetleri” kapsamında 25 Kasım’da Arjantin’li ve
Kolombiya’lı tutsak aileleriyle söyleşi yapıldı. Söy-
leşide Arjantin Kayıp Aileleri (PLAZA DE MAYO
Aileleri) adına İrene Rodrigez Arjantin’deki güncel
durumu ve gözaltında kayıplar politikasını anlattı.
Daha sonra söz alan Evelio Loazia ise Kolombiya’daki
tutsakların durumunu ve FARC ile Kolombiya hü-
kümeti arasındaki “Barış” görüşmelerinden bahsetti.
Yaklaşık 10 000 siyasi tutsağın bulunduğu Kolombi-
ya’da bu tutsakların “Barış” anlaşmasından sonra ne
olacağının tam bir muamma olduğunu ve iplerin ta-
mamen Kolombiya Hükümetinin elinde olduğunun
altını çizdi. Daha sonra ise TAYAD’lı Aileler adına
Neslihan (Hayat) Uslu’nun ablası Nagehan Kurt göz-
altında kayıplar politikasını ve Türkiye’de tutsaklar
için TAYAD’lı Aileler olarak yapılanları anlattı. 75
kişinin katıldığı söyleşi sonrası hep birlikte anı
fotoğrafı çektirildi.

TAYAD’lı ailelerin bir sonraki söyleşisinin ede-
biyatçı, şair, gazeteci Ataol Behramoğlu ile 1 Aralık’ta
yapılacağı duyurusu dile getirildi

Faşizmin Yalanlarıyla Tutuklanan 
10 Halk Cepheli Tahliye Oldu

Sarıgazi'den geçtiğimiz Ağustos ayında gözaltına alınıp
komplolarla tutuklanan Halk Cepheliler’in tamamı 30 Ka-
sım'da tahliye oldu. Serbest kalan Halk Cepheliler’in
isimleri: Deniz Özçelik, Özlem Kütük, Kübra Sünnetçi,
Selda Bulut, Karip Polat, Yurdagül Gümüş, Dursun Göktaş,
Erdinç Öksüz, Hüseyin Kütük, Eda Arı.

Devrimcilik Suç Değil Onurdur! 
Faşizme Karşı Omuz Omuza!

Mersin Halk Cephesi, 30 Kasım’da faşizmin komplolarının
bir kez daha boşa çıktığına dair bir açıklama yaptı. Açıkla-
mada: “Her geçen gün daha da çaresizleşen saldırganlaşan
AKP faşizmi geçtiğimiz Ağustos ayında İstanbul-Sarıgazi’de
bir eve düzenledikleri bir baskında 10 devrimciyi işkencelerle
gözaltına almış günlerce süren işkenceli gözaltı sürecinden
sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır.

Ve dün İstanbul’da bir mahkeme görüldü. Komplolar
bir kez daha çökmüş oldu. Manşetlerden verilen yalan ha-
berlerle gün gibi aydınlık devrimcilere atılan çamurlar bir
kez daha atanların yüzüne bulaştı. 10 devrimci yargılanmak
için çıkartılan mahkemeleri kendi meşrulukları ile yargıladılar
ve tahliye oldular. Güneşi Balçıkla Sıvayamazsınız! Halkı
için yaşayan halkı için ölen devrimcileri yalan haberlerle
karalayamazsınız.”

DEVRİMCİLİĞİN 
KÖŞE TAŞLARI



“gardiyanları ve yargıçları ve sav-
cıları

hepsi halka karşıdır
kanunları, yönetmelikleri, bütün

kararları
hepsi halka karşıdır
vergileri, gazeteleri, bütün yayın-

ları
hepsi halka karşıdır
bunların hiçbiri onları kurtara-

mayacak
durduramayacaklar halkın coşkun

akan selini
panzerleri, kelepçeleri, bütün si-

lahları
hepsi halka karşıdır
zindanları, tutukevleri, işkence

evleri
hepsi halka karşıdır
borsaları ve şirketleri ve iktidar-

ları
hepsi halka karşıdır
bunların hiçbiri onları kurtara-

mayacak
durduramayacaklar halkın coşkun

akan selini”
Bertolt Brecht

Grup Yorum'un çalışmalarını sür-
dürdüğü, İstanbul Okmeydanı'nda
bulunan İdil Kültür Merkezi'ne 18
Kasım 2016 tarihinde düzenlenen
baskında gözaltına alınan Grup Yorum
üyelerinden Ali Aracı, İnan Altın,
Selma Altın, Sultan Gökçek, Fırat
Kıl, Dilan Poyraz ve Helin Bölek 23
Kasım'da çıkartıldıkları 12. Sulh
Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Yapılan operasyonda İdil Kültür
Merkezi’ne tadilat için gelen 4 işçi
de gözaltına alınırken, bunlardan Ab-
dullah Özgün tutuklanırken; Musa
Varıcı, Cemil Varıcı ve Mehmet Varıcı
ise ev hapsi şartıyla serbest bırakıl-
dı.

“Büyük Operasyon”un ardından
başlayan bir komedi daha! Gözaltına
alınan Grup Yorum üyelerine ve iş-
çilere sorulan sorulara bakın, nasıl
tutuklandıklarını anlayın: “İDİL KÜL-
TÜR MERKEZİ’NDE NEDEN BU-
LUNUYORSUNUZ?” ve “İDİL
KÜLTÜR MERKEZİ’NDE BULU-
NAN ÇEKİÇ, GAZ MASKESİ VE

DERGİLERLE BAĞLANTINIZ
NEDİR?” Suç büyük, suçlu ma-
lum! Çaresizlik böyle bir şey,
zorla uydurulan kılıf bu kadar
olur.

İdil Kültür Merkezi'nin basıl-
ması ve Grup Yorum üyelerinin
tutuklanması ülkede ve dünyada
büyük bir tepkiyle karşılanırken,
sahiplenmenin ve dayanışmanın
da en güzel örnekleri yaşanıyor.
Her yerden “Grup Yorum Halktır,
Susturulamaz!” sloganları yankı-
lanıyor, eylemler yapılıyor; “Halkı
tutuklamalarla bitiremezsiniz, Grup
Yorum'a Özgürlük!” diye...

Kimi gazetelerde de “Grup Yo-
rum'un hepsi tutuklandı” diye baş-
lıklar atıldı! Bunu asla başaramaya-
caklarını bildikleri halde bu başlığı
atanlar muhtemel ki içlerinden geçeni
yazmışlar. Grup Yorum'un tutuklanan
7 kişiden ibaret olmadığını, bir gidip
binlerin geldiğini hala anlamayanlara,
anlayıncaya kadar anlatacağız.

Faşizm, Grup Yorum'a
Neden Saldırıyor?

Gazetelerin birinde çıkan haberde
şöyle diyordu: “Şaşılacak ne var:
‘Aklı başında’ her düzen Yorum’dan
nefret eder.” (Birgün, Erk Acarer,
28.11.2016) 

Doğru diyordu bir bakıma. Eğer
düşmanın seni “övüyorsa” orada bir
sorun vardır. Zaten nefret etmese
düşman, düşman olmazdı. Biliyoruz
ki bu nefret tarihseldir, sahibi burju-
vazi, sürdürdüğü ise sınıfının çıkar-
larıdır. Tutukladığı, sesini susturmaya
çalıştığı Grup Yorum değil, ezilen
halklardır.

Bunu not ettikten sonra, sorunun
cevabını Grup Yorum'un 31 yıllık
tarihine bakarak cevaplamaya çalı-
şalım. Çünkü bu onurlu tarih aynı
zamanda faşizmin aynasıdır.

Bu baskınlar, gözaltı ve tutukla-
malar, 31 yıldır kavganın türkülerini
yapan Grup Yorum'un ne ilk ne de
son karşılaşmasıdır.

Kurulduğu günden bu yana, tam
31 yıldır konser yasaklarına, gözaltı

ve tutuklamalara rağmen; halkın ve
hayatın içinde yaptıkları kavga tür-
küleriyle, marşlarıyla, mücadeleleriyle
özlemlerimizin, umutlarımızın ter-
cümanı oldular. 

Onlar; işçilerin grevlerinde, me-
murların mitinglerinde, öğrencilerin
yürüyüşlerinde, tutsakların direniş-
lerinde, doğumlarda, ölümlerde, şen-
liklerde, şölenlerde hep bizimleydi-
ler.

Yıkımlara, katliamlara, zulüm ve
baskılara karşı onlarla, onların tür-
küleriyle direndik. Kavgamızın tarihi,
isyanımızın adı, devrim yürüyüşü-
müzün sesi oldular.

Türküler Susmaz
Halaylar Sürer!

Tam 31 yıldır, işkencelerle, bas-
kılarla, gözaltı ve tutuklamalarla bu
sesi, kavganın türkülerini susturmak
istediler. Ancak halkın ve hayatın
verdiği cevap çok sadeydi: Türküler
Susmaz Halaylar Sürer!

Çünkü onlar; "Bir halkın türkü-
lerini yapanlar yasalarını yapanlardan
daha güçlüdür" diyorlardı. Biliyorlardı
ki, türküleri halk yapar, yasaları ise
egemenler. Bu yüzdendir ki, onların
sınırlarını belirleyen faşizmin yasaları
değil, halkın ve mücadelenin ihti-
yaçlarıydı.

Tam 31 yıl boyunca hiç durma-
dılar ve susmadılar. Konserden kon-
sere, eylemden eyleme koştular. Ses-
lerine, sazlarına, gitarlarına, kültür
merkezlerine kilit vurmaya çalıştılar
ama nafile! Tarihe kilit vurulabilir
mi? Onlar halktı, milyonlardı. İnsanlık
tarihi boyunca hangi zulüm halkların

DURDURAMAYACAKLAR HALKIN COŞKUN AKAN SELİNİ!

GRUP YORUM HALKTIR, SUSTURULAMAZ!
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haklı isyanını durdurabilmiş, seslerini
susturabilmişti ki, onlar Grup Yorum'u
susturabilsin!

"Gitarımı halkım için çalarım"
diyen Victor Jara da, Şili'deki 11
Eylül 1973 darbesinde, silah zoruyla
evlerinden alınıp Santiago'daki bir
stadyuma toplananların arasındaydı.
Stadyumda beklerken, gitarını çıkarıp
Venseremos’u (Kazanacağız) çalmaya
başladı. Şilili sosyalistlerin en çok
söyledikleri marştı bu... Biraz sonra
marş, stadyumdaki 5 bin tutuklunun
ağzından bağıra bağıra söylenmeye
başlandı bile. Jara’yı alıp götürdüler
işkence yapacakları yere. Dövüldü
acımasızca. Dipçikle parmaklarını
ezdiler. O da ıslıkla çalarak söylemeye
devam etti Venceremos’u. Faşistler
kinlerini kustular Jara’ya. Ve onu
ancak dilini ve bileklerini keserek
susturulabildiler. Sonra da kurşuna
dizdiler...

Faşizm, "uyku tulumu"na çevi-
rirdiği stadyumlarda halkları fiili ya
da sessiz bir şekilde imha ederken;
Grup Yorum İnönü Stadyumu’nda
55 bin kişilik halk korosuyla söylediği
türkü ve marşlarıyla, zulme ve sö-
mürüye karşı uyanışa çevirmişti. 

Bir gecede kapının önüne konulan
işçiydik, tarlasında ekini olmayan
çiftçi, devletin kapısına kölelik zin-
cirleriyle bağlanan memur, gerici-
şovenist eğitimle yozlaştırılan öğ-
renciydik İnönü Stadyumu’nda. İlhaka
ve inkara uğrayan, panzerlerin ardında
sürüklenen Kürt, yok sayılan Arap,
Çerkez, Laz, Boşnak oradaydık. Vic-
tor Jara'nın susmayan dili dinmeyen
öfkesiydik stadyumda.

“Parmakla sayılmayan, kırmakla

tükenmeyen” halktık. Sonra yüz bin-
ler, milyonlar olduk; Bakırköy'de,
İzmir’de, Adana, Ankara ve Anado-
lu'nun dört bir yanında "Bağımsız
Türkiye" diye haykırdık.

Sadece bir konser değildi yoksul
halkları meydanlara toplayan. Damla
damla biriken öfkeleri, zalimler ve
katiller için adalet beklentileri, ba-
ğımsız, özgür bir vatandı özlemleri. 

Grup Yorum'da sadece türkü söy-
lemiyordu o meydanlarda; bağlama-
nın teli, kavalın sesi isyana çağırı-
yordu ezilenleri. Notaların dili bir
ok gibi saplanıyordu işbirlikçilerin
kalbine. Kurtuluşun ve geleceğin yo-
lunu gösteriyordu her sözleri;  beri
hay'la gelir olmuş, haramilerin sal-
tanatına meydan okuyorlardı. Her
şarkıları düşmana sıkılan bir mermi,
karanlığa atılan bir işaret fişeği, her
konserleri bir eylemdi...

Grup Yorum Halkın 
Yaşayan Tarihidir

Grup Yorum halktır, dolayısıyla
geçmişin ve geleceğin bir parçasıdır.
Ölümlerle, zulümlerle halkı bitirebilir
misiniz? Halk direnir, halk üretir ve
halk savaşır, halk tarih yazar. Grup
Yorum, halkın yaşayan tarihidir.

Birçoğumuz onların türküleriyle
büyüdük, ilk sloganımızı, mücade-
lenin tarihini onların dizelerinden
öğrendik. Onlardan güç alıp, müca-
dele etttik. “Dönen dönsün ben dön-
mezem yolumdan” diyen Pir Sul-
tanlar'ı, “Yarin yanağından gayri her
şeyde, hep beraber” diyen Bedreddin
ve yoldaşlarını, “Ferman padişahınsa
dağlar bizimdir” diyen Dadaloğlu'nu,
Köroğlu'nu, Karayılan'ı, İnce Memed'i
ilk onların türkülerinden dinledik.
Sonra Mahir Yürekliler'i, dünyanın
son umudu serüvencileri... 

And Dağlarından Sierralar'a uzan-
dık, dünyanın ezilen, sömrülen, açlığa
ve yoksulluğa mahkum edilen ama
hiç yılmadan, yorulmadan savaşan
halklarını tanıdık. “Hasta La Siempre”
diye haykırdık.

Sonra; “nerede bir doğum sancısı
varsa” atlarımızı oraya sürdük. Kızgın
ve kızıl kor atlarımızla hep dalgalı
anaforlara daldık.”

Bir türkü tutturmuşlardı, direniş

diye; boy verdi zindanlarda, yayıldı
tüm Anadolu'ya. 

Grup Yorum Alternatiftir, Emeğin
ve Kolektivizmin Okuludur

Grup Yorum, kolektif üretimle-
riyle, türküleriyle ve o türkülere can
veren düşünceleriyle sömürü ve zu-
lüm dizenine, kültürüne, müziğine,
sanatına alternatiftir.

Sanatın, sanatçılğın ne olduğunu,
halkın ve haklının yanında yer alarak
anlatmış, yer almakla kalmamış bizzat
mücadelenin içinde, her türlü bedeli
ödeyerek bunu göstermiştir. 

Gün olmuş baskı ve yasaklara
karşı gerçekleştirdikleri gösterilerle,
işgallerle cevap vermişler. Gün olmuş
“halkların şarkıları sınır tanımaz
Grup Yorum’a yasak konulamaz” di-
yerek açlığa yatmıştır. Bundandır
gün aşırı kapılarının kırılması, ens-
trümanlarının parçalanması. Her kon-
serlerinin yasaklanması, her eylemden
gözaltına alınmaları ve her daim tu-
tuklanmaları.

Grup Yorum, geçmişten geleceğe
uzanan bir köprü olmuştur. Halkın
değerleri, gelenekleri, tarihi, destan-
ları, kahramanları, aydınları, acıları,
kavgaları, umutları, sevdaları onların
türkü ve marşlarında hayat bulmuştur.
Ve bu değerleri bugünden yarına ta-
şımanın, sömürüsüz, eşit ve adil bir
düzen kurmanın haklı kavgasının
içinde yer alarak halklara mal ol-
muştur. Onlara önderlik etmiş, örgütlü
olmanın gücünü göstermiştir.

Ürettiği yüzlerce şarkısıyla, ye-
tiştirdiği sanatçılarıyla, katıldığı eylem
ve konserlerle adeta bir “kar maki-
nası” olarak yürüyüşünü sürdürm-
üştür.

31 yılda, çıkarmış olduğu 21 al-
bümle gerek yaptığı müzik, gerek
üstlendiği görev ve taşıdığı sorum-
lulukla, pek çok konuda bir ilk olan,
bütün yasaklara rağmen her yıl yüz
binlerce dinleyicisiyle buluşmayı ba-
şaran, albümleri seri halinde satmaya
devam eden, hakkında araştırma ya-
zıları ve kitaplar yayımlanan, basının
"Hapishane Şarkıcıları", dinleyicile-
rinin "Kar Makinası" ismini taktığı
Yorum; halkların susturulamayan
sesi olmaya devam ediyor.

İşte bu yüzden faşizm saldırıyor
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Grup Yorum'a. Onların şahsında sal-
dırdığı halktır, milyonlardır. Kimse
direnmesin, kimse sesini çıkarmasın,
her türlü haksızlığa, aşağılanmaya
boyun eğsin istiyor... 

“Bir düzen, türkülerinden kork-
maya başladı mı, artık o düzeni kimse
ayakta tutamaz. Nesimi’nin derisi
yüzülmüş̧, Pir Sultan Abdal asılmış̧;
fakat bütün asmalara kesmelere rağ-
men, ne o düzen kalmış̧, ne de o
debdebeli sultanlardan kimse kalmış.”
diyordu büyük usta Ruhi Su. Doğru
da diyordu,  zalim hükümdarlardan,
faşist iktidarlardan kim kaldı geriye?
Ne sarayları ne de saltanatları kaldı.
Kalan insanlık tarihinin en soylu da-
marıdır. Ekmek, adalet ve özgürlük
mücadelesine can katanlardır.

Şimdi Grup Yorum okulunun
onurlu öğrencileri olma zamanıdır 

Şimdi onları sahiplenme, faşizme
karşı direnme zamanıdır

Faşizm büyük bir kinle saldırıyor.
OHAL saldırılarıyla, KHK'larla emek-
çileri işinden atıyor, ekmeğinden edi-
yor. Derneklerimizin kapılarına kilit
vuruyor. Halkın sanatçılarını tutuk-
layarak sesimizi, türkülerimizi sus-
turmaya çalışıyor! Onlar istiyor ki
her şeyi unutalım, bu zulümleri yok
sayalım.

Hayır, bin yıllardır biriken sınıf
kinimizle, kabına sığmayan öfkemizle
karşınızdayız: yoldaşlarımızın, kö-
mürleşmiş bedenleri üzerine ant olsun
ki;  ne yaşadıklarımızı ne de çekti-
ğimiz acıları unutmayacağız. Doğ-
mamış bebelerimizi katledenlere, ce-
setlerimizi penzerle sürükleyenlere,
tutsaklarımızı diri diri yakanlara,
depremlerde, madenlerde insanları-
mızı toprağa gömenlere karşı en az
onlar kadar acımasız olacağız.

Aydınlar, sanatçılar; biliyoruz pek
çoğunuzun ayağa kalkacak, sesini
çıkartacak mecali dahi kalmamıştır.
Ama hala onuruna sahip çıkan, halkın
ve haklının yanında olanlar da var. 

Aydın olmak sorumluluk gerek-
tirir. Sorumluluk bedel ister. Şimdi
bu sorumluluğu duymayanların, be-
delleri göze alamayanların yarın insan
içine çıkabilecek ne bir yüzü ne de
halkın gözünde bir değeri olacaktır.
Şimdi onuruna, geleceğine, faşizme

karşı direnen devrimci sanat-
çılara, Grup Yorum'a sahip çık-
ma zamanıdır. Çiftçi, köylü,
işçi, öğrencisiyle, gecekondulu,
memuru, esnafı, aydınıyla tüm
halkımız, Grup Yorum dinle-
yicileri;

Grup Yorum'la bir olmak
isyanı büyütmektir. Emperya-
lizme ve faşizme karşı müca-
dele etmektir. 

Birlik olalım, onlardan öğ-
rendiklerimizle çıkalım karşı-
larına; “Grup Yorum biziz, bizi
tutuklamakla bitiremezsiniz”
diyelim.

Grup Yorum dinleyen, müzikle
ilgilenen gençler; bulunduğumuz her
yerde Grup Yorum Koroları'nı bü-
yütelim, onların türkülerini söyleye-
lim. 

Evimizde, arabamızda, işte, oto-
büste Grup Yorum dinleyelim, onların
tutsak edilemeyeceğini, onların mil-
yonlar olduğunu herkese anlatalım.
Grup Yorum pankartlarıyla, afişleri,
pullarıyla her yeri donatalım. Gör-
meyen, duymayan kalmasın. Grup
Yorumcular'ı tutukladıklarına pişman
edelim.

Tutuklanan Grup Yorum üyelerine
mektup yazalım, faks çekelim. Kal-
dıkları hapishanelerin yönetimlerine
protesto faksları, mailleri gönderelim.
Söz verelim, kendimize hedefler ko-
yalım: “bu gün en az 5 kişiye, Grup
Yorum'un neden tutsak edilemiye-
ceğini anlatacağım” diye.

İmza toplayalım, masa açalım,
Grup Yorum tişörtü giyip, bir yerde,
belli bir saatte oturma eylemi yapalım.

Sesli Grup Yorum türküleri çalalım.
Grup Yorum ile dayanışma etkinlikleri
düzenleyelim.

Bakın, deneyin ve bir kez de
kendi gözlerinizle görün; bir kişiyle
çıktığınız sokakta, başlattığınız bir
eylemde kısa bir süre sonra yanınıza
“Grup Yorum Yalnız Değildir” diyen
onlarca kişinin geldiğini göreceksi-
niz.

Biz halkız, biz Grup Yorum'uz.
Bizi bitiremez, bizi susturamazsınız.
Biz her yerdeyiz. Biz milyonlarız.
Bizi ıslah edemez, yola getiremez-
siniz.

Durduramayacaksınız halkın coş-
kun akan selini. Türkülerimizden,
halkın sahiplenişinden, örgütlü olu-
şumuzdan, kendi adaletimizi arayı-
şımızdan korkuyorsunuz; korkuları-
nızı büyüteceğiz.

FAŞİZME MEYDAN OKUYO-
RUZ; GRUP YORUM'U SUSTUR-
MAYA GÜCÜNÜZ YETMEZ! BİZ
HALKIZ, MİLYONLARIZ!

Dersim Umudun Türkülerini Söyleyen 
Grup Yorum’a Sahip Çıktı

Dersim de Halk Cephesi tarafından 24 Kasım'da kafeler gezilerek aji-
tasyonlar çekildi. Grup Yorum'un tutuklanan sekiz üyesi olduğu anlatılırken
“Ülkemizde Kürtçenin yasak olduğu dönemde Kürtçe kaseti Yorum çıkarttı.
Kasetleri kurşunlandı, ölüm tehditleri aldı, her dönemde arkadaşları
tutuklandı. OHAL bahanesi ile Yorum üyelerini de tutukladılar ama bilme-
lidirler ki Grup Yorum tutuklanan sekiz üyeden ibaret değil. Yıllardır bedel
ödeyerek kazandıkları bir slogan vardır. “Grup Yorum Halktır Susturulamaz”
diye.  Şimdi de her ilin kendi Grup Yorum’u olsun diye, Grup Yorum’u sa-
hiplenmek ve desteklemek için Tüm halkımızı Grup Yorum Dersim Halk
Korosuna davet ediyoruz. Söylediğimiz türkülerde senin de sesin olmalı”
dendi. 200 adet bildiri dağıtıldı.
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-Grup Yorum Direniştir Çünkü; Grup
Yorum faşizme karşı mücadelenin içinde
doğmuş, faşizme karşı mücadele etmiş,
faşizmin saldırıları  karşısında direnen-
lerin yanında olmanın ötesinde, direnen
olmuştur. Gözaltına alınmış, işkence
görmüş, tutuklanmıştır. Faşizme karşı
mücadele etmekten vazgeçmemiştir.

-Grup Yorum Direniştir Çünkü;
Türküleri kavga türküleridir, türküleri
vatanın bağımsızlığı ve halkın özgür-
lüğü için söylemiş, emperyalizme ve
faşizme karşı mücadele de bir silah
haline getirmiştir.

-Grup Yorum Direniştir Çünkü; di-
reniş türküleri yapmıştır, söylemiştir.
"Kavga türküleriyle alanlarda biz vardık"
diyen, kavga türkülerini alanlara, yürü-
yüşlere, barikatlara taşıyandır. Hayatın
halkla, halk düşmanları arasındaki kav-
gadan oluştuğu gerçeğiyle, halkın sa-
fında, halk düşmanlarnıa karşı dövü-
şendir.

-Grup Yorum Direniştir Çünkü;
emperyalizmin ve faşizmin yasakla-
malarına teslim olmamış, alanları terk
etmemiş, yasaklara karşı açlık grevleri,
yürüyüşler, eylemler düzenlemiş, di-
renerek konserler yapmıştır. Direnişini
Avrupa'nın meydanlarına taşımıştır. 

-Grup Yorum Direniştir Çünkü; her
sokak ve her ev, her iş yeri konser
alanı olarak görülmüş yasaklamalar
boşa çıkarılmış, polis saldırısı altında
halkla birlikte türküler söyleyip, ha-
laylar çekmiştir.

-Grup Yorum Direniştir Çünkü;
"Direnmeyen çürür", "direnmeyen
ölür" gerçeğini bilir ve bu gerçeğe
göre yaşar. Kimi küçük-burjuva ay-
dın-sanatçı tipleri gibi direnme hak-
kında nutuk atmaz. İşçiyle birlikte di-
renir. İşçinin direnişinin türküsünü ya-
par. Gecekondularda yaşar, halk ile
birlikte yaşar. Ayakları çamura basar. 

-Grup Yorum Direniştir Çünkü:
"Gelki geceler çatlasın/ gelki şafaklar
tutuşsun/ bizim olsun alınterimiz hey/
bizim olsun emeğimiz hey" diyerek
sınıf savaşımında, emekçi sınıfların
haykırışlarını türküleştirmiştir.

-Grup Yorum Direniştir Çünkü; fa-
şizmin OHAL'ine boyun eğmeyen,
OHAL'e karşı direnendir Grup Yorum. 

-Onurun, şerefin, namusun diren-

mek olduğunu bilen, bu nedenle de
direnmeyi kendine klavuz edinen, di-
renene yoldaş olandır Grup Yorum.

-Grup Yorum Umuttur
Çünkü;"umut biziz", "umut sosyalizm"
diyerek meydanlara inmiş, ayaklan-
malarda, çatışmalarda halkla birlikte
olmuştur. Yüz binlerin toplandığı ko-
nerlerde, sosyalizm ölmedi yaşıyor,
sosyalizm öldürülemez yok edilemez
şiarlarıyla umudun yaşadığını haykır-
dı.

-Grup Yorum Umuttur Çünkü; "Uza-
tın ellerinizi/ yıkılır zulmün kaleleri/
inanırsak biz olursak/ hasret biter yırtılır
karanlık" diyerek, umudun halkın elle-
rinde, birliğinde olduğunu haykırır. 

-Grup Yorum Umuttur Çünkü; "El-
lerimizde silahlarımız/ sloganlar dil-
lerimizde/ kucaklıyoruz ölümü/ varsa
cesaretiniz gelin" diyerek umudu ya-
şatan Sabolar’ın inancını milyonlara
taşıyandır. 

-Grup Yorm Umuttur Çünkü; faşiz-
min saldırıları karşısında boyun eğme-
yen, karamsarlığa kapılmayarak direnen,
bedel ödeyen, direnmenin tek umut ol-
duğunu halka gösterendir Grup Yorum.

-Grup Yorum Umuttur Çünkü; fa-
şizmin işkencehanelerinde, işkence-
cilerin yüzüne haykırarak direndiğimiz,
umudumuzu koruduğumuz türküleri-
mizdir Grup Yorum.

-Grup Yorum Umuttur Çünkü; "Da-
daloğlu’m bir gün kavga kurulur/ öter
tüfek davlumbazlar vurulur/ nice koç-
yiğitler yere serilir/ ölene ağlanmaz
hey dost dağlar bizimdir/ yarın bi-
zimdir" diyendir.

-Grup Yorum Umuttur Çünkü; "Yı-
lanlara çiyanlara rağmen/yürüdük/yü-

rüdük hiç durmadan" diyerek ihaneti
aşarak, zafere daha hızlı koşmanın
türküsünü yapandır.

-Grup Yorum Umuttur Çünkü:
"Umut yeşerdi işte/ büyüyor direnişte/
davetliyiz güneşe/ al yüreğini öfkeni
kuşanda gel/ kavga seni çağırıyor" di-
yerek kavgada umudu yeşertenlerin
türküsünü yapandır .

-Grup Yorum Umuttur Çünkü:
"Umudun turnasıyız/ körkütük sevda-
lıyız/ dağlar duvar tanımaz/ ölürsek
hür ölürüz" diyerek, hürriyet sevdasını,
umudunu ve bu uğurda ödenecek be-
delleri türkü yapmıştır yüreklerimize.

-Grup Yorum Umutttur Çünkü; "Ya-
zılsın bir kez daha/ tarihin ak sayfasına/
kavga derde deva için/ birimiz hepimiz
için/ hepimiz birimiz için/ büyüktür
halkın elleri kenetli elleri/ alır duvarın
ardından yalnız koymaz Güler’ini" di-
yerek, halkın ellerinin yüceliğini, biz
olmanın güzelliğini, hepimizin yüreğinin
bir tek yürekte buluştuğunu ezgileşti-
rendir .

-Grup Yorum Umuttur Çünkü:
Umut olmak bağımsızlık kavgasını
hahka taşıyabilmektir. Grup Yorum
"Kavgamız ekmek kavgası/Kavgamız
bağımsızlık kavgası/ Açlığa son vere-
ceğiz/ Yoksulluğa son vereceğiz/ Bizi
sömürenlere karşı/ Örgütleneceğiz"
diyerek bağımsızlık kavgasını yüz-
binlere ve milyonlara taşıyan, yüz-
binlere bağımsızlık andı okutandır...

GGrup Yorum DİRENİŞTİR UMUTTUR! ÇÜNKÜ;

Birliğimizden Güç Alıyoruz
Gazi Tutsak Aileleri Meclisi 20

Kasım'da bir toplantı yaptı. Gazi Ma-
hallesindeki tutsak aileleri bir araya
gelerek tutsakların ihtiyaçlarını nasıl
karşılayacaklarını konuştu. Tutsakların
ihtiyaçlarını karşılamak için Gazi’de
dayanışma yemekleri örgütlenmesi
kararlaştırdı. İlk dayanışma yemeğinin
Gazi’de Sultan Düğün Salonu’nda ya-
pılmasına karar verildi. Toplantıya 10
tutsak ailesi katıldı. Gazi Tutsak Aileleri
Meclisi 27 Kasım'da yaptıkları top-
lantıda örgütleyecekleri dayanışma
yemeğinin programını çıkardı. Prog-
ramın içeriğinde ne olacak, biletler
hangi ailelere dağıtılacak, kimler ne
yapacak onlar netleştirildi. Toplantıya
8 aile katıldı.

Haftaya “Dövüş Kulübü”
Filminde Buluşuyoruz

Esenyurt Halk Cephesi, her pazar
saat 17.00’da yaptığı film gösterimine
bu hafta “AMİRAL” filmi ile devam
etti. Yaklaşık 2 saat süren filmin ko-
nusu; korkunun bastırılıp cesarete dön-
üştürülmesiydi. 15 kişinin katıldığı
etkinlik sonrası film hakkında sohbet
edildi. Gelecek hafta " Dövüş Kulübü
" filminin izleneceği kararlaştırılarak
film gösterimi bitirildi. 
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��Biz diyoruz ki; yasalar egemenlerin belirlediği kurallardır ve bir üst yapı

kurumu olan sanatı da egemen üretim ilişkileri neyse o belirler. Sanatı egemenlerin
belirlediği yasalar çerçevesinde yapmayan, ezilenlerin tarafını seçen, halk için sanat
yapanlar, sanatı emekle, dirençle hatta kanla yaratırlar, bu nedenledir ki halkın
sanatını yapanlar daha güçlüdürler. 

�Biz diyoruz ki; türküler halkındır, kendi yarattığı değer, kendi umududur. Zul-

medenler yasalarla ancak bedenlere zarar vermiş, tıpkı düşünceleri ve inançları yok
edemediği gibi, türkülere olan inancı, umudu, sevdayı yok edememiştir. 

�Biz diyoruz ki; Grup Yorum halktır, şarkıları halkındır, halka aittir. Grup

Yorum halktan aldığını halka sunmuştur. 

�Biz diyoruz ki; Grup Yorum halkın sanatını yapmayı Pir Sultan Abdallar’dan,

Ruhi Sular’dan öğrendi, onlardan öğrendiklerini dünya halklarının zenginlikleriyle
birleştirdi. Ülkemizin topraklarından beslenip, ezilenlerin şarkısını söyledi. Yoksul
halkın, baskı altında yaşayanların sesi soluğu oldu. 

�Biz diyoruz ki; türkülerde halkın mücadelesi, yaşamı, sevdası, öfkesi, hüznü,

zulüm ve haksız savaşlar vardır. Halk zulüm karşısında direneceği, umut edineceği
bir yol arar; zulüm karşısında Grup Yorum halkın umudu ve direncinin simgesi ol-
muştur.

�Biz diyoruz ki; Victor Jara "Türküler halkların kurtuluşu için bir silahtır"

derken, kendisi bu silahı taşımanın sorumluluğunu duymuş, yeri geldiğinde bunu ya-
şamıyla ödemiştir. Bu silah ki, bugün örgütlü devrimci sanatçılar tarafından cesaretle
kuşanılıyor. Türküleri silah yapanları hiç bir yasa durduramaz, türküler egemenlerin
yasalarından daha güçlüdür. 

�Biz diyoruz ki; Grup Yorum birçok kez yasaklamalarla, albüm toplatmalarıyla,

gözaltılarla karşılaşmış, türküleri hep susturulmaya çalışılmıştır. Halkın türkülerini
yapanları kaynağı halktır, geleceğimiz türküler yapanların için çarpan bütün
yüreklerdedir, bu nedenledir ki halkın türkülerini yapanları hiçbir yasa susturamaz. 

�Biz diyoruz ki; Grup Yorum 30 yıldır kavganın içinde müzik yapıyor, hiçbir

yasa şarkıların söylenmesine engel olamayacak, çünkü bu müziğin içinde halkın
geleceği, halka dair, güzel, iyi olan her şey var. En kalabalık alanlar, mitingler,
gösteriler, sokaklar, gecekondular ve dağlar Grup Yorum'un müziğine kucak açıyor,
en coşkulu meydanlarda halay halay, dalga dalga yayılıyor... Kimi yerde haykırırcasına,
kimi yerde ıslıkla, kimi yerde mırıldanarak, kimi yerde ise halayla... Türküler her
yerde işçilerle, emekçilerle, halkımızla...

HALKIN TÜRKÜLERİNİ YAPANLAR YASALARINI
YAPANLARDAN DAHA GÜÇLÜDÜRLER Biz Diyoruz ki;�
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YÜRÜYÜŞ: OHAL ile birlikte
devletin kamu emekçilerine yönelik
saldırısını nasıl değerlendiriyorsu-
nuz? Devletin bu saldırılarda amacı
neydi? 

NURİYE GÜLMEN: AKP ikti-
darının asıl hedefi kamu emekçilerinin
iş güvencesini tamamen ortadan kal-
dırmak. Cumhuriyet tarihine baktı-
ğımızda zaten memurların haklarının
giderek törpülendiğini ve yaşam ko-
şullarının kötüleştiğini görüyoruz.
80’den sonraki iktidarların en büyük
hayallerinden biri de memur statüsünü
tamamen ortadan kaldırmaktı. 1996
yılında imzalanan bir anlaşma var:
GATS. Türkiye bu anlaşmayla zaten
kamu emekçilerinin iş güvencesini
ortadan kaldıracağını taahhüt etmiş.
AKP de yıllardır dile getiriyor bunu.
Bu tasfiyelerle işi hızlandırdılar. 674
sayılı KHK’la 13 bin araştırma gö-
revlisinin kadro güvencesi ellerinden
alındı ve doktorası bitenlerin ilişikleri
kesilmeye başladı. Kısa bir süre sonra
657 sayılı Devlet Memurları Kanu-
nunu değiştirip başladıkları işi ta-
mamlayacaklar.

YÜRÜYÜŞ: Direnişinizin hedef-
lerini anlatır mısınız? Kamu emek-
çilerinin desteğini nasıl olmalı... 

NURİYE GÜLMEN: Direnişi-
min asıl hedefi Selçuk Üniversite-
si’nin hakkımda verdiği açığa alma
kararını kaldırması ve beni işime
iade etmesi. Ama başka taleplerim
de var.

1- OHAL kaldırılsın.

2- İşten atılan ve açığa alınan
devrimci-demokrat kamu emekçileri
işe iade edilsin.

3- Keyfi ve hukuksuz işten at-
malara son verilsin.

4- 13 bin ÖYP’li araştırma gö-
revlisinin kadro güvencesi geri ve-

rilsin.

5- İş güvencesi olmadan
bilim yapılamaz, tüm eğitim
ve bilim emekçileri için iş
güvencesi istiyoruz.

Direnişin diğer hedefi
kamu emekçilerinin yaşadığı
hak gasplarını duyurmak.
Halkın önemli bir kesiminin
devrimci, demokrat, muhalif
kamu emekçilerinin yaşadığı
hak gasplarından haberi yok.
AKP iktidarı müthiş bir san-
sür uyguluyor ve iktidarın
kendi sesi haricinde hiçbir sese ta-
hammülü yok. Sansürü kırmak, ya-
şadığımız hak gasplarını halka an-
latmak istiyorum.

Bu direnişin en temel özellikle-
rinden biri, iktidarın OHAL’le da-
yattığı teslimiyeti reddetmek. “OHAL
var, hiçbir şey yapılamaz” düşüncesini
kırmak. Ödenecek hiçbir bedelin,
onurumuza ve emeğimize yapılan
saldırıdan daha ağır olmayacağını
anlatmak. OHAL onların OHAL’i,
onların bahanesi; bizim adaletsizlik
karşısında susmak için bahanemiz
olamaz. Bizim mücadele etmek için
çok geçerli nedenlerimiz var. Bu ne-
denlere sarılmalıyız, onların baha-
nelerine değil. Sığınacak güvenli li-
manlar yok. Biz bir şey yapmayınca
saldırılar durmayacak. Sendikaları-
mızı kapatacaklar, iş güvencemizi
elimizden alacaklar, daha fazla kamu
emekçisini KHK’larla işlerinden ata-
caklar. Direnmek bir seçenek olmak-
tan, çoktan çıktı. Artık bir zorunluluk.   

Kamu emekçileri sadece direnen-
lere destek olmak için değil, kendi
emeklerine ve iş güvencelerine, ge-
leceklerine sahip çıkmak için direnişi
sahiplenmeliler. Bu, talepleri itibariyle
de aslında tüm kamu emekçilerinin
direnişi. Bu anlamda bir çağrı olma
niteliği de var. Her koşulda direnmek

mümkündür, diyoruz.
Gelin, direnişi büyütelim. İşimize,
öğrencilerimize, emeğimize sahip çı-
kalım, teslimiyeti birlikte reddede-
lim.

YÜRÜYÜŞ: 150 bin akademisyen
için tek direnensiniz, bu konuda ne
demek istersiniz?

NURİYE GÜLMEN: İşlerinden
atılan ya da açığa alınan akademis-
yenler bu süreçte daha çok dayanış-
mayı ön plana çıkardılar. Ben diren-
meyi seçtim. Dayanışma zaten dire-
nişle çok daha güçlü örülen ve şe-
killenen bir şey ve merkezinde bir
direniş olmadan örüldüğünde dağıl-
maya mahkûm oluyor. 

Meşruluğuna dayanarak hareket
etme bilincine sahip olmanın çok
önemli olduğunu düşünüyorum. Kamu
Emekçileri Cephesi bu anlamda bir
geleneğe sahip, örnekler yarattı ve
yaratmaya devam ediyor. Kamu emek-
çileri sendikaları fiili, meşru mücade-
leyle kuruldu. Hatice Yüksel örneği
kamu emekçileri tarihinde bir ilk. Ha-
tice, hakkında verilen açığa alma ka-
rarına karşı işine geri dönme talebiyle
bir çadır açtı ve kazandı. Aynı süreçte
açığa alınan kamu emekçilerinin işle-
rine son verilmişti, çok daha basit ge-

Hakları için Direnen Tek Akademisyen 
Nuriye Gülmen ile Röportaj:

“İşlerinden atılan ya da açığa alınan akademisyenler bu süreçte daha çok daya-
nışmayı ön plana çıkardılar. Ben direnmeyi seçtim. Dayanışma zaten direnişle çok
daha güçlü örülen ve şekillenen bir şey ve merkezinde bir direniş olmadan
örüldüğünde dağılmaya mahkûm oluyor.” 
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rekçelerle. Hatice’nin işine dönmesini
sağlayan şey direnmesiydi. Bunu çok
yakından tecrübe ettim. 

Bu örnekleri bilmek, bilince çı-
karmak ve bedel ödemeyi göze almak
gerekiyor. 

YÜRÜYÜŞ: Kamu emekçilerine
yönelik nasıl çağrı yapmak istiyor-
sunuz? 

NURİYE GÜLMEN: Bugün,
bize dayatılan yüzde yüz teslimiyet.
Kamu emekçileri, tarihin en büyük
saldırısıyla karşı karşıya. Her yerin
direniş mevzisine dönüşmesi gereken
bir süreçte neredeyse yaprak kıpır-
damıyor. Direniş, her şeyin ötesinde
teslimiyeti reddetmek anlamına ge-
liyor. Teslimiyet ve beklemek ölüm-
dür, direnişse yaşamın kendisi. 

Hayatımda hiç bu süreçte hisset-
tiğim kadar güçlü duygular hisset-
memiştim. Gerçekten yaşadığımı his-
sediyorum. Bu sadece, kamu emek-
çilerine yönelik saldırılarla da ilgili
değil. Bir hafta önce bir bebek açlıktan
öldü. Siirt’te madenciler katledildi.
Hapishanelerde, karakollarda işkence
kol geziyor. Memleketimizin yaşa-
nabilir her bir zerresini bize dar
etmek istiyorlar. Bizi yaşayan ölüler
haline getirmek istiyorlar. Buna teslim
olacak mıyız, olmayacak mıyız? Ta-

rihin sorusu bu. Bu soruya güçlü bir
cevap vermek gerekiyor. Tüm kamu
emekçilerine çağrım, gelin yaşamı
iliklerimizde hissedelim. Birbirimize,
emeğimize, çocuklarımıza, onuru-
muza sahip çıkalım. 

YÜRÜYÜŞ: Devletin saldırıları
karşısında Kamu Emekçileri Cephe-
sinin misyonu nasıl değerlendiriyor-
sunuz?

NURİYE GÜLMEN: KEC’in
misyonu direniş mevzisini güçlen-

dirmek. Bulunduğumuz her yeri di-
reniş alanı haline getirmeliyiz. Kamu
emekçilerine yönelik saldırılar kar-
şısında ışık olmalı, güç ve umut ol-
malıyız. Şöyle derinden bir “He-
eeeyyyt” çekmeliyiz. “Sen kimin ek-
meğini elinden alıyorsun, kimin eme-
ğine, işine göz koyuyorsun, biz varız,
biz... Biz daha ölmedik!” demeliyiz.
AKP iktidarı bizlere saldırırken iki
kez düşünmeli. Tüm kamu emekçi-
lerinin önünde barikat olmalıyız. Ba-
rikata çağıran olmalıyız. 

YÜRÜYÜŞ: KESK’in bu süreçteki
tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

NURİYE GÜLMEN: KESK’in
ne yaptığı ve ne yapmadığı bugün
çok açık bir biçimde görülüyor. Bu
konuda söylenebilecek fazla bir şey
olduğunu düşünmüyorum. Bazen
günü kurtardığınızı düşünürsünüz ve
insanları da buna ikna edersiniz. Ama
gün gelir, savaş öyle keskinleşir ki,
her şey ortaya çıkar. Artık kurtarılacak
gün yok. Buna ikna olacak insanlar
yok. İnsanların ekmeğini ellerinden
alıyorlar, onurları ile oynuyorlar.
Binlerce üyesi bu durumda olan bir
sendika. İstese, direnmeyi seçse
OHAL filan kalmaz. Ama KESK
için bu yeni bir süreç değil. O yüzden
beklenti içerisinde değilim. 

“Kamu emekçilerine
yönelik saldırılar karşısında

ışık olmalı, güç ve umut
olmalıyız. Şöyle derinden bir
“Heeeeyyyt” çekmeliyiz. “Sen

kimin ekmeğini elinden
alıyorsun, kimin emeğine,
işine göz koyuyorsun, biz

varız, biz... Biz daha
ölmedik!” demeliyiz. AKP

iktidarı bizlere saldırırken
iki kez düşünmeli. Tüm

kamu emekçilerinin önünde
barikat olmalıyız. Barikata

çağıran olmalıyız”

İşi Ekmeği İçin Direnen
Emekçileri Selamlıyoruz

Ankara Halkın Mühendis Mi-
marları işleri için direnen emekçilerle
ilgili 25 Kasım'da bir açıklama yaptı.
Açıklamada: "Nuriye Gülmen, Acun
Karadağ, Semih Özakça. Emeği, ek-
meği, onuru ve haklılığı için direnen
kamu emekçileri… AKP, OHAL’i
gerekçe göstererek kendine muhalif
olanlara KHK’lar ile saldırmaya de-
vam ediyor. Onların talepleri tüm
haklı kamu, emekçilerinin, talepleri,
işlerini emeklerini ekmeklerini geri
talep ediyorlar. Onların bu onurlu
direnişlerini selamlıyoruz, tüm yü-
reğimizle onların yanındayız..." de-
nildi.

Halkın Mühendis Mimarları:
"..Türkiye’de 156 binin üzerinde

akademisyen, 920 binin üzerinde öğ-
retmen var. 15 Temmuz’dan bu yana,
Kasım 2016 itibariyle yaklaşık 5 bin
500 akademisyen, on binlerce öğret-
men ihraç edildi. Her hafta yüzlerce
akademisyen, öğretmen, kamu emek-
çisi açığa alınıyor, görevden alınıyor,
ihraç ediliyor, gözaltına alınıyor veya
tutuklanıyor. Nuriye Gülmen, Acun
Karadağ ve Semih Özakça, binlerce
akademisyen ve öğretmen içerisinde
tektir. Çünkü uğradıkları haksızlığa
karşı sürekli, ısrarlı, kararlı biçimde,
bedel ödemeyi göze alarak direni-
yorlar.  Biliyorlar ki faşizme karşı
direnmeden bedel ödemeden hiçbir
kazanım elde edilemez..."(26 Kasım)

Yaşasın Direniş
Yaşasın Zafer
CHP’nin Çerkezköy Beledi-

yesi'nden işten atılan Salih Savaş,
direnişinin 17. gününde 25 Ka-
sım'da direnişi kazandı. Direnişi
boyunca dokuz kez gözaltına alın-
dı. Yılmadı direnişine devam etti
ve kazandı. Salih Savaş CHP’li
belediye tarafından bir fabrikada
işe başlatıldı.

4  Aralık
2016

Yürüyüş

Sayı: 550

17Ekmek ve Adalet Mücadelesi Dışında Kurtuluş Yolumuz Yoktur!
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Türkiye’ye Hoş Geldiniz Ziya Ulusoy
Bu Ülkede Faşizm Var
Ülkemizin kimi sol örgütleri, uzun zamandır, Kürt

milliyetçiliğinin kuyruğunda Türkiye gerçeklerinin dışında
yaşıyorlar.

Kürt milliyetçiliğinin kuyruğunda, hemen hemen sos-
yalizm adına tüm temel ideolojik tespitlerinden vazgeçtiler. 

Her alanda teslimiyet politikalarına ortak oldular. En
nihayetinde de, gidip HDP adına TÜSİAD’la görüşüp
oligarşik düzenin istikrarı için ellerinden geleni yapacakları
sözünü verdiler. Emperyalizmin Ortadoğu’daki kara gücü
içinde yer aldılar. Bu gücün içinde yer almaları en büyük
övünç kaynakları durumunda, bakın gündemlerinde başka
bir konu da yok. Tek bir alanda savaşıyorlar, orada da
emperyalizmin kara gücü durumundalar.

Düzen içi hayalleri büyütme dönemindeydiler. Savaş-
madan, silahsız, çatışmasız “devrim” hayalleri görmeye
başlamışlardı. Adına devrim dediklerine bakmayın, devrim
dedikleri oligarşinin parlamentosunda devrimcilik oyunu
oynayarak, düzen içine yerleşmekten ibarettir.

Emperyalizm ve faşizm gerçeğini bilen herkes bilir ki,
ne emperyalizm ne de oligarşi sırf parlamentoda birkaç
sandalye elde ettiniz diye size düzenlerini teslim etmezler. 

Bir parça tarih bilen herkes bilir ki, emperyalizm de
oligarşi de düzenlerini gerektiğinde milyonların kanını
dökerek korumak isterler. Kuşku yok ki, Ziya Ulusoy’lar
da bunu biliyorlardı. O halde  kurdukları hayaller sadece
oligarşinin düzeninde kendilerine verilecek yerin hayali
olabilirdi.

Ama gelinen aşamada o hayaller de tuzla buz olmuştur.
Faşizmin daha saldırgan haliyle karşı karşıyalar şu anda.
Emperyalizme sırtını dayamaları da faşizmin saldırılarından
korunmalarını sağlamamıştır. Bunun “ŞOK”unu yaşı-
yorlar.

Diyor ki Ziya Ulusoy “Şok ve dehşete teslim olmadık
şaşkınlık ve suskunluğa düşmeyeceğiz”.

Şok’un anlamı şu: “Kaza, beklenmeyen bir olay veya
bazı ilâç ve uyuşturucuların yarattığı, fiziksel veya ruhî
olarak birdenbire gelişen karmaşık belirtilerin tümü”

Ziya Ulusoylar’ın şok olmalarının nedeni faşizm ger-
çeğinden tümüyle uzaklaşmış olmalarıdır. Türkiye
faşizmini görmüyor olamazlardı ama düzen içi konumlarına
güvenle, faşizmin kendilerine dokunacağını düşünemez
olmuşlardı.

Beklemedikleri bu darbeyle “Şok” olmuşlar, ama
teslim olmamışlar şoka!

Devrimci teoriden o kadar uzaklaşmış durumdalar
ki, emperyalist sistemin krizini unutmuş durumdalar.
Emperyalist sistemin krizlerini yeni sömürge ülkelere

ihraç ettiğini düşünmüyor bile. Ekonomik, sosyal, siyasal
krizin sonucunun daha fazla saldırı olacağını, faşist baskı
ve terörün daha da artacağını göremiyor.

Ve oligarşinin saldırısıyla hayal aleminden Türkiye
gerçeğine “Şok” içinde dönüyorlar.

Bu saldırılar karşısında teslim olmadıklarını söylemeleri
de tümüyle laftır. Herhangi bir alanda sesleri, solukları
çıkmıyor, direniş gösterdikleri tek bir yer yok, ama
teslim olmamışlar! Sahi ya, sizin teslim olmamış haliniz
bu ise, teslim olmuş haliniz kimbilir nasıldır?

Siz, direniş çizgisini yakalama şansınızı 19 Aralık
katliamı ve F tipi hapishaneler açılırken kaybettiniz Ziya
Ulusoy. Bir yanda direnen devrimciler, Cephe tutsakları
vardı, siz teslimiyet cephesinde yar almayı seçtiniz. Siz
Kürt milliyetçiliğinin düzen içi kulvarına takılıp teslimiyet
çizgisinde sürüklenmeyi tercih ettiniz. Kendinize ait bir
direniş çizginiz, kültürünüz, geleneğiniz zaten yoktu, ama
en azından devrimci hareketin genel değerleri vardı
önünüzde duran. Onları da birer birer sisteme entegre
olma koşunuzu yavaşlatan ağırlıklar olarak görüp attınız.
Artık bir tutsaklıkla bile “şok” içinde kalıyorsunuz, “dehşet”
duyguları hissediyorsunuz.

Direniş saflarında olacaksanız, önce ideolojik olarak
oportünizmden, reformizmden kurtulup, devrimcileşe-
ceksiniz. O küçümseyip birer birer beyninizden silip at-
tığınız Marksist-Leninist doğrulara döneceksiniz. Onları
yeniden ve yeniden okuyup öğreneceksiniz. Marksizm-
Leninizmin öğrencisi olacaksınız.

Lobiciler Çözer
Yeni Özgür Politika yazarı Veysi Sarısözen’in

ürettiği politik çözümler “çarpıcı”. Bakın ne diyor refor-
mizmin bataklığından gelen ses:

“Hükümetlerle konuşalım ama halkla da konuşa-
lım”

“Yurtdışında siyaset her geçen gün biraz daha önem
kazanıyor..”

“Bizim ‘lobi’ faaliyetimizin temeli, halklararası iliş-
kilerdir. ‘Kapitalist lobinin’ alternatifidir bu.”

AKP faşizminin saldırılarına karşı çözümleri ortada,
emperyalist hükümetlere şikayet eden lobiler oluşturmak,
ki bunun için Kürt milliyetçi harekette de reformizmde
de yeterince ilişki var. Ayrıca Avrupa emperyalist ülkelerin
halklarına Türkiye faşizmini şikayet eden lobiler oluş-
turmak. Bu kadar mı? Değil.

Sokakları AKP faşizmini teşhir eden gazetelerle, bil-
dirilerle doldurup, bunları korumak için de başlarına
binlerce genci seferber etmek.

Reformizmin kafası faşizme karşı direniş örgütlemek,

Sol’un Sol’un 
Köşe TaşlarıKöşe Taşları

Direnemiyorsunuz Çünkü;
Tüm Direnme Dinamiklerinizi 

Teslimiyet Masasında Bıraktınız
2.Bölüm
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faşizme karşı savaşmak için çalışmıyor, bunu aklına bile
getirmiyor. Avrupa’daki Türkiyeliler’i örgütlemek için
de düşünmüyor, emperyalist ülkelerden gelecek protestolara
bel bağlıyor. 

Bu mücadele kaçkınlığını da, tıpkı burjuvazinin yön-
temiyle, yani demagojiyle “binlerce genci seferber etme”
abartıcılığıyla kapatmaya çalışıyor.

Bugüne kadar Türkiye’de hangi sorunu çözdü, sizin em-
peryalist ülkelerinizden gelen sesler? Neye karşı çıktılar?

Sur’a, Cizre’ye, Nusaybin’e, Yüksekova’ya... hangisinde
binlerce Kürt’ün bir iki ay içinde katledilmesine sesleri
çıktı? Çıkmadı, Türkiye faşizmini desteklediler. Kürt hal-
kının direnişini “terör” diye tanımladılar.

Ama reformizmin beyni çürümüştür, halka dayanarak,
kendi gücüne dayanarak politika üretemez. Ya Amerikan
emperyalizminin gücünü arkasına almaya çalışır, ya
Avrupa emperyalizminin. Sarısözen gibilerinin özentisi
İsrail lobiciliği gibi lobiciliktir, ama kendi çapının buna
yetmeyeceğini düşündüğü için ve bu lobiciliği birazcık
sol sosa bandırarak Kürt halkına yedirmek için “kapitalist
lobiciliğin alternatifi” gibi kavramlar uyduruyor.

Yeni Özgür Politika’nın diğer yazarı, Murat Çakır, 
Onun da Türkiye’de direniş adına bir çözüm aklına

gelmiyor. O da, Veysi Sarısözen’in lobi önerisini ete
kemiğe büründürmeye çalışıyor. 5 Kasım tarihli Avrupa
HDK başlıklı yazısında: “HDK Almanya’nın, ardından
HDK Avrupa’nın oluşturulmasıyla Veysi Sarısözen’in
geçen çarşamba günkü yazısında yaptığı ‘lobi faaliyetleri’
önerilerini uygulayacak kurumlar ortaya çıkmış olacak”
önerisi getiriyor.

Emperyalizm gerçeğini bir ölçüde görüyor Murat
Çakır, şöyle diyor örneğin: “AB ve üyeleri, emperyalist
güçler olarak, en az bölge despotları kadar, Türkiye,
Kürdistan ve Ortadoğu’daki yangınların sorumlularıdırlar.
Avrupa hükümetlerinden, örneğin AKP’ye karşı destek
beklemek gerçekçi değildir.”

Ama Kürt milliyetçiliğinin ideolojik ve pratik etkisi
altında, gerçek çözümleri tartışmaya da yönelemiyor.
Yine Anadolu’da, Türkiye Kürdistanı’nda faşizme karşı
neden direniş örgütlenemediğini sorgulamıyor, ideolojik
mücadele yürütmüyor. Kimi Marksist-Leninist doğruları,
pratikten kopuk olarak tekrarlamakla yetiniyor.

Kürt milliyetçiliği, ideolojik çürümeyi temsil ediyor.
Çürüyeni çevresinde topluyor. Çevresinde toplananı çü-
rütüyor. Kürt Milliyetçiliği hem kendi gücünü yok ediyor,
hem kendi çevresinde kümelenmiş güçleri. 

Kürt milliyetçiliğinin Tıkanıklığının da,
Kürt Halkının Geçici Tepkisizliğinin de
Belirleyici Nedeni İdeolojik Bunalımdır

Peki neden? Kürt milliyetçiliği neden kendi gücünü
tasfiyeye yönelmiştir?

Temel neden, Kürt milliyetçiliğinin ideolojik bunalımıdır. 
Milliyetçi ideoloji, Kürt halkının sorunlarına çözüm

için bir alternatif sunamamaktadır.

Geçmişte, şu ya da bu ölçüde Kürt halkına, bağımsız,
demokratik, sosyalist bir Kürdistan’da sorunlarının çö-
züleceğini anlatıyorlardı. Ama 1990’ların ilk döneminden
itibaren Kürt halkına çözüm için sunabildikleri alternatif
bir sistem önerileri yoktur. Öcalan’ın kapitalizmin üzerine
sivil toplumcu teorileri boca edip ortaya attığı “Demokratik
Konfederalizm”, “Demokratik Cumhuriyet”, “Demo-
kratik Toplum” gibi önerilerin kapitalizm dışında bir
öneri olmadığını Kürt halkı görmüştür. Bu gerçek kendini
Kürt milliyetçiliğinin yönetim anlayışı, emperyalizm ve
oligarşiyle ilişkileri, elde ettiği belediyeleri yönetim biçimi
ve belediyecilik anlayışı anlayışı gibi zeminlerde halk
açısından da görülebilir durumdaydı.

O halde, bu düzenden farklı bir düzen vaat etmeyen
Kürt milliyetçiliği önderliğinde ne için savaşsın Kürt
halkı? Ve dahası, Kürt milliyetçiliği yıllardır Kürt Halkına
“barış” adı altında teslimiyet propagandası yaparken
Kürt halkı bu ideoloji, bu politikalar önderliğinde neden
savaşsın?

Kürt halkının başına Kürt feodallerini, Kürt burjuvazisini
önder diye getiren bu milliyetçi ideoloji önderliğinde
Kürt halkı neden savaşsın?

Bugün Kürt milliyetçiliğinin tepki gösterdiği tepkisizlik,
milliyetçi ideolojinin yarattığı sonuçlardır. Marksizm-Leni-
nizmin gücü buradadır. Bilimsel düşüncenin gücü buradadır.
O gerçektir, bu gerçekten kaçmaya çalışanlar da döne döne
bilimsel gerçeklere dönmek durumunda kalırlar. 

Ne diyor Lenin?
Emperyalist dönemde, ulusal sorunun çözümünde artık

burjuvazinin önderlik edemeyeceğini, ulusal sorunun çö-
zümünün proletaryanın önderliğinde gerçekleşeceğini

Geçmişte, şu ya da bu ölçüde Kürt
halkına, bağımsız, demokratik,

sosyalist bir Kürdistan’da sorunlarının
çözüleceğini anlatıyorlardı. Ama

1990’ların ilk döneminden itibaren
Kürt halkına çözüm için sunabildikleri
alternatif bir sistem önerileri yoktur.
Öcalan’ın kapitalizmin üzerine sivil
toplumcu teorileri boca edip ortaya
attığı “Demokratik Konfederalizm”,

“Demokratik Cumhuriyet”,
“Demokratik Toplum” gibi önerilerin

kapitalizm dışında bir öneri olmadığını
Kürt halkı görmüştür. Bu gerçek

kendini Kürt milliyetçiliğinin yönetim
anlayışı, emperyalizm ve oligarşiyle

ilişkileri, elde ettiği belediyeleri
yönetim biçimi ve belediyecilik

anlayışı anlayışı gibi zeminlerde halk
açısından da görülebilir durumdaydı.
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söylüyor.
Neden?
Çünkü, burjuvazi emperyalist dö-

nemde tümüyle gericileşmiş, emper-
yalizme karşı bağımsızlık mücadelesi
yürütmek yerine emperyalizmin iş-
birlikçiliğine yönelmiştir.

“Birincisi; emperyalizm evresiyle
birlikte ulusal sorun esas olarak em-
peryalizm ile ezilen halklar arasında
bir sorun durumuna gelmiştir.

İkincisi ise; ulusal sorun prole-
tarya devriminin bir parçası haline
gelmiştir.” (Haklıyız Kazanacağız,
Derleyen: Dursun Karataş Cilt 2,
s.888)

İşte, Kürt milliyetçi hareketin em-
peryalizmle işbirliğine yönelmesi de
kaynağını buradan, küçük burjuva
milliyetçi ideolojisinden alır.

Emperyalizmle işbirliğine yönel-
menin doğrudan sonuçları yaşanmak-
tadır.

Emperyalizmle işbirliğine yönel-
mek demek, halkın çıkarlarını değil,
emperyalizmin çıkarlarının savunu-
cusu olunacağı anlamına gelir. Kürt
milliyetçi hareket nezdinde bunlar
adım adım gerçekleşmiştir. Bu andan
itibaren Kürt milliyetçiliği Kürt hal-
kının devrimci dinamiklerine, Kürt
halkının gelecek umuduna, mücadele
dinamiklerine yönelmiş, adım adım
bunları tasfiye etmeye başlamıştır.
Gelinen aşama bu tasfiye sürecinin
sonucudur.

İdeolojik Saldırı
İdeolojik Tasfiye

Milliyetçi ideoloji ne diyor Kürt
halkına? Kendi çıkarlarını değil, bur-
juvazinin çıkarlarını savun diyor. Sos-
yalizmi değil, kapitalizmi savun diyor.

Kendi geleceğin için değil, kendi
geleceğine karşı emperyalizmin Or-
tadoğu’daki çıkarlarını savunmak için
savaş diyor.

Kendi bayrağını değil, emperya-
lizmin bayrağını dalgalandır diyor.

Halkların kardeşliğini savunma
diyor, emperyalizmle kardeş ol diyor.
Türkiye oligarşisi ile, Sabancılarla,
Turgut Özallarla, Koçlarla, Tayyip
Erdoğanlarla kardeş ol diyor.

“Barış” diyor. Kiminle? Emperya-

lizm ve Türkiye oligarşisi ile barışmasını
istiyor. Irak’ta, Suriye’de Arap halkını
düşman kabul etmesini istiyor. Türki-
ye’de Türk halkını hedef olarak göserip,
düşman kabul etmesini istiyor.

Emperyalist dönemde milliyetçi-
liğin sloganı bu: Emperyalizmle ba-
rış, halka karşı savaş!

Bir halkı böylesi ideolojik bunalım
içinde örgütlemek, savaştırmak, bedel
ödemesini istemek olanaklı değildir.
Kürt milliyetçiliği de Kürt halkını
bu nedenle örgütleyememiştir, sa-
vaştıramıyor.

Oysa, Kürt halkının oligarşi ve
emparyalizmle çelişkileri, sistemden
kopmuşluğu düşünüldüğünde, çok
güçlü örgütlenmeler oluşturmanın da
zemini görülür. Halkı kendi çıkarları
etrafında; ekonomik, demokratik, po-
litik, her açıdan örgütlemek müm-
kündür. Fakat bu örgütlenmelere gi-
dilmemiştir. Temel neden sistemden
ideolojik kopuşun yaşanmamasıdır.

Kültürel Saldırı
Kültürel Tasfiye

“Barış” adı altında yürütülen po-
litikalar, Kürt halkı tarafından uzun
yıllar kabullenilmiş değildir. Kürt halkı
düşmanını savaş içinde tanımış bir
halktır. Emperyalizmle de oligarşi ile
de barış olmayacağını bilir. Bu nedenle
uzun yıllar, Kürt milliyetçi hareketin
dilindeki “barış” söylemleri halk ta-
rafından “politika yapmak” diye ta-
nımlanmak istendi. Kürt milliyetçi ha-
reket de halkın teslimiyet politikalarına
tepkisini, gerçek niyetlerinin bu ol-
madığı, “politika” yaptıkları söylem-
leri ile susturmaya çalıştı.

Fakat yıllar içinde adım adım da
bu söylem politika olarak halka kabul
ettirilmeye çalışıldı. Kürt milliyekçi
hareket teslimiyet politikalarının kad-
rolarını, kitlesini oluşturdu. 

Öyle bir hale geldi ki, düzen içilik,
hemen her alanda direnmemek, sa-
vaşmamak, oligarşiden, oligarşinin
kurumlarından, emperyalizmden ve
kurumlarından bekleme kültürünü
şekillendirmeye başladı. Sokaklarda
dişe diş çatışarak, savaşarak haklarını
alan Kürt halkı, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemeleri kapılarına yönlendirildi.

İcazet kültürü Kürt milliyetçiliği
içinde geliştirildi. Bugün karşımızda
bu kültürün sonuçları duruyor.

Politik Saldırı
Politik Tasfiye

Politik alanda, düzen içi politika
geliştirildi, oligarşinin meclisi Kürt
halkına çözüm adresi gibi gösterildi.
Savaşmaya gerek yoktu, illegal mü-
cadeleye gerek yoktu, seçimlere gi-
rilecek, oligarşinin meclisinde elde
edilen sandalyeler, belediyelerde yö-
netimlerin elde edilmesi ile halkın
sorunları çözülecekti.

Parlamentoculuk, Kürt milliyetçi
taban içinde tarihinde hiç olmadığı
kadar geliştirildi.

“Türkiye yıllardır Kürtlerle, solla
uğraşıyor ama bir türlü sonuç ala-
madı. Ama önder Apo, PKK, bütün
bu güçleri, onların yasa dışı dedikleri
bütün bu güçleri parlamentoya çek-
ti.” (Cemil Bayık, BBC ile röportaj,
30 Kasım 2015)

Bu politikanın yarattığı sonuç,
Kürt milliyetçi kadroların bırakalım
iktidar için mücadeleyi, ekonomik
demokratik haklar için mücadele di-
namikleri bile büyük oranda körel-
tilmiş durumdadır. Bakın Kürt milli-
yetçilerinin bulunduğu kitle örgütle-
rine, sendikalara, “barış” dilenmek
dışında bir politikaları kalmamış du-
rumdadır. AKP iktidarının faşist sal-
dırganlığı karşısında gidip Abdullah
Gül’ü alternatif diye önerebiliyorlar.
Kürt halkına sunabilecekleri bir al-
ternatifleri yoktur. Abdullah Gül
önerisi bunun sonucudur.

Bu Kürt milliyetçiliğinin politik
olarak kendini alternatif bir güç olarak
görmemesinin ifadesidir. Politik olarak
tasfiye tamamlanmıştır.

İdeolojik, politik, kültürel tasfi-
yenin yaşandığı yerde halka diren-
miyorsunuz diye kızmak tüm bir iki
yüzlülüktür. 

Ne ektiysen onu biçersin der hal-
kımız. Kürt milliyetçiliği teslimiyet
ekmiştir, onu biçiyor. Halkı eleştirme
konumunda değillerdir, tersine halka
özeleştiri vermeleri gerekir. Hesap
vermeleri gerekir.
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Çayan deyince şöyle bir dururum.
Dudaklarıma takılı kalmış o yoldaşça
gülüş, gelip yerleşir yüzüme. Bizim Ça-
yan, o kara gözleriyle sanki bana bakıyor.
Ve o hep muzip haliyle sesleniyor "Ha-
kikat bacısı nasılsın?" diyor. Çayan gü-
lüyor; Çayan'ın gülüşü nasıldır bilir mi-
ziniz? Umuttur onun gülüşü, cesarettir,
sonsuz inançtır. Çayan'ca gülüş, tüm
namlular üstüne döndüğünde, bir kerpiç
evin çatısından bakıp tüm dünyaya, o
namluların ucuna takıp gülüşleri, tüm
kurşunları davet etmektir üstüne. Dol-
muşken ağzı kurşunlarla gene de ağız
dolusu gülüş bırakmaktır, tarihe.

Umutsuzluk yoktur Çayan'da. Ne
o gözlerde ne de o çoşkulu kahkaha-
larda. Çayan, bizim karaoğlan, Çayan
Dersim dağlarının şahanı... Çayan de-
yince bir de sonsuz güven gelir aklıma.
Hani şu köhnemiş düzende "Babana
bile güvenme" derler ya, işte bizim
Çayan şöyle eliyle bir vurdu mu dağıtır
bu lanet cümleyi. "Biz varız" der
Çayan, biz varız ve biz varsak sonsuz
güven vardır. O, sadece söylemez ha-
yata geçirirdi. Yaşatarak öğretirdi. Ve
yaşayarak öğrendiğimiz o mahallenin
sokaklarını adımlarken Çayan ve
Onur'la polis bizi takip ediyordu. Daha
sonra vedalaşıp ayrıldım onlardan.

Ama polis beni takip ediyordu hala.
Gözaltına alacaklarını düşündüm, ar-
kamı dönüp bizimkilere baktım ama
bizimkiler çoktan gözden kaybolmuş-
lardı. Ben de bari sloganlarımı duya-
bilsinler diye adımlarımı yavaşlattım.
Polis biraz daha takip ettikten sonra
gitti. Yani gözaltına alınmadım. 

Ertesi gün olanları onlara heyecanla
anlatıyordum ki gene o gülüş karşım-
daydı ve bu kez yanına Onuru'da kat-
mıştı. "Biliyoruz olanları" dediler. Me-
ğerse polisin arkamdan geldiğini gö-
rünce onlar da orda saklanmışlar. Alı-
nırsam koşup geleceklermiş, beni ver-
meyeceklermiş polise. Sonra ben göz-
altına alınmayınca onlar da devam et-
mişler yoluna. İşte ben o vakit güvenin
doruklarındaydım. 

Bizimkiler, o tarihinkiler gene kol-
lamışlardı arkamızı. Onlar ki Sibel'in
yoldaşları. Sibel nasıl kolladıysa yol-
daşlarını işte şimdi de adı Çayan, Onur
olmuştu. Bizimkiler, kimi zaman bir
siperde, kimi zaman gözaltında, kimi
zaman sokakta kollar yoldaşlarını.
Çünkü onlar, Bedreddin soyudur.

Duydu Çayan, duydum yağarken
üstüne dolu gibi kurşunlar sen yoldaş-
larını korumuşsun gene. Feda etmişsin
kendini bizim karaoğlan. Senin o fü-

tursuz inancın yoldaş yaşatır. Kavgaya
adam yetiştirir, devrime umut olur.
Duydum Onur, duydum. Dağdan bir
ateş olup kopup gelmişsin, Günay ab-
lamızın silahını omuzlayıp, adımla-
mışsın adımladığımız o yolları, son
kez ve sonsuza dek.

Bizim Çayan, bizim Onur. Sonsuz
güven sol yanım. O çok sevdiğimiz şar-
kıyı söylüyoruz Çayan, "Mahsus Mahal
derler kaldım zindanda, kalırım kalırım
dostlar yandadır... Ölürüm, ölürüm kardeş
aklım sendedir..." Şimdi bu türküleri ay
ışığında yakıp, güneşe öptürüyorum. Bi-
zim Çayan, bizim Onur voltadan göğe
yükselen türküdür artık. Onlar bu devrim
kervanında sonsuz, Dersim dağlarında
şahandırlar. Sonsuzluklarınız muştu olsun
bizimkilere.

Çayan... Bizim Çayan

AKP Faşizmini Döktüğü Kanda
Boğacağız!

Okmeydanı Cephe Milisleri: Ok-
meydanı Cephe Milisleri, 23 Kasım’da
AKP faşizminden hesap soracaklarını
dile getiren bomba süslü bir pankart
astı. Katiller korkularından tam 1 saat
boyunca pankartı seyrettiler, yakla-
şamadılar. Özel kıyafetli bomba imha
ekipleriyle ancak pankartı indirebildiler.
Cephe Milisleri pankartlarıyla tüm
Türkiye ve Kürdistan halklarına fa-
şizmden hesap soracaklarını duyurdu. 

Okmeydanı Cephe Milislerinin ey-
lemle ilgili yaptığı açıklamada şunlar
ifade edildi: “Halkımız; AKP Faşizmi
aylardır OHAL’i bahane ederek halka
saldırıyor, halkın öncüsü olan dev-
rimcileri kaçırıyor, işkence yapıyor
tutukluyor. Son olarak da fırıldak Sü-
leyman’ın açıklamasıyla 370 derneği

kapatacaklarmış. OHAL kararı aldı-
ğından beri genci yaşlısı çocuklarımızla
faşizme karşı direniyoruz... Taş, sopa,
molotof, silah, yürek ve beynimizle
size karşı savaşacağız, direneceğiz.
Hesap sormaya korkularınızı da bü-
yütmeye devam edeceğiz.”

Altınşehir Cephe Milisleri: İs-
tanbul, Altınşehir’in Şahintepe Mahal-
lesi, Aşık Veysel Caddesi’nde 23 Ka-
sım’da saat 23.30 civarında Cephe Mil-
isleri tarafından uyuşturucu kullanan
gençler tespit edilerek takibe alındı.
Takip esnasında torbacıların zehirle-
dikleri gençler uyuşturucuyu ceplerinden
çıkarttıkları anda Cephe Milisleri tara-
fından etrafları sarıldı. Uyuşturucunun
politik bir saldırı olarak halka enjekte
edildiği, nedenleri ve sonuçlarıyla an-
latıldı.

24 Kasım akşamı ise aynı bölgede,
Cepheliler yazılamalar yaptılar.

İkitelli Cephe Milisleri: Cepheliler
27 Kasım’da İkitelli’de yazılamalarına
devam ettiler. Yazılama sırasında Kemal
Delen Parkı önünden 2 tane polis ekip
otosu geçerken Cepheli’ler sloganlar
eşliğinde polis otolarına tekme-yum-
ruklarla müdahale ettiler. 1 polis oto-
sunun arka tamponu kırıldı ve korkak
katil köpekler mahalleden hızla kaçtı-
lar.

Torbacıların Kökünü
Kazıyacağız

İstanbul Gültepe Mahallesi'nde 28
Kasım'da Güzeltepe Parkı'nın girişine
Cepheliler “Torbacılar Halka Hesap
Verecek / Cephe” imzalı yazılama
yaptılar. Yaptıkları açıklamada burada
Cepheli’lerin olduğunu, Cepheli’lerin
olduğu yerde uyuşturucuya izin ve-
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1-Açlık grevi nedir? 
Açlık grevi, belirli bir olayı, tutu-

mu, davranışı protesto etmek, çeşitli
istekleri kabul ettirmek ya da savu-
nulan görüşlere dikkat çekmek ama-
cıyla uygulanan ve greve katılanların
yemek yemeyerek kendilerini “aç
bırakma”ları esasına dayanan bir
eylem biçimidir. 

1991 tarihli Malta Bildirgesi'nde
açlık grevi, "zihinsel olarak ehliyetli
ve kendi iradesiyle açlık grevine
karar vermiş kimsenin belirli bir
zaman için yiyecek ve/veya sıvı alma-
yı reddetmesi" şeklinde tanımlan-
mıştır. 

Bu direniş biçimi; eylemin
amacına, taleplerin niteliğine göre
değişik biçimlerde hayata geçi-
rilmektedir. 

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

Süreli Açlık Grevi: Süresi
önceden belirlenen ve kamuoyuna
duyurulan bir zaman diliminde
yapılırken; Süresiz Açlık Grevi
ise süre belirtilmeksizin, taleplerin
kabul edilmesi ve muhataplar
arasında karşılıklı bir anlaşma
yapılıncaya kadar sürer. 

Açlık grevi direnişinin bir
başka biçimi ise Ölüm Orucu
eylemidir. 

2- Ölüm orucu nedir,
açlık grevi ile arasında
ne fark vardır? 

Düşman, açlık grevi ve ölüm

oruçlarını, demagoji
yapmak, çarpıtmak
için bilinçli olarak ya
aynılaştırır ya da bir-
birine karıştırır. 

Yine halk arasında
da her iki direniş biçi-
minin de aynı olduğu

kanısı yaygındır.
Kimileri ise direniş
içinde alınan tuz,
şeker, çay vb. ile
ayrıştırmaya çalışır.

Oysa teknik olarak her iki eylemde
de vücudun ihtiyacı olan gıdalar alın-
maz, yemek yenmez, beden aç bıra-
kılır. Yani asıl olarak açlık üzerine
kurulu bir eylemdir. 

Kaldı ki direniş içinde alınan sıvı-
lar, ülkeden ülkeye direnenlerin oluş-
turdukları geleneklere göre farklılıklar
gösterebilmektedir. Örneğin gözal-
tındayken ya da tutsaklık koşullarında
su ve şekerin dahi verilmediği zaman-
lar olur. Yani bunlar teknik ayrıntılar,
biçimsel farklılıklardır. 

Ölüm orucu ile açlık grevi ara-

sındaki fark; eylem içinde hangi sıvı-
nın alınıp alınmadığı değil muhtevası
yani siyasi içeriğidir. 

Açlık Grevi, daha çok bir protesto
niteliği üzerine şekillenirken, Süresiz
Açlık Grevi ile çeşitli hak talepleri
gündeme gelir. Ölüm Orucu ise "Ya
Zafer Ya Ölüm" inancıyla yürütülen
bir eylemdir. Ya talepler kabul edilir
ya da ölünceye kadar direniş sürer.
Bu direnişte ödenecek bedel candır. 

Ölüm Orucu; gün gün, dakika
dakika, hücre hücre ölümün üzerine
kararlılıkla yürümektir. İnancın,
düşüncenin, onurun, namusun düş-
mana teslim edilmemesidir. Ölüm
Orucu; zafere kilitlenerek yürütülen
bir irade savaşıdır. 

3- Bir direniş biçim
olarak açlık grevleri ve
ölüm oruçları
ne zaman,
hangi koşullarda
kullanılmaya
başlandı? 

İnsanın, bedenini ortaya
koyarak yaptığı eylem biçim-
lerinin tarihi çok eskilere daya-
nır. 

Açlık grevinin yapıldığı ilk
örnekleri Hıristiyanlık öncesi
İrlanda'da görülür. Bazı
İrlandalı tarihçilere göre
Hıristiyanlık öncesi İrlanda'da
açlık grevi, bir günlük eylem
olarak yapılır; haksızlığa uğra-
yan kişi, sabaha kadar haksız-
lığı yapan kişinin kapısının
önünde aç beklerdi. Bu durum,
toplum içinde teşhir olan ev
sahibi açısından büyük bir
utanç kaynağı olarak görülür-
dü. Bazen alacaklılar, alacak-
larını tahsil etmek için bile bu
eyleme başvururdu.

İngiltere'de 1903 yılında
Emmeline Pankhurst ve kızları
Christabel ile Sylvia
Pankhurst'un “kadınlara oy
hakkı” verilmesi için başvur-
dukları bir eylem biçimiyken;
yine aynı dönemlerde İngiliz
hapishanelerindeki tutsakların
sık sık açlık grevi eylemi yap-
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tıkları görülmüştür. 
Bunlar arasında en bilinenlerden

biri 1909 yılında Marion Dunlop
tarafından başlatılan ve İngiliz hükü-
metinin, O'nun bir kahraman olmasını
ve diğer tutsaklara “kötü” örnek
olmasını istemediği için serbest bırak-
masıyla sonuçlanan direniştir. 

1981 yılındaki İrlanda Cumhuriyet
Ordusu (IRA) üyesi siyasi tutsakların
başvurduğu bu eylem biçimi, kamuo-
yunda siyasi sonuçlarıyla büyük yankı
yaratan ve en çok tartışılan direniş-
lerden biri olmuştur. Bu direnişte 10
IRA üyesi hayatını kaybetmiştir.

Açlık grevinin yaygın olarak kul-
lanıldığı ve tarihi milattan önceye
dayanan bir başka yer ise
Hindistan'dır. Aç kalarak yapılan pro-
testonun buradaki geçmişi ise milattan
önce 750 yıllarına kadar uzanıyor.

İngiliz sömürgeciliğine karşı
Hindistan'ın bağımsızlığı için sava-
şırken tutsak düşen Bhagat Singh ve
arkadaşlarının yaptığı ölüm orucunda
Jatin Das şehit düşer. Yine İngiliz
işgalcileri tarafından sık sık tutsak
edilen Mohandas Gandhi de “mesaj
iletmenin şiddet içermeyen bir yolu“
olarak, pasif direniş içindeyken zaman
zaman açlık grevi eylemine başvu-
ranlardandır. 

Gerek İrlanda'da gerekse Hindistan
ya da başka yerlerde açlık grevi,
daha o zamanlarda bir eylem olarak,
adaletin yerine gelmesi için toplumu
harekete geçirmek üzere bir baskı
ve çağrı niteliği taşıyordu.

İrlanda'dan Sri Lanka'ya, Tibet'e,
Türkiye'den Latin Amerika'ya kadar,
dünyanın hemen her yerinde yapılan
açlık grevi ve ölüm orucu eylemleri
zamanla direnenlerin bir silahı haline
gelir.

Ülkemizde ise bu direniş biçimi
ilk olarak yine tutsaklar tarafından
kullanılmaya başlanmıştır. 1950 yılın-
da, Bursa Hapishanesi'nde açlık grevi
drenişi yapanlardan biri de Nazım
Hikmet'tir. Sonraki yıllarda; Deniz
Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan’ın
idam edilmelerinden hemen önce,
Nisan 1972'de yaptıkları bir açlık
grevi vardır. Daha sonralarında ise
hapishanelerde sıkça gündeme gelen
bir eylem biçimine dönüşmüştür. 

Türkiye gündemine girmesi ise
asıl olarak 12 Eylül sonrası Devrimci
Sol tutsaklarının yaptığı açlık grevi
ve ölüm oruçlarıyla olur. 1984 yılında
Metris Hapishanesi'nde 3 DEVRİMCİ
SOL tutsağı ile 1 TİKB tutsağı ölüm
orucu eyleminde şehit düşerken; '96
yılında 12 ve 2000 yılında başlayan
büyük direnişte ise 122 şehit verilerek,
en uzun (7 yıl) süren Ölüm Orucu
direnişi olarak dünya tarihine geç-
miştir. 

4- Neden ve hangi   
koşullarda açlık grevi
ya da ölüm orucu
yaparız? 

Faşizmin saldırılarını, haksız bir
durumu, baskıyı, şiddeti protesto
etmek, suçu, suçluyu teşhir etmek,
halkın dikkatini ve desteğini bu haklı
ve meşru eyleme, talebe yöneltmek
için açlık grevi yaparız. 

Faşizmin keyfi uygulamalarını,
kurumlarımızın basılmasını, kapatıl-
masını, insanlarımızın kaçırılmasını,
gözaltına alınmasını protesto etmek
için açlık grevi yaparız. 

Katliamlara dikkat çekmek için,
katillerin teşhir ve tecrit edilmesi,
cazalandırılması için açlık grevi yapa-
rız. 

Gasp edilen haklarımızı geri almak
veya yeni haklar-mevziler kazanmak
için açlık grevi yaparız. 

Gözaltına alındığımızda; haksız
yere gözaltına alınışımızı, özgürlü-
ğümüzün kısıtlanışını, gördüğümüz
işkence ve baskıyı, isteğimiz ve ira-
demiz dışında bize dayatılan tüm
yaptırımları protesto etmek ve serbest
bırakılmak için açlık grevi yaparız. 

Tutsaklık koşullarında; siyasi ya
da fiili saldırılara, hak gasplarına
karşı; dünyada ya da ülkemizde yaşa-
nan toplumsal ve siyasi gelişmeler
karşısında tavır belirlemek için; süren
bir direnişle dayanışmada bulunmak
için açlık grevi yaparız. Tutsaklık
koşullarında en önemli silahlarımız
beynimiz ve bedenimizdir, bunlarla
direniriz.

Bir direnme ve hak alma eylemi
olarak açlık grevi, mücadele içinde
sıkça başvurabileceğimiz bir direniş

biçimidir. Açlık grevleriyle sonuç
alamadığımız veya saldırının muh-
tevasının daha kapsamlı olduğu ve
başka bir seçeneğin kalmadığı koşul-
larda ise eylemimizi bir üst aşamaya
sıçratarak ölüm orucuna başvururuz. 

Ölüm orucu bir zorunluluk duru-
mudur. Haklı, meşru taleplerimiz
veya gasp edilen bir hakkımız için
afiş, bildiri, toplantı, gösteri-yürüyüş,
miting vb. çeşitli eylem etkinlikler
yapmış olmamıza rağmen sonuç ala-
madığımızda, mevcut koşullar içinde
artık başka bir yolun kalmadığı koşul-
larda ölüm orucu gündeme gelebilir.
Yani talebimize karşı canımızı ortaya
koyma sorumluluğudur bu. 

Örneğin, F tipi tecrit hücrelerine
karşı devrimci tutsaklar ve tutsak
aileleri (TAYAD’lılar) birçok eylem
yapmışlardır. Toplantı, gösteri, yürü-
yüş, basın açıklaması, açlık grevleri
vb. akla gelen-gelmeyen her şey
denenmiştir. Emperyalizmin işbir-
likçisi oligarşi, tüm bunları görmezden
gelip, F tipi tecrit hapishanelerinde
ısrarını sürdürünce, devrimci tutsaklar
ölüm orucu kararı almışlardır. 

“Mezar hakkı” için bile direnmek,
ölüm orucu yapmak zorunda kaldı-
ğımız bir ülkede yaşıyoruz. Devletin
katledip “toplu mezar”a gömdüğü
DHKC gerillası Ali Yıldız'ın cesedini
alıp kendi geleneklerine göre def-
netmek isteyen kardeşi Hüsnü
Yıldız'ın yaptığı ve 60 gün sonunda
zaferle sonuçlanan ölüm orucu dire-
nişi böyle bir örnektir. 

5- Açlık grevi ya da  
ölüm orucu yapanlar
neye göre belirlenir,   
herkes yapabilir mi? 

Onuruna, namusuna, halkına ve
vatanına karşı sorumluluk duyan, bu
sorumluluğun gerektirdiği iradeyi
ortaya koyabilen herkes yapabilir. 

Örneğin işinden atıldın. Ki bu
gün on binlerce kamu emekçisinin
yaşadığı bir sorundur bu. İlk akla
gelen yargıya başvurmaktır. Elbette
bu da yapılmalıdır tabii. Ancak zaten
senin işten atılmanın yasal dayanağı
da bu yargı sistemi değil mi? 

O halde ne yapacaksın; İşin, ekme-
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ğin ve geleceğin için dire-
neceksin. Nasıl? Atıldığın
iş yerinin kapısında, bir
meydanda, sendikanda,
sokakta... uygun olan bir
mevzi seçerek açlık gre-
vine başlayabilir, bir yan-
dan söz konusu haksızlığı
teşhir eder, bir yandan
da taleplerinin kabul edil-
mesi için muhataplarına
baskı oluşturmaya çalı-
şırsın. Bu haklı ve meşru
bir direnme biçimidir. 

Böyle bir sorun kar-
şısında ikinci yol nedir;
direnmemek ve söz
konusu haksızlığı kabul-
lenmektir. O halde açlık
grevi ya da herhangi bir
araçla, yöntemle diren-
mek için özel bir yete-
neğin, üstün bir iradenin
olması gerekmiyor; haklı
olmak, kazanma inancı
ve iradesine sahip olmak
yeterlidir. 

Açlık grevi, bugün
birçok insanın yaşadığı
herhangi bir haksızlığı
protesto etmek için baş-
vurduğu yaygın bir dire-
niş biçimidir. Ki özellikle
sürekli gözaltı ve tutuk-
lamaların olduğu bu gün-
lerde her Cepheli'nin vaz-
geçilmez bir silahıdır.
Ancak ölüm oruçları için
aynı şey söz konusu
değildir. Çünkü bu direniş
hayatını ortaya koyarak
yapılan bir direniştir. 

Elbette herkesin, her-
hangi bir olayda, sorunda ilk başvu-
racağı ve yapabileceği bir eylem
değildir. Öncelikle söz konusu sorun
karşısında; bir çok yol ve yönteme
başvurarak mücadele etmiş olmak
ve en son çare olarak da bu eylemden
başka bir seçeneğinin kalmamış olma-
sı gerekir. Ve asıl önemlisi de ger-
çekten inanmak, kazanıncaya kadar
sürdürebilmek gerekir. 

Ölüm orucu yapan insanların neye
göre belirlendiği konusu ise düşmanın
da demagoji yaptığı bir konudur.

"Örgütün insanları ölüme gönderdiği,
zorla ölüm orucu yaptırdığı" gibi
pespaye düşünceler özellikle Büyük
Direniş döneminde sıkça yapılmıştır. 

Hiç kimse zorla ölüme gitmez,
gitse de ölemez. Devrimciliğin en
temel ilkesi gönüllülük esasına dayan-
masıdır. Ölüm orucu gibi gün gün,
dakika dakika ölümün üzerine yürü-
nen bir eylemde sarsılmaz bir inancın,
büyük bir sevginin ve güçlü bir ira-
denin olması gerekir. 

İnsan ancak çok sevdiği, değer
verdiği şeyler uğruna bedelleri göze

alır. Eğer canınızdan çok sevdi-
ğiniz daha başka değerli şeyle-
riniz varsa, işte o zaman canınızı
ortaya koyan eylemler yapabi-
lirsiniz. 

Evet, '84 yılında ilk ölüm
orucu eylemini yapanlar hare-
ketin önderi, Dayımız'ın da içinde
bulunduğu ileri kadrolardır. '96
yılında ise bu süreç gelişmiş,
savaşçılarımızın yaptığı bir eylem
olurken 2000'li yıllarda başlayan
Büyük Direniş ile birlikte halk-
laşmış, Şenaylar, Gülsümanların
yer aldığı bir direnişe dönüşm-
üştür. Bu yanıyla, sevdiği, sahip
çıktığı değerler uğrunda canını
ortaya koyabilecek; onurlu,
namuslu “ölmek var dönmek
yok” diyebilen herkes yapabi-
lir.

Ayrıca, ciddi rahatsızlıkları
olanlar; yeni ameliyattan çıkmış,
sürekli artan oranda şeker hasta-
lığı bulunanlar, ciddi kalp rahat-
sızlığı olanlar, açlık grevi sıra-
sında, sonrasında belirgin” rahat-
sızlıkların fazlalaşacağı, hatta
geriye dönüşü olmayacak bir
noktaya varacak durumda olanlar,
açlık grevine örgütlülüğün iradesi
dahilinde bu eylemlere katılmaz-
lar. 

6- Açlık grevinin 
kamuoyu yaratmadaki
önemi nedir?
Geniş kitlelere
duyurmak, kamuoyu
oluşturmak için

neler yapılabilir?
Açlık grevi, bir hakkın veya mev-

zinin kazanılması veya korunması
için kişinin bedeninin açlığa yatırıl-
ması yanıyla, kamuoyu oluşturmada
önemli bir eylem biçimidir. 

Açlık grevi ile kitlelere sorunlarını
görmelerini sağlayıp bilinç taşınırken,
egemenlere de taleplerimizi kabul
etmeleri yönünde baskı uygulamış
oluruz. 

Örneğin; Türkan Albayrak işine
geri dönmek için çalıştığı hastane
önünde çadır kurup, oturma eylemi
başlatmıştı. Türkan Albayrak’ın talep-
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leri aylarca görmezlikten gelinmişti.
Ancak Türkan Albayrak açlık grevine
başladıktan sonra gerek çalıştığı iş
yerindekiler tarafından, gerekse geniş
kitlelerin gündemine girmesi bakı-
mından önemli bir baskı aracı olmuş
ve bir süre sonra direnişi zaferle
sonuçlanmış, taşeron işçisiyken kad-
roya geçirilerek iş başı yapmıştı. 

Kuşkusuz açlık grevi yap-
mak tek başına kamuoyu oluş-
turmada yeterli olmayabilir.
Bildiri, kuşlama, afiş, kapı
kapı dolaşarak veya internette
açlık grevinin nedenlerini iyi
anlatmak da gerekmektedir.
Bu da örgütlü olmayı, bir
örgütlülüğün parçası olarak
direnişi sürdürmeyi başara-
bildiğimizde zaferi kazana-
bilme gücüne sahip olabiliriz. 

Bir hak gaspı karşısında
açlık grevi silahıyla direnmek,
hatta bedelleri göze almak
önemlidir elbette ancak zafer
kazanmak için yeterli değildir.
Direnişi nerede nasıl yapaca-
ğımızdan, bu direnişi nasıl,
hangi yöntemlerle anlataca-
ğımıza kadar daha bir çok
faktör zaferin kazanılmasında
belirleyici önemdedir. 

Önceliğimiz, açlık grevi
yaptığmız mahallenin yerin desteğini
kazanmak olmalıdır. Örneğin; bir
mahallede ve çadırda açlık grevi
yapıyorsak, amacımız o mahallede
yaşayan insanların desteğini kazan-
mak hatta onları da direnişin bir par-
çası haline getirmek olmalıdır. Polis
saldırısında, çadırımız elimizden alın-
dığında bize ilk sahip çıkacak olan
o mahalle halkı olacaktır. 

Elbette açlık grevini en geniş kit-
lelere duyurma işini sadece o mahalle
veya fabrika önü vb. ile sınırlı tut-
mamalıyız. En geniş kitlelere açlık
grevimizin nedenlerini, taleplerimizi
açıklayıcı, net, herkesin anlayabileceği
bir dil ile anlatabilmeliyiz. Bunun
için kapı çalışması, afiş, pankart,
kuşlama, pullama, basına TV’lere
ulaşma, interneti bu amaçla kullanma
gibi bir dizi faaliyette bulunmalıyız. 

Bu konuda da yine en önemli
örnekler Büyük Direniş döneminde

yaşanmıştır. Tecrit ve sansür duvar-
larını parçalayabilmek için insanla-
rımız canlarını vermiş, direniş içinde
direnişler örgütlenmiştir. 

Örneğin TAYAD'lıların Abdi
İpekçi Direnişi de böyle bir direniştir.
Sansür duvarlarını parçalamak, Büyük
Direniş'in sesini duyurabilmek için

açlık grevi ile başlayan bir eylemdir.
Ancak bu da kendi başına bir direniş
destanına dünüşmüş; 2003 yılında
Abdi İpekçe Parkı’nda El'in altında
tam 3 yıl, 4 ay, 2 hafta, 1 gün, toplam
1230 gün sürmüştür. 

7-Açlık grevi yaparken
nelere dikkat edilmelidir? 

Açlık grevinde gıda türünden her
hangi bir yiyecek yemediğimiz için,
sürekli olarak sıcak-soğuk sıvı tüket-
meliyiz. Sıvı tüketimi burada özel
bir önem kazanmaktadır. Açlık grevi
çerçevesinde oluşturulan sıvı tüketim
programına özenle uymalıyız. 

Örneğin, günde ortalama 15 su
bardağı (yaklaşık 3 lt) su içmeliyiz.
Yine çay, ıhlamur, adaçayı, suyla
karıştırılıp içilen çeşitli içecekler
(oralet vb.) içmeliyiz. Asitli içecek-
lerden (Cola, gazoz, soda vb.) uzak
durmalıyız. Besleyici özelliği olan

süt veya sütlü içecekler de içilmez.
Bayram şekeri de bu sürede emilerek
tüketilebilir. Sonra günlük, midemizi
ve bağırsağımızı rahatlatacak, kay-
natılmış şekerli limonlu sıcak su da
almalıyız. Yine günlük olarak tuz
almaya da dikkat etmeliyiz. 

Şekerli içecek almamızın nedeni
vücudun günlük enerjiye olan
ihtiyacının karşılanması için-
dir. Şeker vücudu hem ısıtır,
hem de diri tutar. 

Açlık grevi uzun soluklu
ise buna göre bir program
çıkartılmalı ve günlük aktivi-
telerimizi bu çerçevede düzen-
lemeliyiz. Hızlı ve yorucu
hareketlerden sakınmalıyız.
Yoğun enerji tüketimi ve vücu-
dun zayıflaması nedeniyle tan-
siyon düşüklükleri, baş dön-
meler yaşanacağından kontrol
dışı düşme vb. olabileceği için
dikkat edilmelidir. 

Açlık grevlerini bitirdikten
sonra da yine direniş içinde
olduğu kadar dikkat edilmeli;
midenin zarar görmemesi için
diyet yapılmalıdır. Belli bir
süre (Direnişin süresine göre
belirlenmeli) azar azar ve
öğünleri sıklaştırarak hafif
yiyecekler yenilmeli, acısız,

tuzsuz çorbalar tercih edilmelidir. 
Yine direniş süresince vücudun

vitamin depoları tükeneceği için dire-
niş sonrasında çeşitli vitaminler ile
B vitamini desteklenmiş Dextroz ve
İsolyte serumlar alınabilir. 

Ülkemizde yapılan uzun süreli
açlık grevleri ve ölüm oruçları nede-
niyle çok zengin bir bilgi ve tecrübe
birikimi de oluşmuştur. Açlığa bağlı
olarak vücuttaki bir vitamin olan tia-
minin eksikliği sonucunda Wernicke-
Korsakoff sendromu- hafıza kaybı
görülebilmektedir. Hafıza kaybıyla
birlikte irade kontrolünün zorlaşacağı
için direnişçinin eylemini sağlıklı
bir şekilde sürdürebilmesi de riske
girecektir. Ki aynı şekilde direniş
sonrasında da kalıcı rahatsızlıklara
sebep olacağından, bunun önüne
geçebilmek için 2000 yılında başlayan
Büyük Direniş'te B1 vitamini alın-
maya başlanmıştır. 

Ölüm orucuna “intihar”,

ölüm orucuna katılmış

direnişçiye “intiharcı”

demek, mücadeleden,

kavgadan, bedel ödemekten

kaçmak demektir. Düzeniçi

çözümlerde ısrarcı olmak,

düzene teslim olmaktır. ’96

Ölüm Orucu Direniş şehidi

Müjdat Yanat’ın deyişiyle

“Ölüm orucu yeniden

doğmaktır” aslında... 
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Kuşkusuz bunların yanında en
önemli şey ve direnişin sonucunu
belirleyecek olan beynimizin bes-
lenmesidir. Bu ise inanç, irade, bilgi
ve gerçekle olur.

8-İnsan kendi bedenine
nasıl zarar verir, ölüm
orucu intihar mıdır? 

Hiç kimse iradesinin yok sayıl-
masını, hak ve özgürlüklerinin kısıt-
lanmasını istemez. Ama gelin görün
ki egemenler; faşizmle, baskı, zulüm
ve terörle hayatımızı yönlendirmeye
çalışırlar. 

Ya boyun eğip bunları kabul ede-
ceğiz ya da karşı çıkıp direneceğiz.
Eğer direnmeyi seçersen bedelleri
de göze almak zorundasın. Bu bedel
kimi zaman emeğin, alınterin, bedenin
kimi zaman da hayatın olur. Onurlu
bir yaşam için, bu, tercih değil zorun-
luluktur. 

Dünyanın hiçbir yerinde, onurlu
bir yaşam için, bağımsız, demokratik
bir ülke mücadelesi için verilen müca-
dele, ödenen bedel boşuna değildir.
Onurlu bir insan, inanç ve idealleri
uğruna yaşar ve ölür. Bu hayat denen
kavganın adı, sınıflar savaşıdır. Ezen
ile ezilenin, sömüren ile sömürülenin
arasındaki kavganın temel kuralıdır;
hak verilmez alınır. 

Egemenler hiçbir şey vermez,
almayı bilmek gerek. Zafer de veril-
mez; direne direne, öle kala, savaşa
savaşa kazanılır. 

Ölüm Orucu eyleminin bir intihar
mı olduğu konusuna gelince; kimi
reformist, düzen içi solcuların, faşiz-
min psikolojik savaş uzmanlarının
söylediklerinin aksine ölüm orucu
intihar değil, bir savaş biçimidir.
Direnişin en güçlü taarruz halidir. 

İntihar çıkmazda kalındığında,
kişinin var olan sorunlarına bir çözüm
yolu bulamadığında, bilinçsizce,  ira-
desizce yapılan güçsüzlüğün ve çare-
sizliğin ifadesi olan bir yok olma
halidir ve yanlıştır. Oysa her şeyin
mutlaka bir çözümü vardır. 

Ölüm orucu ise, çözümsüzlük
değil, çözümü yaratmak için yapılan
bilinçli bir eylemdir. İrade savaşıdır. 

Ölüm orucuna intihar demek
çözümsüzlüğü kabullenmek, sorunu

yaratan iradeye teslim olmak demek-
tir. Geçmişten bugüne ölüm orucu
eylemlerine intihar diyenler olmuştur
elbette. Örneğin; ’84 ölüm orucunda
Dayımız'ın da ölüm orucuna katılıyor
olmasını Sol, “siyasi intihar” olarak
adlandırabilmiştir. 

Ölüm orucuna “intihar”, ölüm
orucuna katılmış direnişçiye “inti-
harcı” demek, mücadeleden, kavga-
dan, bedel ödemekten kaçmak demek-
tir. Düzen içi çözümlerde ısrarcı
olmak, düzene teslim olmaktır. ’96
Ölüm orucu direniş şehidi Müjdat
Yanat’ın deyişiyle “Ölüm orucu yeni-
den doğmaktır” aslında... 

9- Ölüm orucu sadece
hapishanelerde mi 
yapılır? 

Ölüm oruçları denilince, genelde
hapishaneler akla gelmektedir. Bu
da normal bir durumdur. Zira, Özgür
Tutsakların bedenlerinden başka sal-
dırılara barikat olacak silahları yoktur. 

Fakat, bundan ölüm orucunun
sadece hapishanelerde yapılacağı
sonucu da çıkartılmamalıdır. Dışarıda
da pekala ölüm orucu yapılabilir,
yapılmıştır. 

1991 yılında Mersin’de Turbo
Filtre işçileri, 1995 yılında Eminönü
Belediye işçileri DİH (Devrimci İşçi
Hareketi) önderliğinde ölüm orucu
direnişiyle haklarının kavgasını ver-
miş ve zafer kazanmışlardır. 

Ve yine Büyük Direniş süreci bu
duruma en yakın çarpıcı örnektir.
Büyük Direniş sürecinde ölüm orucu
direnişi içerden dışarıya taşınmış,
dışarıda da TAYAD’lı Aileler ve dire-
nişi içerde müdahale edilen ya da
“bırakması” için tahliye edilen dire-
nişçilerin ölüm orucunu dışarıda,
direniş evlerinde sürdürmesi ile şehit-
ler verilmiştir. TAYAD’lı tutsak yakın-
ları ikisi de anne olan Gülsüman
Dönmez ve Şenay Hanoğlu, Dev-
Genç’li Canan-Zehra Kulaksız  kar-
deşler ve daha nice Cepheli dışarıdaki
Ölüm Orucu Direnişinde şehit düşm-
üştür. Bir hukukçu olan Avukat Behiç
Aşçı'nın müvekkillerinin hakkını
savunmak için bedenini ölüme yatır-
ması da böyledir.

10- Bugünün dünyasında
"açlık grevleri ve ölüm
oruçları" denince Türkiye
ve Cepheliler akla gel-
mektedir. Neden? 

Kuşkusuz bunun birden çok nede-
ni vardır. En başta belirtmeliyiz ki
dünya tarihinin gördüğü en büyük
ölüm orucu direnişi Anadolu top-
raklarında yaşanmıştır. 2000-2007
arasında, tam yedi yıl süren büyük
bir direniş gerçekleştirildi bu top-
raklarda. 

7 yıl sürmesinden 122 şehit veril-
mesine kadar, dünya üzerinde bilinen
hemen tüm ölçülerin, sınırların aşıl-
dığı bir direnişti bu. 

Emperyalizmin dünya halkları
üzerindeki kuşatmasını ve bu kuşat-
mada Türkiye oligarşisine biçilen
rolü görmeden, neden ve nasıl dire-
nildiğini, bu kadar bedelin göze alın-
dığını elbette kimse anlayamaz. 

Emperyalizme ve işbirlikçilerine
göre; ne pahasına olursa olsun dev-
rimciler fiziki, ideolojik ve örgütsel
olarak yok edilmelidir. Türkiye top-
raklarından devrim umudu silinme-
lidir. F tipi hapishaneler ve tecrit
politikası bu amaç doğrultusunda
gündeme getirilmiştir. 

Ya direnilecekti ya da yok oluna-
caktı: Direndik! "Ya teslim olursunuz
ya da ölürsünüz" diyorlardı, öldük!
Hem de 122 kez... Çünkü köklerimiz
derindeydi, Kızıldere'deydi. 84'te
Apo'nun, Fatih'in, Hasan ve Haydar'ın
izinden yürüyorduk. Bu izi takip
ederek yarattık her anı eylem olan
96'yı, devrim kuşağının kahraman-
larını. Ve 2000'lerde fedailer ordu-
suyla çıktık zulmün karşısına Büyük
Direnişi yarattık. 

Nasıl ki zulüm sadece düne ait
değilse, direniş de öyle! 

Büyük Direniş halklardan öğren-
miş ve halklara öğretmiştir. Geride
bıraktığı 7 yıllık destan, halklara
öğretmeye, maddi ve moral güç olma-
ya, yol göstermeye devam etmekte-
dir.

4  Aralık
2016
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SİLİVRİ 9 NO’LU KAPALI
HAPİSHANESİ 

10 Ekim 2016 tarihinde, Bakırköy
Kadın Kapalı Hapishanesi'nden diren-
me haklarını kullandıkları için Silivri
9 No’lu Kapalı Hapishanesi’ne sür-
gün edilen kadınlara yapılan işken-
ceyle kadınlık onurunu aşağılanmaya
çalışılmıştır. 

Slogan atarak, havalandırmadan
içeri kendi rızasıyla girmek istemeyen
tutsaklardan Sevcan Adıgüzel’in kafası
duvarlara vurulmuş, bu esnada  bur-
nundan kan gelmiş, yine göğüs uçla-
rından sıvı akıncaya kadar sıkılarak
ve işkence yapılarak taciz edilmiştir.
Ayrıca hücre içinde bulunan dikiş
iğneleri batırılarak acı çektirilmiştir. 

Kübra SÜNNETÇİ isimli tutsağın
kolları arkaya doğru ters çevrilerek
kelepçelenmiş bu haldeyken kolları
bükülmeye, daha fazla acı çektirilmeye
çalışılmış sonra aniden yere atılarak,
büyük ihtimalle bileğinin kırılmasına
yol açılmıştır. 

Aysu Baykal ailesine telefonda,
“havalandırmadan çıkmadığı gerek-
çesiyle ters kelepçelenip, kasıklarına
tekmelerle vurulduğunu, ameliyat edi-
len böbreklerinin tekmelendiğini”
söylemiştir. 

Sevcan Adıgüzel’in  işkence anlatımı: 
“1 Ağıstos günü saat 20:45 de C-

9 ve C-10 koğuşları basıldı ben C-
10 da kalıyordum . Biz direniş kap-
samında iki koğuştada son hücreleri
yaktık . İşkenceyle ringlere bindirilip
Silivri 9 Noluya götürüldük 

9 Eylül’e kadar tek tutulduk . 26
Ağustos günü ben, Nurgül Acar ve
Tuğçe Nur Özbay direniş talepleri

ve tecrite karşı hücrelerimizi yaktık.
Ellerim ve ayaklarım kelepçeli vazi-
yette sabah 10.00 da başka bir hücreye
atıldım. Ahlaksızca arandık, işkence
gördük, dövüldük, akşam 20.00’ye
kadar eller ayaklar kelepçeli kaldık
ve daha sonra hücreye götürüldük .
Hücrem yanık ve ıslaktı nefes ala-
madım, 6 gün döşeksiz yorgansız ve
yastıksız kaldım. 3 gün ıslak kıyafet
ile kaldım hasta oldum. 7. gün döşek
verildi, yatak verildi . İki hafta yanık
hücrede kaldım. Üçlülere 9 Eylül’de
geçtik. 23 Eylül günü yine direniş
kapsamında Meral Dönmez ve birlikte
kaldığı Güzin Tolga, Zeynep Karakoç
, Sultan Işıklı ve birlikte kaldığı Hazal
Bozdoğan ve Seda Kaya, Özlem
Kütük ve birlikte kaldığı Kübra
Sünnetçi ve Dursun Göktaş hücrelerini
yaktı. Benim yaşadığımı aynı şekilde
yaşadılar ama onları süngerli odaya
attılar ve sadece iki saat tuttular, 5
gün yine döşek vs. verilmedi. 1 hafta
sonra tadilat yapıldı. 14 Ekim günü
Nebiha Aracı, Eylem Yücel ve
Nurgül Acar yapılan işkenceyi pro-
testo amaçlı işkenececi vardiya ora-
dayken hücrelerini yaktı. Yine dört
saat kelepçeli kalmışlar gece gelme-
diler. Teklide kaldılar, ertesi gün saat
21.00 de kaçırılarak Kandıra’ya sür-
gün edildiler . Bu sürgünü protesto
etme amaçlı Yeliz Türkmen, Yıldız
Keskin ve Banu Özcan hücrelerini
18 ekim günü yaktılar, 5 saat ayakları
ve elleri kelepçeli kaldılar işkence
gördüler. İki gün döşek vs. yoktu 20
ekim günü saat 12.00’de kaçırılarak
Kandıra’ya sürgün edildiler. 1 saat
sonra bunu protesto amaçlı Selda

Bulut, Yurdagül Gümüş ve Eda Arı
kaldıkları hücreyi yaktı, el ayak kelep-
çeli dört saat tekli hücreye atıldılar,
işkence gördüler . 5 gün döşeksiz
kaldıkları hücreleri kötüydü, 6 gün
sonra tadilat başladı döşek vs verildi. 

TEKİRDAĞ 1 NO’LU F TİPİ:
Yine 06.10.2016 tarihinde Tekirdağ

1 No’lu F Tipi Hapishanesi’ne kal-
makta olan 59 yaşındaki Ali Osman
KÖSE’ye işkence yapılmıştır.
06.10.2016 Perşembe günü, sayım
sırasında bir eli cebinde bir biçimde
Ali Osman Köse' yi yerlerde sürük-
leyen işkenceyi günlük sıradan bir iş
gibi içselleştirmiş olan gardiyana kar-
şılık vermesi üzerine kalabalık bir
gardiyan grubu kendisine saldırmış-
lardır. İşkenceciler, özellikle göğüs
bölgesine aralıksız bir biçimde vur-
muşlar, kendinden geçmesine yol
açmışlardır. Bu işkencenin üzerinden
bir hafta gibi bir süre geçmesine rağ-
men Ali Osman Köse'nin 06.10.2016
gözaltlarında morartılar ve darp izleri
gözlenmiştir 

���

SÜRGÜN – SEVKLER 
22 TEMMUZ 2016
Bolu F Tipi Hapishanesi’den

Edirne F Tipi’ne Sevk Edilenler:
Hüseyin KARAOĞLAN-

Hüseyin ÖZEN-Kubilay UÇUCU 

1 AĞUSTOS 2016
Bakırköy’de Kalan Kadın

Tutsaklar Hücrelerini Tutuştur-
dukları İçin Silivri 9 No’luya
Sürgün Edildiler.

15 AĞUSTOS 2016
Sincan Kadın Hapishanesi’nden

Onurumuz, Haklarımız, Özgür Tutsak Kimliğimiz İçin 
Tecrite Karşı Direniyoruz!

Direniş, İdeolojik ve Siyasi Bir Tercihtir
ZAFER SADECE DİRENENLERİNDİR!-2

TUTSAKLARIN TALEPLERI: 
Sürgün sevkler dursun 

Hasta tutsaklar serbest bırakılsın, tedavileri engellenmesin 
Kitap hakkı sınırlandırılamaz, kısıtlanamaz 

Sohbet hakkı uygulansın 
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Gebze Hapishanesi’ne Sürgün Edilenler:
1-Rojda Yalınkılıç 
2-Dilek Kaya 

18 AĞUSTOS 2016
AMASYA’DAN-KIRIKKALE’YE 
Mehmet BILDIRCIN 
Hasan Basri YILDIZ 

8 EYLÜL 2016
İzmir Kırıklar’dan – Şakran Aliağa 2 No’lu T Tipi

Hapishanesi’ne Sürgün Edilenler 
1-Ufuk Keskin 
2-Sercan Ahmet Arslan 
3-Emre Sarıgül 
4-Erdal Berk 

26 EYLÜL 2016
Şakran Kadın Hapishanesi’nden – Bursa Yenişehir Kadın

Hapishanesi’ne Sürgün Edilenler 
1-Filiz Gencer 

3 EKİM 2016
Tekirdağ 1 No’lu T Tipi Hapishanesi’nden – Bakırköy

Kapalı Kadın Hapishanesi’ne Sürgün Edilen 
1- Gülten Matur 

14 EKİM 2016
Silivri 9 No’lu Kadın Hapishanesi’nden – Kandıra 1 Nolu F

Tipi Hapishanesi’ne Sürgün Edilenler 
1-Nurgül Acar 
2-Nebiha Aracı 
3-Eylem Yücel 

19 EKİM 2016
Şakran Kadın Hapishanesi’nden – Kandıra 1 Nolu F Tipi

Hapishanesi’ne Sürgün Edilenler 
1-Gamze Eroğlu 
2-Kinem Bozkurt 
3-Songül Ökten 

20 EKİM 2016
Silivri 9 No’lu Kadın Hapishanesi’nden – Kandıra 1 Nolu F

Tipi Hapishanesi’ne Sürgün Edilenler (17 Ekimde hücre yaktılar) 
1-Yeliz Türkmen 
2-Yıldız Keskin 
3-Banu Özcan 

23 EKİM 2016
Rize Hapishanesi’nden – Adana Kürkçüler Hapishanesi’ne

Sürgün Edilenler 
1-Cengizhan Pilaf 

25 EKİM 2016
Tekirdağ F Tipi Hapishanesi’nden- Tekirdağ T Tipi’ne sürgün

oldu. 
Özgün Yiğit Taş 

25 EKİM 2016  
İNAN GÖK VE SERDAR KARAÇELİK EDİRNE F TİPİ

HAPİSHANESİ’NE SÜRGÜN EDİLDİ! 

-Özgür Tutsaklık mücadalesini sürdürdüğü
her yeri özgürleştirmek, mücadeleyi
sürdürdüğü her yerde kendini özgür

hissetmektir. 

-Özgür Tutsaklık taşı parçalayacak iradedir.
Savaşma gücü ve cürettir. Biri 7 yıl sürmek
üzere, Ölüm orucu direnişlerini örgütleyen,

hayata geçiren iradedir. 600’lü günlere varan
açlığa direnen irade, ölümü açlıkla yenen

iradedir. Özgür Tutsaklık, tarihe kanla yazılan
bir geleneğe dönüşmüştür. Buca, Ümraniye,

Ulucanlar direnişleri, '96 Ölüm Orucu ve 2000-
2007'de Büyük Direnişimiz'i yaratan ve daha
nice direnişimizi de yaratacak olan işte bu

Özgür Tutsaklık geleneğidir.

-Özgür Tutsaklık, faşizmin karşısında devrimci
iradenin zaferi demektir. Hapishane

mimarileri, uygulama koşullara dönemlere
göre değişebilir ancak Özgür Tutsak için

devrimci kimliğin savunulması ölüm kalım
sorunudur. Özgür Tutsağın hayatı, her sabah
haykırdığı gibi “Devrim  İçin”dir. Bu yüzden,

yeri gelince “Bir kefen giymek gerekirse eğer,
bu asla düşmanın bize biçtiği kefenler

olmayacaktır. Devrim eğer, canlarımıza ihtiyaç
duyuyorsa, kızıl bantlarla, kızıl bayraklarla

süslenecek kefenleri giymekte tereddütümüz
olmayacaktır” diyebilendir Özgür Tutsak.

-Özgür Tutsaklık, savaşını tutsaklık
koşullarında da sürdürmektir. Özgür Tutsak,
tutsaklık koşullarını da mücadelenin dışı,

“hapis yatılan” yer olarak görmez.
Emperyalizme ve oligarşiye karşı savaşını

zamanla, mekanla sınırlamaz. Bilir ki,
emperyalizme ve oligarşiye karşı mücadele

ideolojik-politik, askeri, ekonomik-
demokratik, kültürel, ahlaki her alanda süren

bir mücadeledir. Bu mücadele, tutsaklık
koşullarında da kendine özgü biçimlerle sürer. 

-Özgür Tutsaklık, tutsaklık koşullarındaki
savaşı kalıplarla sınırlamayan, yaratıcı

biçimlerle, cüretle sürdürmektir.

4  Aralık
2016
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FFAŞİZME KARŞI BİRLEŞELİM,  
SAVAŞALIM, KAZANALIM!

FAŞİZM, ZALİMİN ZULMÜDÜR...

"Bununla beraber, bugün
emekçi kitleler ve emekçi ay-
dınlar ile onların siyasi parti
ve ekonomik örgütlerinin ha-
yati önem taşıyan bir tek ortak
çıkarı var: Ortak çabalarla,
baş kaldıran burjuva gericili-
ğine ve onun tipik siyasi gö-
rüntüsü olan faşizme başından
engel olarak kendi özgürlük-
lerini, haklarını, şeref ve ha-
yatlarını korumak."

(Dimitrov, Faşizme Karşı

Birleşik Cephe)

Karabük'te balık dükkanından
balık, soğan, marul ve şalgam suyu
çalan 12 ve 11 yaşındaki iki çocuktan
12 yaşında olanı tutuklandı.

Tutuklanma gerekçesi: 12 yaşını
doldurduğu ve üzerine atılı suçların
hukuki anlam ve sonuçlarını algıla-
ma, davranışlarını yönlendirme ye-
teneğine sahip olması...

Aç çocuklarımızı hır-
sız eden AKP'dir asıl
hırsız… 17-25 Aralık
2014 tarihlerinde
AKP'lilerin evlerinde

ayakkabı kutularına saklanmış mil-
yonlarca dolar ortaya çıkmşıtı. Hır-
sızların başı AKP iktidarıdır... Aç
çocuk kalmasın, çocuklarımız yatağa
aç karınla girmesin diye AKP faşizmine
karşı örgütlenmek ve savaşmak ana-
mızın ak sütü gibi helaldir. Çağrımız
tüm halkımızadır; EMEK HIRSIZ-
LARINDAN HESAP SORALIM!

FAŞİZMİN KATLİAMLARINI DURDURMAK İÇİN
DEVRİMCİ VE ÖRGÜTLÜ OLMALIYIZ

22.03.1933 tarihinde, Münih'e 20 kilometre ötedeki
Dachau'da, ilk KZ, yani Nazi kampı açılıyor. 

Her Nazi kampın girişinde şöyle bir yazı vardır: 
"Arbeit macht frei". 
İş özgürleştirir. 
İlk açılırken, 100 tane tutsak oraya getiriliyor. 
İlk önce oranın denetimini polis sağlıyor. Ancak

Himmler Bavyera Polisi'nin başına geçince, kampları
SS'e (Nazi'lerin milis gücü) bağlıyor. 

Nazi kampının başına Eicke'yi getirilmesiyle, terör
sistemleşiyor. 

Eicke kamp için disiplin ve ceza düzenlemesini
oluşturuyor. 

Bu düzenleme ile her türlü keyfilik sistemleşiyor,
disipline edilerek uygulanıyor. 

Amaç, tutsağın kişiliğini yok etmek, iradesini kırmak. 
Tutsaklar dövülüyor, hakarete uğruyor, saatlerce

ayakta konuşmalar dinlemek zorunda kalıyor. 
Gün dayak ile başlıyor. Cezalarda çok gaddar, örneğin

tutsaklar kollarından arkadan bağlanarak bir direğe
asılıyor veya halkın önünde kırbaçlanıyordu. 

Dachau'da geliştirilen bu işkence yöntemi, bütün
kamp'lara yayılıyor. 

Dachau bütün Nazi kampları modeli, örneği. 
Tutsakların arasındaki dayanışmayı kırmak için, bazı

tutsakları işbirlikçileştiriyor ve diğer tutsakların başına
dikiyor. 

Yeterince gaddar olmayan işbirlikçi tutsakları ceza-
landırıyor. 

Dachau aynı zamanda bir okuldu, geleceğin Nazi
kampı şefleri orada eğitildi. 

Tutsaklar tek tip elbise giymek zorunda kaldıkları
yetmiyormuş gibi, bir de fişlendiler. 

Göğsünün üstünde, kimliğini açıklayan bir üçgen
taşımak zorunda kaldılar. 

Kırmızı üçgen siyasi tutsak demek, yeşil adi suçlar,
siyah "Asosyaller, pembe eşcinseller için. Bu hiyerarşinin
en altında Yahudiler bulunuyordu. Onlar hem beyaz,
hem de yıldız şeklinde sarı bir bez parçası taşımak zo-
rundaydılar. 

Savaş başladıktan, 1941'den sonra, Sovyet Savaş
Esirleri Dachau'a getirildi. 2500'ü getirilir getirilmez
vuruldu. 05.10.1942 Himmler'in bütün kampları "ya-
hudilerden temizleme" talimatı üzerine, Yahudiler Ausch-
witz'e getirildiler. 

Bundan sora büyük fabrika sahipleri, Siemens, Krupp,
BMW vs... üretim araçlarını kampların içine taşınıp,
tutsakları kendi üretimleri için zorla çalıştırdılar. 

Ya da fabrikaların yanına "yan üretim kampları" ku-
rulup, tutsaklar oraya getirilip, zorla çalıştırıyorlar. 

Bu üretim alanlarında binlerce tutsak açlıktan, has-
talıktan veya yorgunluktan öldüler. 

400 kişilik bir barakada 2500 tutsak tıkış tıkış tutuldu. 
Kötü beslenme ve çalışma koşullarından dolayı bu-

laşıcı hastalıklar boy gösteriyordu. Savaşın bitimine 3
ay kala sırf 7400 tutsak öldü. 

1945'de ölüler yakılamadı, çünkü kömür yoktu. Bu
durumda ya öylesine öldüğü yerde bırakıldılar veya
toplu mezarlara gömüldüler. Üst üste yığılmış cesetlerin
fotoğrafı savaş sonrası insanları sarsmıştı. 

Nazi Kampı Dachau'da 12 yıllık varlığında, 400 bin
tutsak tutuldu. 43 bin'i hayatını kaybetti. 

Dachau Nazi kampının eski mağdurlarının ısrarı
üzerine sonunda 1965 yılında anıt ve müzeye dönüştü-
rüldü. 

AKP FAŞİZMİ ÇOCUKLARA CEZA,
TECAVÜZCÜLERE AF,
KATİLLERE KÂR VERİYOR
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Direnen Halklarla Aramızdaki Dil Engelini
Hep Birlikte Yıkalım!

Emperyalizm hiçbir ayrım yapmadan dünya halklarına
saldırıyor, açlık ve savaşlarla halkları terbiye etmeye ça-
lışıyor. Saldırıların bir yanı da ideolojiktir. Emperyalistler
bilgiyi ve haberi de kendi tekellerine alarak tüm dünya
halklarını onlar gibi düşünmeye mahkum ediyorlar.

Devrim için, halklarının kurtuluşu için silahlanan ör-
gütler barış masalarında kendi halklarını emperyalizme
ve umutsuzluğa mahkum ederken biz Halk Cephelilere
daha çok iş düşüyor. Faşizmin ve emperyalizmin baskıyla
teslim almaya çalıştığı halkımızın direnişi, mücadele ta-
rihimizi dünya halklarına taşımak için daha çok çalışmalı,
dünya halklarına umut olmalıyız.

Dünya halklarıyla aramızdaki dil duvarını yıkmak için
daha çok çevirmene ihtiyaç duyuyoruz. “Bir yazıdan ne
olur ki” demeyin, yoldaşlarımız canlarını ortaya koyup ey-
lemler yaparken haber tekellerinin yalanları önündeki tek
engel bizim farklı dillere çevrilen yazılarımız, açıklamala-
rımızdır. Kendi örgütü silah bırakan siyasi tutsaklara dahi
bizim mücadelemiz umut veriyor. Bizim eylemlerimiz ve
açıklamalarımız sayesinde gerçekleri ve faşizmin tüm bas-
kılarına karşı ne olursa olsun direnilebileceğini görüyorlar.

Suriye- Kürdistan ziyaretleri ve 7. Uluslararası Emperyalist
Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği Sempozyumu kitapçıkları
için İngilizce, Arapça ve İspanyolca, İtalyanca çeviri yapa-
bilecek gönüllü çevirmenler arıyoruz…
Halk Cephesi – Uluslararası İlişkiler Komitesi

���

Düzene Alternatif Bizi Eğiten Geliştiren
Filmler İzliyoruz

Umut Veren Asi Gazetesi’nde her hafta olduğu gibi 26
Kasım'da yine film gösterimi yapıldı. ”Koro” isimli film
izlendikten sonra herkesin düşüncesi alındı. Filmde yatılı
bir okulda kalan öğrenciler üzerinde okul yönetimi tarafından
sürekli olarak katı kurallar, cezalar ve baskı ile disiplin
sağlanmaya, öğrenciler itaat ettirilmeye çalışılmıştır. 

Okula yeni gelen öğretmen ise öğrencilerin yeteneklerini
gözeterek, onların kendilerini ifade etmelerine fırsat
vermiş, sabır ve emekle öğrencileri değiştirip dönüş-
türmüştür. Herkes tarafından çokça beğenilen ve 2 saat
süren film gösterimine 11 kişi katıldı.

Uluslararası İlişkiler Bürosu ve
Anti-Emperyalist Cephe Kitaplığı
Kuruyoruz!

AKP faşizmi bir gecede KHK’lar çıkararak halkın
mücadeleyle kazandığı tüm hakları elinden almaya çalışıyor.
Derneklerimizi kapatmaya geldiklerinde her yerde direnişle
karşılandı saldırılar. Sizin vurduğunuz kilitleri, mühürleri
tanımıyoruz! Biz haklarımızı en ağır koşullarda dahi halkın
dayanışmasıyla geliştirmeye devam edeceğiz.

Faşizm derneklerimizi kapattıkça biz yeni yerler aça-
cağız!

Şimdi de Taksim’de Uluslararası İlişkiler Komitesi
olarak yeni büromuzu açıyoruz.

Çeviri atölyeleri, film gösterimleri yapacağımız, da-
yanışma için gelen enternasyonalist dostlarımızı ağırla-
yacağımız büromuz için tüm halkımızı dayanışmaya ça-
ğırıyoruz.

Anti-emperyalist Cephe kitaplığı için bir kitaplık
oluşturacağız. Hem Türkçe hem de diğer dillerde kitaplar
en önemli ihtiyacımız…

İhtiyaçlarımız: Kitap, Televizyon, Dizüstü bilgisayar,
Tül Perde, Çay makinesi, Kahve makinesi. 

���

Kanser Hastası Tutsak Mesude Pehlivan’a
Mektup Yazalım

Mesude Pehlivan’a mektup yazalım tecriti kıralım.
Yanında olduğumuzu her koşulda onu yalnız bırakmaya-
cağımızı dayanışma içerisinde olacağımızı gösterelim.

Adres: Silivri 9 No’lu Hapishanesi /Silivri/İstanbul
TAYAD

SSORUMLULUK:
Faşizme karşı olmalıyız; çünkü faşizm demokrasi

düşmanıdır. Faşizm insanlık suçudur. 

Emperyalizme karşı olmalıyız; çünkü emperyalizm

bugün yaşadığımız baskı-zor ve yoksulluğun nedenidir. 

FİLM ÖNERİSİ: SOBİBOR'DAN KAÇIŞ

2. Paylaşım Savaşı sırasında Polonya'daki Sobibor
Nazi Kampı’ndaki direnişi ve tutsakların özgürlüklerini
kazanmak için verdikleri mücadele anlatılıyor. Sobibor'da
250 binin üzerinde Yahudi öldürüldü. 14 Ekim 1943 ta-
rihinde Sobibor Nazi kampında kalan 600 tutsak ayakla-
nıyor. Ve bu direnişin öncülüğünü, Naziler tarafından
esir alınan Sovyet askerleri yapıyor. Nazi kampalarındaki
en büyük ve örgütlü direniştir Sobibor. Bu filmde faşizmin
vahşeti ve faşizme karşı ancak örgütlü bir şekilde
direnirsek onurlu bir şekilde yaşamak ve ölmek hakkını
elde edebileceğimiz anlatılıyor.

Filmi izleyelim, izletelim.

RAKAMLARLA FAŞİZM:
AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında 59 bin 429

tutsak varken; 2016 yılı Ağustos ayı itibariyle 214
bin tutsak var hapishanelerde. Bunların 2 bin 433’ü
çocuk.

Türkiye’de 290 kapalı, 60 müstakil açık, 2 çocuk,
5 kadın kapalı, 1 kadın açık, 3 çocuk kapalı olmak
üzere toplam 361 hapishane var.

DUVARLARA YAZALIM:
Çocuklarımız Değil, AKP Faşizmi Hırsızdır; Hırsızlardan

Hesap Soralım!
16 Madenciyi 1 Milyon Metreküp Toprakla Katleden

AKP Faşizmidir; Hesap Soralım!
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İdeolojik Üstünlük 
Bizimdir

Örgütlenmek, halkı oligarşinin
faşist düzeninden kopararak, devrim
saflarına kazanmak demektir.

Halkı faşist düzenden koparmak,
ideolojik mücadele yürütmeden olmaz.
Faşizm, halkı temel olarak baskı ve
zulümle, düzenine boyun eğdirmeye
çalışırken, tek yöntemi baskı ve zor
değildir. Bunun yanında, ideolojik ola-
rak da halkı kapitalist sisteme, faşizme
ikna etmeye çalışır. Elindeki tüm ola-
nakları bunu için de seferber eder.

Halkı faşist sistemi onaylar hale
getirmek için, elindeki tüm medya
olanaklarını, faşizmin okullarından,
diyanetine kadar tüm kurumlarını
kullanır.

Emperyalizm ve oligarşi ile ideo-
lojik mücadelemizde bizim en büyük
gücümüz, ideolojimizin gücüdür. Oli-
garşinin elindeki devasa propaganda
olanaklarına rağmen, oligarşi halkı
ikna etmekte güçsüzdür. Çünkü, pro-
pagandası yalanlar üzerine kuruludur.

Evet, ideolojik gücümüz tartışılmaz
üstünlüktür. Fakat, tek başına ideolojik
güç yetmez. İdeolojimizin güçlülüğü
ancak bu ideolojiyi politikalarımızla
birleştirerek halka taşıyabildiğimiz za-

man halkı örgütleyebilir, düzen ideo-
lojisinin yalan propagandalarının et-
kisinden kurturabiliriz.

Politikalarımızı halka taşıma araç-
larımızın en önemlilerinden birisi de
dergimizdir. Bunun için dergimizi
halka ulaştırmak, dergimizin halkımız
tarafından okunmasının olanağını
yaratmak, halkı örgütlemekle hemen
hemen eş anlamlıdır.

İdeolojik Mücadele 
Yürüten
Bir Tek Biz Varız

Türkiye’de Marksizm-Leninizm
üzerine tek çıkan yayın dergimizdir.

Türkiye’de devrimci politikanın
yazıldığı tek yayın dergimizdir. Dev-
rimci politikanın temeli, anti-faşist,
anti-emperyalist politikadır. Anti-fa-
şist, anti-emperyalist politika üreten
tek yayın organı dergimizdir.

Oportünizm, reformizm, Kürt mil-
liyetçiliği, emperyalizme ve oligarşiye
karşı mücadeleyi, Kürt milliyetçili-
ğinin öncülüğünü yaptığı “teslimiyet”
politikaları ile terk etmiştir. Öyle bir
duruma gelinmiştir ki, dillerinde artık
burjuvazinin literatürü yer almaya
başlamıştır. “Yenilenme” adına, dev-
rimci düşünce ve politika üretmek
yerine, burjuvazinin dilini taklit et-
meye, kullanmaya başlamışlardır.

Artık demokrasi dediklerinde bur-
juva demokrasisi anlaşılıyor.

Emperyalizm kavramını dillerin-
den çıkarmış durumdalar. Onun yerini
“uluslararası güçler”, “gelişmiş ül-
keler” gibi kavramlar almıştır,

İddia ediyoruz ki, bugün Türki-
ye’de burjuva ideolojisine karşı, fa-
şizme karşı ideolojik mücadele yü-
rüten bir tek biz varız.

İddiamız: 
Her Eve Girmek
Hedefimiz; 
Tek Bir Dergimiz Bile 
Elimizde Kalmayacak

Bu gerçekçi bir iddia mıdır?
Devrime inananlar için gerçekçi

bir iddiadır. Geçekçi bir hedeftir.
Dahası bu sadece bir hedef ve iddia
değildir. Bu önümüzde ulaşacağımız
ilk hedefimizdir sadece. Bu hedefte
de duramayız, durmayacağız.

Eğer, dağıtımını üstlendiğimiz bir
dergimiz elimizde kalıyorsa, bu halkı
örgütlemek için elimizdeki bir olanağı
kullanmıyoruz demektir. Bu olanağı
kullanmak için yerimizde durmama-
lıyız. Eğer mevcut yöntemlerimiz
yeterli değilse, yeni yöntemler bul-
malıyız, mevcut araçlarımız yeterli
değilse, yeni araçlar bulmalıyız.

Örnek mi?

Sorun Sorun 
Soyutluk: GerçekliteSoyutluk: Gerçeklite

ayrılamaz olanıayrılamaz olanı
düşüncede ayırmak. Yanidüşüncede ayırmak. Yani

gerçeklerden kopmak. gerçeklerden kopmak. 

Çözüm
Çözüm: Soyutluk bilgi ile yok edilebilir.

Ayrıntılara inmekle, detayları öğrenmekle yok
edilebilir. Ayrıntılara inmek ve bilgi edinmek ilgiyle olur.

İlgiyi yaratacak olan iç dinamiklerimizdir. İç dinamiklerimiz
nelerdir? İdeolojik birikimimiz, halk sevgimiz, vatan sevgimiz.

faşizme öfkemiz, yani sınıf kinimiz. Ahlakımız, değerlerimiz, adalet
anlayışımız. 

Eğer soyutluk varsa, bu ilgisizlik, ilgisizlik iç dinamiklerimizdeki
zayıflıktan kaynaklanır. O halde, çözüm iç dinamiklerimizi
güçlendirmektir. Yani, eleştiri-özeleştiri eğitim okuyarak,
öğrenerek, pratiğe girerek, yoğunlaşarak ideolojik olarak

kendimizi geliştirmek iç dinamiklerimizi
güçlendirecek olan bunlardır..

Nasıl örgütleyeceğiz?
dağıtmadık tek bir dergi bırakmayacağız

Yürüyüşün girmediği ev
burjuva ideolojisine bırakılmıştır

MAHALLELER
Ekmeğimiz için
Onurumuz için

Adalet için Savaşıyoruz

Yürüyüş
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Yürüyüş dergisini dağıtan bir ki-
şiysek, bu sayıyı ikiye çıkarmalıyız. 

Herkes Yürüyüş 
Dağıtımcısı Olabilir

Bunu nasıl yapacağız?
Sihirli formüller bulmayacağız.
En sade haliyle düşüneceğiz, en

basitinden başlayacağız.
En yakınımızdakini dergimizin da-

ğıtımına katacağız. Örgütleme çalış-
ması bir yerde budur. En yakınımız-
dakini çalışmalarımıza katmaktır.

En yakınımızdakiler kimlerdir?
Ailelerimizdir. Kardeşimiz, an-

nemiz, babamız, dayı-teyze, hala-
amcalarımızdır. Komşularımızdır.

En yakın arkadaşlarımızdır.
Buradan, yani en yakınlarımız-

dakilerden başlamalıyız.
Böylece bizi en iyi tanıyanlardan,

bizim en iyi tanıdıklarımızdan baş-
lamış oluyoruz Bizi en rahat anlaya-
caklardan, bizim kendimizi en rahat

anlatabileceklerimizden başlamış olu-
yoruz..

Bir dergi dağıtıyorsak, iki dergi
dağıtmalıyız. Herkes yaptığının iki
katını yapabilir. Bunu hedeflemeliyiz.
Ulaşılmaz hedefler peşinde değiliz,
yapılabilir olana ulaşacağız.

Sonra, kahvelerde, sokak başla-
rında, evlerde her yerde dergimizin
dağıtımcılarını çıkarmalıyız.

Dergimiz, halkın dergisidir. Dağı-
tımına katamayacağımız halktan insan
olmamalıdır. Bu meşrulukla hareket
etmeliyiz, Bu meşruluk ve sahiplenme
bilincini adım adım ve sabırla halka
maletmek için çalışmalıyız.

Sokaklar Bizimdir
Dergimizi 
Toplu Satmalıyız

Faşizm, dergimizin sokak satış-
larını yaptırmamaya çalışıyor. Bunun
için çeşitli baskı yöntemlerini kulla-
nıyor. Dergimizi oligarşinin baskı-

larına rağmen toplu olarak satabil-
meliyiz. Haftanın en azından bir
günü toplu dergi satışlarına çıkmalı
ve mümkün olan en geniş katılımı
sağlamak için uğraşmalıyız. 

Geniş katılımı sağlamak için en
yakınımızdakini dergi satışlarımıza
katmalıyız.

Hep birlikte sahiplenirsek faşizm
geri adım atmak zorunda kalır. Fakat,
biz sahiplenmez geri adım atarsak,
faşizm bu geri adımlarımızdan cüret
alarak saldırısını dizginsiz hale getirir.
Bu bilinçle sahiplenmeli, bu bilinçle
sahiplenmeyi örgütlemeliyiz.

Halktan herkes dağıtımcımızdır.

Egitim:
Toplumsal düzen, toplumun içinde bulunduğu eko-

nomik ve siyasi yapı tarafından belirlenir. Bu nedenle
eğitim sınıflı toplumlarda sınıfsal bir karaktere sahiptir.
Kapitalizmde eğitim, tekellerin çıkarlarına hizmet eder.
Sosyalizmde eğitim halkın çıkarlarını esas alır..

Ajitasyon Propaganda:Ajitasyon Propaganda:
Faşizm yaşam hakkımıza bile düşmandır. Uyuştu-

rucuyla zehirleyip öldürüyorlar. Madenlerde toprağa
gömerek öldürüyorlar. Yurtlarda “yangında” güvenlik
önlemi almayıp öldürüyorlar. Daha bebekken aç bıra-
karak öldürüyorlar. Faşizme karşı yaşam hakkımız için
savaşıyoruz. Bu savaş halk savaşıdır.

BBir devrimci-
nin vasfını tanımlıyor Mao:

"Başkalarının zayıflık, cehalet ve kölelikten başka bir
şey göremediği yerlerde umudu, sevinci ve güçlülüğü
görmesini bilen" Mao (Sabah Tufanı, s.12)

Oportünizmin karanlıktan başka bir şey göremediği
yerde, reformizmin mahallelere bakıp, cehalet, zayıflık,
kölelik gördüğü ve küçümsediği yerde biz halkın sınırsız
gücünü ve devrim umudunu görüyoruz.

Neden? Çünkü, biz doğru düşünüyoruz. Bizim beynimiz
oportünizmin, reformizmin örümcek bağlamış beyinleri
gibi değil. Gerçekleri görebilecek bir berraklıkta düşünen

beyne sahibiz.
Berrak bir beyinle düşündüğümüz ve berrak bir bilinçle

baktığımız için dünyaya, halka, faşizmin saldırılarından,
emperyalist sistemin krizlerini görüyoruz. Güçsüzlüğünü
görüyoruz.

Halkın gücünü görüyoruz, çünkü, halkı örgütleme
iddiası taşıyoruz. Halkı örgütlemek için kendi emeğimize
güveniyoruz. Ve biliyoruz ki, partimiz önderliğindeki bir
halk yenilmez bir güçtür.

Soru: Halka baktığında ne
görüyorsun? 

Cevap: Umut, Güç, Devrim

Devrimci Kişilik:Devrimci Kişilik:
başkalarının zayıflık, cehalet ve kölelikten başka bir şey

göremediği yerlerde umudu, sevinci ve güçlülüğü
görmesini bilen
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Örgüt nedir?
Sözlük tanımıyla örgüt; “ortak bir

amaç veya iş gerçekleştirmek için
bir araya gelmiş kurumların veya
kişilerin oluşturduğu birlik”.

Ortak amaç ve ortak işi belirleyen
çıkarların ortaklığıdır.

Halkın çıkarları devrimdedir.
Neden?
Çünkü, bu düzende halkın eme-

ği sömürülür. Çalışır, üretir ama
ürettiğinin küçük bir kısmını
tüketmesine izin ve-
rilir. Büyük bölümü
ise emperyalist ve
yerli işbirlikçi te-
keller, tefeci ve
tüccarlar, toprak
ağaları arasında
paylaşılır. 

Böyle olduğu
için, ekonomik neden-
lerle halkın çıkarı dev-
rimdedir.

Halkı böyle bir düzene
boyun eğdirmek için baskı ve zu-

lüm vardır. Bu nedenle halkın bas-
kıdan, zulümden kurtulmak için de

çıkarı devrimdedir.
Ama halkın çıkarlarını, halka sa-

dece devrimden sonra gerçekleştiri-
lecek vaatlerle anlatamayız. Halk
somut gördüğüyle ve yaşadıklarıyla
öğrenir.

O halde halkı örgütlemek için

halkın çıkarlarını örgütlememiz ge-
rekir.

O halde, örgütlemek dediğimiz
zaman ilk aklımıza gelmesi gereken
şeylerden birisi halkın çıkarlarını ör-
gütlemektir.

Bunun anlamı örgütleme çalış-
mamız halkın sorunlarına çözüm
üretmek demektir.

Gecekondu mahallelerimizde
uyuşturcuya karşı yürüttüğümüz mca-

deleyi halkın sahiplenmesinin
nedeni budur. Uyuştu-

rucunun tehdit etmediği
kesim yoktur. 

Uyuşturucu, ai-
lelerin gözle-

rinin önünde ço-
cuk la r ın ı

zehirliyor. Ai-
leleri ço-

cuklarının uyuş-
turucu illeti-

nin gün gün zehir-
lediği çocukları-

nın ölümünü izleme ça-
resizliğine itiyor.

Uyuşturucu ve yozlaştırma-

Devrim, 
halkın çıkarını örgütler

- Kamu Emekçileri Cepheliler oturma
eylemlerini sürdürüyorlar. Direnme
haklarını kazanıyorlar. Direnme hak-
larını kazanacaklar, direnişlerini bü-
yütecekler ve işlerini de geri kaza-
nacaklar. 
Destek olalım. Bir telefonla, ziya-
retlerine giderek destek olalım.
- Faşizm Hasan Ferit Gedik Uyuş-
turucuyla Savaş ve Kurtuluş Mer-
kezimizi işgal etti, kapattı. Onlar
bir yerde kapattılar. Biz daha çok
mahallemizde yenilerini açacağız.
Uyuşturucuyla Savaş ve Mücadele
Merkezlerimiz, çocuklarımızın ge-

leceğidir.
Uyuşturucuyla savaş merkezimiz sa-
dece uyuşturucuya bulaşan çocuk-
larımızı tedavi etmekle yetinmez,
aynı zamanda uyuşturucuyla savaş
için örgütlenme yerimizdir. Sahip
çıkalım. Maddi olarak destek olalım.
Örgütlenmesinde ve çalışmalarında
yer alarak destek olalım.
- Faşizm 80 Milyon Halkı Teslim
Alamaz diyoruz. Faşizm, yaralı bir
hayvana benziyor. Ölmeden önce
tüm gücüyle saldırıyor. Ömrünü bu
saldırganlıkla uzatmayı düşünüyor.
Faşizmin ömrünü uzatmasına izin

vermeyeceğiz. Biz 80 milyonuz, hal-

kız, faşizme karşı birleşelim, sava-

şalım, faşizmi yenelim!

Birliğimiz:Halk Meclislerimizde

Adalet: Milislerimizde 

- Grup Yorum’u tutukladılar. Tür-

külerimizden korkuyorlar. Çünkü,

türkülerimiz dilden dile, kulaktan

kulağa umudu yayıyor. Umudu tür-

külerimizle kulaktan kulağa yayalım.

Dilden dile dolaştıralım. Her birimiz

bir kişiye Grup Yorum dinletelim,

Grup Yorum’u anlatalım.

bir rusbir rus

atasözü:atasözü:

Şans, hazırlıkla
fırsatın karşılaştığı

köşe başıdır

KooperatifKooperatif
"Birlikten kuvvet doğar”."Birlikten kuvvet doğar”.
”Bir elin nesi var, iki elin”Bir elin nesi var, iki elin
sesi var" atasözlerimizdesesi var" atasözlerimizde
de belirtildiği gibi bir güçde belirtildiği gibi bir güç

odağı ve iktisadi faaliodağı ve iktisadi faali--
yetler için bir baskıyetler için bir baskı

aracıdır. aracıdır. 

Haftanın Çat Kapı
Gündemi

Çat Kapı Her Eve Girmektir...
Çat Kapı Tüm Halkı 
Devrime Katmaktır...

Yürüyüş
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ya karşı açtığımız savaş, hal-
kın bu çaresizliğine çare ol-
duğu için halk tarafından
böyle sahiplenilmektedir.

Uyuşturucu, arkasında fa-
şist çeteleri, faşist devletiyle
kapılarımızın önüne, evleri-
mizin içine kadar girecek  bir
pervasızlık gösteriyor. Silahlı
faşist güçler eliyle yayılıyor.
O halde, bu silahlı faşist çe-
telere karşı halkın silahlı sa-
vunmasını oluşturması da bir
zorunluluk halini alıyor.

Halk Milislerimiz de bu
ihtiyaca cevap veren örgüt-
lenmeler olarak halkın des-
teğini alıyor. Halkın her türlü
baskı ve zorbalık karşısında
ihtiyaç duyduğu savunma ve
adalet gücünü örgütlüyor.

Halkın diğer sorunu aç-
lıktır. Yoksulluktur.

Devrim halkın açlık ve
yoksulluk sorununa da çözüm
üretmek durumundadır. Bu
çözümü de devrim sonrasına
ertelemek mümkün değildir.
Yoksulluk ve açlık, halkın
yaşamını belirleyen bir so-
rundur. Halk kendi olanak-
larıyla bu sorununu da çöz-
menin adımlarını atacaktır.

Faşist bir sistem içinde bu

sorunların tümüyle çözümü

olanaklı olmaz. Çünkü, halkın

açlık ve yoksulluk sorununu

çözmesi demek, faşist tekel-

lerin sömürülerinin azalması

demektir. Doğrudan bir ça-

tışma zeminidir. Ama devrim

de bu çatışma zemininde ger-

çekleşecek, halk sorunlarının

çözümü için adım attıkça fa-

şizmin baskısıyla da karşıla-

şacak, fakat açlık ve yoksul-

luğa karşı ürettiği çözümlerin

faşist devlet tarafından yok

edilmesine de izin vermeye-

cek, savunacak.

Gecekondu mahallelerini

yıkımlara karşı savunduğu

gibi savunacak. Canı pahasına

savunacak. Mevcut örgütlü-

lüğü yetersiz kaldığında, daha

güçlü örgütlenmeler oluştu-

rarak savunacak.

Silahsız direnişleri yetme-

diğinde, silahlı direnişler ör-

gütleyecek, silahlı güçlerini

büyütecek ve savunacak.

eğereğer
eğer
buÿuk̈ dun̈yalar
yaratılacaksa
ekmeğini
sıcak soğuk
taze kuru diye
ayırmadan
paylaşman gerek.
eğer
aydınlanacaksa birileri 
bildiklerinle
hiç ikircikliğe duş̈meden
hece hece
kelime kelime
anlatman gerek.
eğer
en buÿuk̈ mutluluk olacaksa
sevdayı
acı tatlı demeden
yaşamak gerek.
eğer
yeni dun̈yalar kurulacaksa
kavgaya tutuşmak gerek
zor kolay ayrımına girmeden
dönuş̈up̈ dönuş̈tur̈mek gerek.

Muharrem Çetinkaya
(Gul̈uş̈un̈ huc̈relere takılı kaldı, Syf 51)

Direnmek ve teslimiyet iki farklı ideolojidir.
Direnmek, oligarşik düzenle, emperyalist sistemle

uzlaşmamak, ona karşı savaşmak, onu yıkmaya çalış-
maktır. Direnmek yeni bir sistem tercihidir. Bu sistem
halkın iktidarı, halk demokrasisi, bağımsızlık, ekonomik
adalet üzerine kurulacaktır.

Teslimiyet, kapitalist sistemle uzlaşmaktır. Emperyalist
sistemi gönüllü ya da zorun baskısı altında kabullenmektir.
Kapitalist sistem sömürü ve zulüm düzenidir. On mil-
yonların açlıktan ölümü, milyarlarca insanın aç bırakıl-
masıdır. On milyonlarca insanın, sadece dünyanın em-
peryalist tekeller ve işbirlikçileri tarafından yağmalanması
için öldürülmesidir. Milyarlarca insanın yüreğine salınan
acının nedeni tümüyle budur. Teslim olmak, buna razı
olmaktır.

Emperyalizme ve faşizme direnmek bizi halkın ikti-
darına giden yola sokar. Yani başka bir sisteme götürür.

Teslimiyet, teslim olanları emperyalizmin oligarşinin
hizmetine sokar, onların askeri yapar. Kobane’deki gibi.

İİdeolojik mücadele
Yöntem: Nasıl? sorusunun cevabıdır.
Araç: Ne ile? sorusunun cevabıdır.
Halk Meclislerini örgütlemek istiyoruz.
Ne ile? Halk ile birlikte örgütleyeceğiz. Halkın

örgütlenmeye en yatkın kesimi ile örgütlemeye baş-
layacak ve halkın tümünü Halk Meclisinin içine kat-
maya çalışacağız... Nasıl?

Komiteler kurarak ve toplantılar yaparak. İlk adı-
mımız, yapacağımız çalışmayı yürütecek bir motor ör-
gütleme olacak. Bu motor, yapacağımız işin komitesi
olacak. Bu çalışma için kimler gönüllü ise, kimleri ikna
edebiliyor isek, onlardan bir komite oluştururuz. 

Komitenin çalışmasını sağlamamız gerekir. Bunun
için komite toplantılarının örgütlenmesi gerekir. Ko-
mitenin çalışma aracı toplantılardır. 

Yeter mi? Komitenin, kendini üstlendiği görev
konusunda eğitmesi gerekir. Yapılacak her işin bilgiye
ihtiyacı vardır, eğitim bu bilginin sağlanmasıdır.

yöntem ve araç

Muharrem Çetinkaya

4  Aralık
2016

Yürüyüş
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Ülkemizde Gençlik

Doksanlı yılların başı ülke genelinde
kayıp ve infazların yoğun olarak ya-
şandığı yıllardır. 12 Eylül’ün cuntası
yerini demokrasi maskesine bıraksa
da sokaklarda okullarda iş yerlerinde
her türlü hukuksuzluk, işkence ve
baskı devam etmektedir. 

Bu baskıların en yoğun olarak ya-
şandığı kesimlerin başında ise gençlik
geliyordu. 

Gençlik hem fiziki baskılara hem
de her türlü yozlaştırma saldırıları ile
karşı karşıyaydı. Faşist cuntanın ya-
ratmak istediği; bireyci, halkına ya-
bancı, değerlerine uzak, çarpık bir
ahlak anlayışını özgürlük gören, dü-
şünmeyen, sorgulamayan, araştırma-
yan, gününü gün etmeyi düşünen bir
gençlikti. 

Gençliğe yönelen tüm bu saldıralar
karşısında halkının değerlerine, gele-
neklerine sahip çıkan, yoz kültürle
mücadele eden, ülkesinin ve halkının
sorunlarına kafa yoran, düşünen, sor-
gulayan ve mücadele eden bir Dev-
Genç vardı.

Dev-Gençliler 12 Eylül'ün ölü top-
rağını, militanlığı, cesur, atak, gözü
kara yapısıyla atmış, kavgayı örgüt-

lüyordu. Faşizm baskı, işkence ve ka-
çırıp kaybetme saldırılarını Devrimci
Gençlik üzerinde yoğunlaştırarak gen-
çliğe susmalarını direnmemelerini be-
yinlerini teslim etmelerini öğütlüyordu. 

Üniversitelerde her gün yeni sal-
dırılar gerçekleştiriliyordu. Sürekli
gözaltılar, gözaltında kayıplar, üni-
versite kapılarına kurulan karakollar
gibi... Katil devlet bunlarla da yetinmez
ve resmi polis güçlerini üniversitedeki
en küçük bir kıpırdanmada üniversite
kampüslerinin içine sokar olmuştu.

Özellikle İstanbul Üniversitesi Be-
yazıt   Kampüsü ve Fen-Edebiyat Fa-
kültesi faaliyetlerin yoğun olduğu
kampüsler olduğu için sürekli saldırı
altındadır. Çevik kuvvet kortejler ha-
linde kampüse girer ve terör estirir.
Adeta Beyazıt kampüsü ve Fen- Ede-
biyat Fakülteleri işgal altındadır. Fa-
külteler faşist polisin yarattığı teröre
maruz kalıyorlardı. Bunun üzerine
Dev-Genç bir karar alır. Her ne olursa
olsun çevik kuvvet kampüse girdiğinde
alkışlı protesto başlatılacaktır.  Her
tarafın polisle kuşatıldığı bir ortamda
oradaki Dev-Gençli ya da Dev-Gen-
çliler tek tek alkış eylemine başlaya-

caktır. İlk zamanlarda alkışlayan Dev-
Gençlilerin dışında kimse sesini çıka-
ramaz. Alkışlayan herkes vahşi bir
saldırıya uğrar ve gözaltına alınır. Bu
bir süre böyle devam eder. Her gün
yeni bir Dev-Gençli katil polisi alkış-
ladığı için gözaltına alınır. Ancak al-
kışlayamayan bu kadar basit bile olsa
bir protestoya katılamadığı için ken-
disiyle hesaplaşma yaşayan birçok
öğrenci vardır. Bir süre sonra yine
Beyazıt kampüsünü katil çevik kuvvet
polisi mangalar halinde basar. Adeta
işgale gelmişlerdir. Manga manga
gelen bu yüzlerce polis karşısında
orada olan bir Dev-Gençli alkışa başlar.
Bu kez o alkış hızlı bir şekilde yayılır
ve polis eylemi kimin başlattığını bile
fark edemez. Alkışlar güçlenmeye
başladıkça kampüsün her yerine yayılır.
Günlerdir Dev-Gençlilerin direnişini
gören öğrenciler Dev-Gençlilere destek
vermeye başamıştır. Bu direniş karşı-
sında katiller kampüsü terk eder. Aynı
süreç diğer fakültelerde de yaşanır
günlerce orada da Dev-Gençliler göz-
altına alınsa da günler ilerledikçe alkış
eylemine katılım artar ve katil polisin
işgaline son verilir. Bu direnişi büyüten
yaratan Dev-Gençlilerden biri de Ek-
rem Akın Savaş ve Buluthann Kan-
galgil'dir. 

Dev-Genç tarihi direnişler tarihidir.
Bugün OHAL’e, tüm faşist saldırılara,
beyinlerimizi teslim alma gençliği
yozlaştırma saldırılarına karşı direne-
ceğiz. Hamle yapacağız. Hızlı olacağız.
Örgütlenecek Örgütleyeceğiz. 

Dev-Genç’liler Direnişlerden
Örgütlenmiş,  Direnişler 
Örgütlemiştir...
Tarihimizden Öğreniyor Tarih Yazıyoruz!

ÇAĞRI
DEV-GENÇ’LİLER OLDUĞUMUZ
HER YERDE OHALE KARŞI
DİRENENLERİN SESİNİ
DUYURALIM. 
BİR YORUM YAZILAMASI, KEC’Lİ
DİRENİŞLERE DESTEK ZİYARETİ,
DESTEK MEKTUBU-MESAJI, BİR
SLOGAN BİR YAZILAMA BİR
PANKART NE YAPABİLİYORSAK VE
NEREDEYSEK DİRENİŞE DESTEK
VERELİM. 

Bir devrimci günlük sorunların
ötesine geçebilen gelişmelerin
peşinde değil,  önünde olabilendir.
- Yanlış yapmaktan korkmadan
cesaretle inisiyatif koyan, kendine
söylenenle yetinmeyip gereken her
yerde gerekli tavrı koyabilen,
kendine, mücadeleye güvenen
olunmalıdır.

Gençlik Federasyonu’ndan

Yürüyüş
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Liseliyiz Biz

Eli kanlı katil Recep Tayyip Erdoğan, sarayında
yaptığı 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğinde
konuştu.

Saatlerce yaptığı konuşmasının her anı yalan,
her anı demagoji idi. Öyle bir konuşuyordu ki katil
Erdoğan ülkede her şey güllük gülistanlık, eğitim
sisteminde yaşanan tek sorun uygulamada yaşanan
sorunlar. Öğretmenlerin keyfi yerinde her imkan
her kolaylık yapılmış. Böyle anlatıyordu etrafına
topladığı şakşakçılara en basit gerçekleri bile çarpı-
tarak. Örneğin öğretmenlere yönelik "Saygı değer
hocalarım, kutsal bir vazifeyi icra ediyorsunuz.
Sizler, ailelerimizin size emanet ettiği çocukları ye-
tiştiriyorsunuz. Adeta bir nakkaş gibi işliyor, onlara
bilginizle birlikte kişiliğinizi de katıyorsunuz. Öğ-
retmenlik yalnızca, sınıfta edinilen bilgileri aktarmak
değildir. Öğretmenlik, irfanla çocuklarımızı geleceğe
hazırlamaktır. Muallimlerine, müderrislerine gerekli
hizmeti sunmayan, onların fedakarlıkları karşısında
ahde-vefa göstermeyen bir ülkenin geleceği karan-
lıktır" şeklinde sesleniyor. Peki gerçekler ne diyor.
Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olduğu ülkede atanamayan
400 bine yakın öğretmen var. Son aylarda FETÖ ile
mücadele adı altında 2 bin 346 akademisyen ile 28
bin 163 öğretmen ihraç edildi. Hangi refah hangi
eğitim? Erdoğan’ın öğretmenler günü kutlaması
yaptığı günlerde Yüksel Caddesi’nde bir öğretmen
Nuriye Gülmen yerlerde sürüklenerek gözaltına alı-
nıyordu. Üstelik işini istediği, hakkını aradığı için. 

Bir yanda gerçekler bir yanda yalanlar. İşte hırsız
Erdoğan’ın ağzından çıkan diğer yalanlardan biri
"PKK ve DHKP-C gibi etnik ve mezhebi farklılıkları
kaşıyan örgütlerin, gerekse DEAŞ ve FETÖ gibi
dini kavramların arkasına saklanan yapıların en
büyük istismar alanı, eğitim- öğretimdeki hatalar-
dır.”

Biz Dev-Gençliler vatanın gerçek sahibiyiz. Biz
bu halkın öz evladıyız. Erdoğan ve AKP faşizmi
gibi emperyalizm beslemesi işbirlikçi değiliz. Aynı
konuşmada devrimci gençlikten korkusunu şu sözlerle
ifade ediyor katil “Biz terör örgütlerinin kanlı ey-
lemlerinde kullanacağı malzemeleri değil, ülkemizin
istikbalini kurtaracak asımın nesli gibi gençler ye-

tiştirmek istiyoruz. Bizler Batı'ya öykünen,
kendi milletinden tiksinen sömürge ajanları
değil, medeniyet değerlerini önemsemiş fikir
işçileri yetiştirmek istiyoruz.” 

Evet bu çürümüş sistemin yalan ve de-
magojiden başka silahı yoktur. Ne zaman

köşeye sıkışsalar terör demagojisi yapmakta buluyorlar
çareyi. Hiçbir demagoji gerçekleri yok edemez.
Bugün Türkiye hapishanelerinde binlerce öğretmenin
ve öğrencinin tutuklu olduğunu onlarca öğretmenin
açığa alındığını hiçbir demagoji örtemez. Biz devrimci
gençlik bu vatanın evlatlarıyız. Bu halktan iğrenen
de tiksinen de faşizmdir. Faşizm halka, halkın hak-
larına, kültürüne doğasına düşmandır. 

Ülkemizde yaşanan haksızlıklara da eğitim sis-
temindeki bu çürümüşlüğe karşı da bugününe kadar
karşılaştığımız her saldırıya rağmen karşı durduk.
Çünkü biz bu vatanın gerçek sevdalılarıyız. Ülkemizi
ülkemizin insanlarını ve gençlerini o kadar çok se-
viyoruz ki onlar için karşılaşacağımız ölüm dahil
her bedeli göze alarak sessiz kalmadık kalmayacağız. 

OHAL VE KHK'lar ile çürümüş iktidarını koruma
peşinde olan AKP faşizmi en küçük bir muhalif ses
dahi istemiyor. Yalanlar üzerine kurulu sömürü dü-
zenlerini yine yalan ve demagojiler ile sürdürmenin
peşinde. Ne OHAL'leri ne de KHK'ları, ne işkenceleri
ne de tutuklamaları bizi yıldıramaz.

Direnmeye, savaşmaya, savaşı büyütmeye olan
andımızı her koşulda yerine getiriyoruz. Biz Dev-
Genç’lilerin görevi düşmanımızı silahsızlandırmaktır.
Düşmanın bugün en büyük silahı yalan ve demagojidir.
Bizim görevimiz düşmanımızı; düşmanın yalan ve
demagojileriyle kandırılan gençliğe gitmek ve ger-
çekleri anlatmaktır. Asıl terörist AKP iktidarıdır. 

Asıl terörist kadın çoluk çocuk demeden elini
halk kanına bulayan katil Erdoğan’dır.  Bunu halkı-
mıza ve gençliğe anlatacağız. Anlatmakla kalmayacak
örgütleyeceğiz. Hayatı örgütleyeceğiz. Bıkmadan
usanmadan savaşmaya devam edeceğiz.

Asıl Terörist Halk Düşmanı Faşizmdir...
Faşizmin Demagojilerini

Örgütlülüğümüzle Boşa Çıkaracağız!

Egemen sınıfların insafına
sığınmayı değil, direnişi ve
mücadeleyi öğretmeliyiz.

Haklar ve özgürlükler...
haklar ve sorumluluklar...

Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen, 

katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz varız!
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Günler-
dir bir direniş

sürüyor An-
kara’nın göbe-

ğinde. Dizginleri-
ni koparmışçasına sal-

dıran faşizme karşı emeğin, onurun,
adaletin sesi olarak bir direniş yük-
seliyor. Bu direniş umutsuzlara umut,
yılgınlığa kapılanlara inanç aşılıyor.
80 milyon halkı teslim almak, tüm
direnme dinamiklerini yok etmek is-
teyen AKP iktidarına karşı halkın
teslim alınamayacağını en canlı haliyle
gösteriyor.

Yıllarca emek verdiği işinden
atılan Nuriye Gülmen’in başlattığı
direnişe, önce yirmi yıldır öğretmen
olan Acun Karadağ katıldı. O da eğit-
menlik yaptığı okulun önünde başladı
direnişe. Ardından yine öğretmenlik
mesleği elinden alınan Semih Özakça
direnişe katıldı. Hemen her gün göz-
altına alınmalarına, AKP’nin halk
düşmanı polisleri tarafından işkenceye,
hakarete uğramalarına rağmen her
gün ısrarla direniş mevzilerine git-
meye, halkımıza niçin direndiklerini
anlatmaya devam ediyorlar. 

Bu direniş sadece birkaç kişinin
direnişi değildir. Bu direniş aynı za-
manda halkın hak arama hürriyetine
karşı, AKP faşizminin uyguladığı
saldırılara karşı hem nasıl direnile-
ceğini gösteriyor, hem de faşizmin
nasıl durdurulabileceğini bizlere gös-
teriyor. 

Faşizm sadece devrimcileri hedef
almıyor. Halkın her kesimi bu saldı-
rılardan fazlasıyla nasibini alıyor.
Gerçek şu ki faşizm susarak, bekle-
yerek, bir köşeden izleyerek bitirile-
mez. AKP yönetememe kriziyle bir-
likte saldırılarını daha da yoğunlaş-
tırıyor. Ve bu saldırılarını daha da
arttıracaktır. O nedenle bugün Nuriye
Gülmen’in başlattığı bu direnişi  bü-
yütmek zorundayız. Faşizm düşünme
özgürlüğümüzü elimizden almaya,
örgütlenme, direnme hakkımızı gasp
etmeye çalışıyor. “Ben binlerce memur
işinden ederim, ekmeğiyle oynarım,
bana karşı gelirseniz de polisimle iş-
kence yapar, savcılarım, hakimlerimle

tutuklarım da” diyor. 
Faşizmin saldırıla-

rına karşı, tüm halkı-
mızı direnişe katmaya
çalışmalıyız. Büyük
küçük her kesin yapa-
bileceği bir şeyler mut-
laka vardır. Bir çiçek
alıp yanlarına gidebi-
lirler. Olmadı bir tele-
fon edebilirler. Tanı-
dıkları insanlara Nu-
riye Gülmen’in, Acun’un, Semih’in
direnişini anlatabilirler. İş yerlerinde
pano, duvar gazetesi vb, hazırlaya-
bilirler. Okullarda Acun öğretmenleri
için sıralara, tahtalara yazılar yazabilir,
dayanışma eylemleri örgütleyebilirler. 

Halkımız bu konularda yeterince
yaratıcıdır. Düzenin tüm yozlaştırma
çabalarına rağmen dayanışma ruhu
halkımızda hala canlıdır ki, Haziran
Ayaklanması’nı gerçekleştiren bu
halkın faşizme karşı nasıl bir kini
olduğunu hepbirlikte yaşayıp gördük.
Bunca adaletsizliğe, işsizliğe, açlığa
karşı bir avuç sömürücü asalak ve
iktidar yalakası dışında hemen her-
kesin bu düzenle bir çelişkisi vardır.
Bu çelişki bize Nuriye Gülmen’i
niçin desteklemeleri gerektiğini gös-
teriyor. Onlara anlatacak olan bizleriz.
Biz yaymalıyız bu direnişi. Yakın
tarihimizden hatırlayalım. Güler Zere
kanser hastası devrimci bir tutsaktı.
Aylar boyunca geceli gündüzlü ya-

pılan çalışmalar sonucunda Türki-
ye’de neredeyse onun adını duymayan
kalmadı. Halkımız Güler Zere’yi sa-
hiplendi. Bugün de Nuriye Gülmen’i,
Acun Karadağ’ı, Semih Özakça’yı
sahiplenecektir. Bunun için bizler de
gecemizi gündüzümüze katıp herkese
bu direnişi anlatmalıyız. Kamu Emek-
çileri Cephesi olarak hem memurları
hem de tüm emekçi halkımızı bu di-
renişte saflaştırmalıyız. Nuriye Gül-
menler bugün sadece kendi işlerine
geri dönebilmenin değil AKP faşiz-
mine karşı nasıl direnilmesi gerekti-
ğini de öğretiyor halkımıza. 

Herkes bulunduğu her yerde bu
direnişe katılabilir, bu direnişin sesi
soluğu, destekçisi olabilir. Ve Nazım
Hikmet’in dediği gibi, 

“…
Daha gün o gün değil, derlenip

dürülmesin bayraklar
Dinleyin, duyduğunuz çakalların

ulumasıdır. Safları sıklaştırın çocuklar.
Bu kavga faşizme karşı, bu kavga
hürriyet kavgasıdır”

Doğru haklı bir dava uğruna sa-
vaşıyoruz. Bunu bilmeli, buna inan-
malı ve hiçbir şeyin bizi durdurmasına
izin vermemeliyiz.Kanımız canımız
pahasına savaşarak, emek vererek
yaratacağız her şeyi. Faşizmin elinden
kopararak alacağız.

NE İSTİYORUZ?
Hiç kimsenin ekmeğinin ve

sözünün engellenmediği, kimse-
nin ekmeğinin çalınmadığı, söz
hakkının elinden alınmadığı, halk
için demokrasi istiyoruz.

Zorlu ve amansız mücadeleler ol-
maksızın kan ve ter dökülmeksizin
talihin yaver gitmesi sayesinde kolay
zafer kazanmayı beklemek... 

Umutsuz yorgun bir düşüncedir. 
Her şeyi dişimizle tırnağımızla

kanımızla yaratacağız.
Bir devrimci inanç taşıyıcıdır. 
Gittiği her yere ayakları götürür

ama onu taşıyan inancıdır. 
Ayakları götürür ama inancı yü-

rütür.
Burjuvazinin kesin ölüm sebebi

de
Halk bıçağının işi olacaktır...
Sana yemin Bekir
Sana yemin...

AKP FAŞİZMİNE KARŞI, 
DİRENİŞİN SAFINI BÜYÜTELİM!

Yürüyüş
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Adana Aladağ’da Diri Diri Yanarak
Katledilen Çocuklarımızın Katili
Faşist Devlettir!
Hesabını Soracağız!

“kim yaktı Bağdatlı bebeleri böyle hangi alçak çıkarlar için
yüksek teknolojiyle yaktılar, yıktılar, bombaladılar biliyoruz

biliyoruz suç kesin
suçlu malum emperyalizm
gereği düşünüldü
''iyi halsiz'' katillere adil olmaktır en büyük ceza
Bağdat’ta yanan çocukların acısı kadar acımasız olacağız

kovboylara
Bağdat’ta yananların ahı kadar
adaletli olacağız.” *
Kim yaktı Adana’da çocuklarımızı böyle?
Hangi alçak çıkarlar için tarikat yurtlarına doldurdu?
Kim istismar etti, kim faydalanmaya çalıştı ufacık be-

denlerden?
Kim haksızlıklara itiraz etti diye hapishanelere doldurdu

17’sinde çocuklarımızı?
Kim? Kim?
Yukarıdaki şiirde anlatılan bebelerin ahı gibi Adana’da

da katledilen kardeşlerimizin ahı kadar da acımasız olacağız
“iyi halsiz” katillere.

Gençler! Arkadaşlar!
29 Kasım gece saatlerinde Adana’nın Aladağ İlçesi Si-

nanpaşa Mahallesi’nde bulunan ve çevre köylerde oturan
ailelerin ortaokul ve lise dengi okullarda öğrenim gören kız
çocuklarının kaldığı yurtta çıkan yangında 13 çocuk yaşta
öğrenci ve 1 görevli hayatını kaybetti.

Bu yurtlardaki bakımsızlık, önemseme ve ihmaller dün
akşamki yangında ortaya çıktı. Gece gündüz Tayyip Erdoğan
övünüyor; Aselsan, Roketsen, Havelsan gelişti diyor. Soruyoruz
burada yoksul çocuklarının kullandığı yurtlar ve çıkan
yangında saatlerce yangını kontrol edemeyen itfaiye teçhizatları
ne kadar gelişmiş acaba?

Bütün yatırımları halkın katledilmesine harcayan AKP hü-
kümeti bir çocuk yurdunda alınması gereken en ufak bir
güvenlik önlemini bile almayarak 14 insanımızı katletti. Ve
kalkıp yine “kader”le “mukadderat”la, suçlarını gizlemeye,
topu tanrıya atmaya devam ediyor. Timsah gözyaşları döküyor.

Cizre’de, Sur’da, Roboski’de nasıl ki bombaladıysa gencecik
fidanları, bugün de hapishanelere atıp işkence yapıyor, taciz
ediyor, istismar ediyor, yurtlarda diri diri yakıyor. Çünkü
faşizmin ağzından, burnundan, gözünden, her tarafından pislik
akıyor. Çürümüşlük ve kokuşmuşluk akıyor. Faşizm gencecik
çocuklarımızdan korkuyor. Korkacak elbet. Çünkü onlar “iyi
halsiz” katillere adil olmak için yetişiyor. Onlar öldü. Hem de
yanarak vahşice… Külleri toprağa karışacak şimdi.

Ama geride biz varız. Dev-Genç’liler var. Devrimci abile-
ri-ablaları var. 15 yaşında Berkinler’in hesabını soran Şafak
Abiler’inin yoldaşları var. Yılmazlar’ın hesabını soran Çiğdem
ve Berna’nın öğrencileri var. 14 kardeşimizin hesabını soracağız!
Faşist AKP’yi küllerine kadar yakacağız!

Dev-Genç

Ülkemizde Gençlik

Yaşamın Var Olduğu Her Yerde
Yaşanılabilir Olsun Diye Savaşacağız...

Antalya Dev-Genç’in 27 Kasım’da son süreçte ya-
şanan yoğun saldırılar ve baskılar ile ilgili yazılı
açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada kısaca şu
sözlere yer verildi; “ Faşizm saldırılarına gün geçtikçe
hız vererek, halkın her kesiminesaldırarak her gün
yeni katliam planları yapacaktır. Bugün buna engel ol-
manın yolu “Faşizme Karşı Omuz Omuzadır”. Bu
ülke topraklarında 47 yıllık bir mücadele sürüyor. Kı-
zıldere’den Çağlayan’a dokundukları her alanı devrimin
sarsılmaz mevzilerine dönüştüren bir Dev-Genç’imiz
var. Halk düşmanlarını okullarımızdan atmanın tek
yolu onlara karşı savaşmaktır. “Nasıl savaşacağız”,
“Onlar çok güçlü” gibi söylemler yerine elimizden
gelen her şeyi yapacağız, herkesin yapabileceği şeyler
vardır demeliyiz. Faşizme karşı çare aramayacak, çare
biz olacağız. İnsanlık onuru için, işimiz ekmeğimiz
okulumuz için Dev-Genç saflarında savaşmaya. Al
yüreğini, öfkeni kuşan da gel, kavga seni çağırıyor.”

AKP Faşizmi ve Katil Polisleri Gençlikten Korkuyor
Taciz ve Tehditlerle
Dev-Genç’i Bitiremezsiniz!

İzmir Dev-Genç’liler Ege Üniversitesi’nde uygulanan
saldırıları teşhir etmek için yazılı açıklama yayınladı.
25 Kasım’da yapılan açıklamada kısaca şu sözlere yer
verildi; “AKP ve Katil polisleri son bir ay içerisinde
tüm ülkede olduğu gibi İzmir’de de Dev-Genç’lilere
karşı korkakça saldırıyor ve taciz ediyor. İşbirlikçi
Ege Üniversitesi Rektörü ve KYK devrimci öğrencilere
soruşturma açıyor, her fırsatta sözlü tacizde bulunup
şerefsizliklerini sürdürüyor. Katil polis devrimci öğ-
rencilerin ailelerini düzenli olarak arayıp taciz ediyor,
aramamalarını ve rahatsız olduğunu belirten ailelere
karşı tehditte bulunuyor. Sizleri uyarıyoruz! Devrimcilere
karşı yaptığınız saldırılardan vazgeçin. Bizler Mahirler
den Şafaklar’a direnen Dev-Genç’lileriz. Halk düş-
manlığından vazgeçin. Dev-Genç bu ülkenin en onurlu
damarıdır. Aksi halde yaptığınız saldırıların hesabı
yarına kalır fakat yanınıza kalmaz.”

Kanlı Ellerinizi
Dev-Genç’lilerden Çekin!
Hatay Halk Cephesi 24 Kasım’da polisin taciz-

leriyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada: “Sizlerin
ne kadar korkak, aciz, pespaye, onursuz, ahlaksız,
alçak olduğunuzu biliyoruz. Buradan Hatay Halk
Cephesi olarak duyuruyoruz ki arkadaşımız sahipsiz
değildir, kanlı ellerinizi bu halkın umudu olan Dev-
Genç’lilerden çekin! Arkadaşımızın başına gelecek
en ufak şeyden Hatay Emniyeti sorumludur!” denildi. 
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Ülkemizde Gençlik

Vatanımız bataklığa batmış du-
rumda ve bizler gençlik olarak yeri-
mizde duramayız. Öğretmenlerimiz
düşüncelerinden dolayı açığa alınıyor,
sıra arkadaşlarımız aynı şekilde dü-
şüncesini dile getirdiği için okuldan
atılma vs. ile karşılaşıyor, ayrıca bir
sınav, kağıt parası ödeyemediği için
çalışmak zorunda kalıyor. İşte biz
bu yüzden en pasif eylem biçiminden
en militan eyleme kadar halkımız,
yaşıtlarımız ve bizden sonra gelecek
genç insanlar için mücadeleye devam
edeceğiz. Dev-Genç ve Liseli Dev-
Genç’imizin yaptığı çalışmalardan
derlediklerimiz şu şekilde;

Ankara: Dev-Genç’liler 23 Ka-
sım’da Ortadoğu Teknik Üniversi-
tesi’nde (ODTÜ), açığa alınan ve
işini isteyen Kamu Emekçileri Cep-
heli akademisyen Nuriye Gülmen’e
destek için üniversite de 30 adet
“Nuriye Gülmen Direniyor” yazılı
şablon çalışması yaptı. 24, 25 Ka-
sım’da ise ODTÜ’de yemekhane
içinde Yürüyüş dergisi tanıtım masası
ve “Faşizme Karşı Omuz Omuza”
kampanyasının çalışmasını yaptı. Yü-
rüyüş dergisinin tanıtımının yapıldığı
sırada kütüphane ve fizik bölümüne
faşizmi teşhir eden 3 tane afiş asıldı.
Kampanya ile ilgili asılan afişlerde
şu açıklama yer alıyordu; “Biz di-
yoruz ki; direnmekten başka yol yok-
tur. Direnmek umut olmaktır, umut
vermektir. Direnmek yol göstermektir,
yol yapmaktır. Susanlar sinenler değil,
tek başına da olsa direnenler umut
olabilir. Haftalardır Ankara Yüksel
Caddesi’nde açığa alınan akademis-
yen Nuriye Gülmen her gün gözaltına
alınmasına rağmen direnerek tek ba-
şına, başta işten atılan akademisyenler
olmak üzere halka umut olmakta-
dır… Düzeni değiştirme iradesi ve
güvenine sahip olmayanlar, değişti-
remedikleriyle uzlaşırlar. Ya değiş-
tireceğiz, ya uzlaşacağız. Uzlaşmazlık,
savaşma ve kazanma azmidir.”

Ayrıca Tuzluçayır Mahallesi’nde
27 Kasım’da toplu Yürüyüş dergisi
dağıtımı ve tanıtımı yaptı. Yapılan
çalışmada yedi kişinin katıldığı ça-

lışmada 84 dergi halka ulaştırıldı.
İzmir:
Dev-Genç’liler 22 Kasım’da, son

süreçte artan keyfi tutuklamalara dik-
kat çekmek için Ege Üniversitesi ci-
varında çalışma yaptı. Yapılan çalış-
mada üzerinde “Tutsak Dev-Genç’li-
ler Serbest Bırakılsın! Dev-Genç”
imzalı pankart asıldı.

İSTANBUL
Alibeyköy: Dev-Genç’liler 25

Kasım’da Cengiz Topel bölgesinde
Ateş Başı sohbet yaptı. Yapılan prog-
ramda hukuksuzca tutuklanan Grup
Yorum elemanları, basılan İdil Kültür
Merkezi ve OHAL bahanesiyle meş-
rulaştırılmaya çalışılan polis terörü
hakkında konuşuldu. Yapılan çalış-
maya 10 kişi katıldı.

Ataşehir: Dev-Genç’liler 25 Ka-
sım’da “Faşizme Karşı Omuz Omu-
za” kampanyası doğrultusunda birçok
yere yazılama yaptı. Yapılan çalış-
mada duvarlara “OHAL’e Karşı Di-
reneceğiz! Kahrolsun Faşizm Yaşasın
Mücadelemiz! Dev-Genç” imzalı ya-
zılamalar işlendi.

İkitelli: Liseli Dev-Genç’liler 27
Kasım’da Cemevi Bölgesi’nde öğ-
rencilerin sıklıkla kullandığı sokaklara
kuşlama yapıldı. Yapılan kuşlama
kağıtlarının üzerinde “Okul mu? Ka-
rakol mu? Öğrenci miyiz? Suçlu mu?
Liseli Dev-Genç” yazıları bulunu-
yordu ve 1000 adet kuşlama yapıldı.

Kuruçeşme: Liseli Dev-Genç’li-
ler 28 Kasım’da, Kuruçeşme Kültür
Derneği’nde bir araya gelerek Yü-
rüyüş dergisinin 549. sayısında bu-
lunan “Ailelerimizi Örgütlemeliyiz”
konulu yazıyı okuyarak çay eşliğinde
konu üzerine sohbet etti.

Okmeydanı: Liseli Dev-Genç’li-
ler 25 Kasım’da mahallede Yürüyüş
dergisi dağıtımı yaptı. Çalışmada
halka AKP faşizmi, İdil Kültür Mer-
kezi baskını ve tutuklanan Grup Yo-
rum üyeleri anlatıldı.  Çalışmada 50
dergi halka ulaştırıldı. Ayrıca 27 Ka-
sım’da faşizmin baskılarına karşı ve
halkı örgütlenmeye, birleşmeye ça-
ğıran yazılama yaptı. Yapılan çalış-

mada birçok yere 18 yazılama ya-
pıldı.

Taksim: Liseli Dev-Genç’liler
25 Kasım’da esnaflara umudun sesi
Yürüyüş Dergisi dağıtımı yaptı. Ya-
pılan çalışmada faşizm, dernek ka-
patmaları, İdil Kültür Merkezi baskını
ve Grup Yorum üyelerinin tutuklan-
ması ile ilgili sohbet edildi. Yapılan
çalışmada 40 adet dergi dağıtıldı.

Gencecik Bedenlerimizle Tek Başımıza Kalsak Bile
Mücadele Etmeye Devam Edeceğiz

Şehitlerimizin ve
Yoldaşlarımızın Emaneti
Olan Aileleri Yalnız
Bırakmayacağız...

Hatay Halk Cephesi tarafından 25
Kasım ve 27 Kasım günlerinde devrim
şehidi Refik Horoz’un ailesini ve
dernek üyesi bir arkadaşın ailesi ziyaret
edildi. Ziyarete gidilen bir ailemizin
evinde kahve ikram edildi. Ardından
koyu bir sohbet eşliğinde Elif Sultan
isimli bebek sevildi. Refik Horoz’un
ailesinin ziyaretinde ise hep birlikte
kahvaltı edildikten sonra şehidin annesi
Halk Cephelilere düşmana karşı dikkat
etmeleri gerektiğini,  çok sevdiğini
fakat kendileri için endişelendiğini be-
lirtti. Halk Cepheliler ise gözlerinin
arkada kalmamasını ve merak etme-
mesini söyleyerek ailenin içine su
serpti. Ardından yine ziyarete gelme
sözü verilerek ziyaret sonlandırıldı.

Halk Okullarımızı
Yaygınlaştıralım

Öğrenelim Öğretelim
Dersim'de 23 Kasım'da Halk

Okulu çalışması yapıldı. Çalışma
kapsamında Kurtuluş Dergisi'nde
yer alan “Düşmanı Tanımak”
başlıklı yazı okundu. Değerlen-
dirme sırasında; düşmanı doğru
analiz edemeyenlerin sağa, sola
savrulmalarının kaçınılmaz ol-
duğu ve karşımızda duran düş-
manın nasıl olduğu uzun uzun
tartışıldı. Bir buçuk saat süren
çalışmaya dört kişi katıldı.

Yürüyüş

4 Aralık
2016

Sayı: 550

Hakkımız Olanı Alacağız!40



Ülkemizde Gençlik

Halkın ve Umudun türkülerini
her koşulda seslendiren, Anadolu ve
dünya halklarına umudun sesini ulaş-
tıran Grup Yorum’un çalışma yürüt-
tüğü İdil Kültür Merkezi’nin 18 Ka-
sım’da basılması ve ardından 23 Ka-
sım’da çıkarıldıkları mahkemede hu-
kuksuzca tutuklanmasının ardından
kavganın gençleri Dev-Genç ve Liseli
Dev-Genç’liler yazılı açıklama yaptı.
Yapılan açıklamalardan derledikle-
rimiz şu şekilde;

Anadolu Dev-Genç (25 Kasım):
“Halk düşmanlarına, Anadolu’daki
Dev-Genç örgütlenmesi olarak ses-
leniyoruz! Saldırılarınız hükümsüzdür.
Bu yolda canımızdan geçen bizleriz.
Canından geçenin karşısında dura-
mazsınız. Size öyle bir sanat yapa-
cağız ki tüm halk düşmanları bu
sanatı görünce titreyecek. Öyle bir
direnecek, öyle bir savaşacağız ki
direniş ve savaş sanatını yeniden ya-
zacağız. Biz halkız! Sanatı hayata
yazanlarız. Grup Yorum Onurumuz-
dur!”

İzmir Dev-Genç (23 Kasım): “
Halkımız, ailelerimiz her daim ya-
nımızda oldu ve bize sahip çıktı.
Çünkü biz Haklıyız, Halkız ve de
Halkın evlatlarıyız! Umudun türkü-
lerini asla susturamayacaksınız!”

Liseli Dev-Genç (27 Kasım):
“ Halkımız yine Yorum’u sahip-

lenmiştir. Evlerin camlarından, iş
yerlerinden Yorum türküleri açmıştır
halkımız. Liseliler, üniversiteliler sı-
ralara, tahtalara yazmıştır Yorum’un
susturulamayacağını. Madencisinden
işçisine, işçisinden ev hanımına, es-
nafına… Bir Ulusun Türkülerini Ya-
panlar Yasalarını Yapanlardan Daha
Güçlüdür!”

Malatya Liseli Dev-Genç (27 Ka-
sım):

“Korkuyorsunuz, hem de çok kor-
kuyorsunuz, umudun türkülerini duy-
maktan korkuyorsunuz, inşaatlarda
bir işçinin umutla dinlediği ve eşlik
ettiği türkülerimizden, “Cesaret daha
fazla cesaret” dememizden, “Gel ki
Şafaklar Tutuşsun” diyerek halaya

durmamızdan, çocuklarımızın
“BÜYÜ” parçasıyla hayatı ta-
nımlarından, çünkü biz ezilen
halkın tüm gerçekliğini koyarak
türkülerini yapıyoruz!”

Gençliğin halkın sanatçı-
ları Grup Yorum’a destek
amaçlı yaptığı çalışmalardan
derlediklerimiz;

Ankara ODTÜ: Dev-
Genç’liler tutuklanan Grup Yorum
elemanlarına destek için 25 Ka-
sım’da, Fizik Bölümü çatısına pankart
astı.

İzmir: Dev-Genç’liler 24 Ka-
sım’da Grup Yorum’a destek amaçlı
ve baskını teşhir etmek için Borno-
va’da yazılamalar yaptı. İki Dev-
Genç’linin katıldığı çalışmada “Grup
Yorum Halktır Susturulamaz! Dev-
Genç” yazılamalarından 6 adet du-
varlara işlendi.

İSTANBUL
Boğaziçi Üniversitesi: Dev-

Genç’liler 29 Kasım’da Grup Yorum
üyelerinin serbest bırakılması için
imza kampanyası başlattı. Kuzey
Kampüsü’nde yapılan çalışmalarda
sınıf tahtalarına Grup Yorum’un sus-
turulamayacağı ve Grup Yorum’a
Özgürlük talepleri işlendi. Ayrıca pa-
nolara Yorum üyelerinin serbest bı-
rakılması için döviz asıldı. Ayrıca
yapılan çalışmalarda, KHK’larla ata-
nan rektörleri tanınmadığı belirtildi.
Ve faşizmin artan saldırıları ve öğrenci
gençliğin ülkemizdeki rolü üzerine

100 bildiri ve kuşlama dağıtıldı. Ya-
pılan çalışmalarda 10 adet Yürüyüş
dergisi dağıtıldı ve “Faşizme Karşı
Omuz Omuza” kampanyası dahilinde
birçok yere yazılamalar yapıldı.

Okmeydanı: Liseli Dev-Genç’li-
ler 24-26 Kasım’da, İdil Kültür Mer-
kezi’ne yapılan baskın ve tutuklanan
Grup Yorum üyeleri için birçok yere
yazılama yaptı. Yapılan çalışmada
“AKP OHAL İle Halkı Teslim Ala-
maz! Grup Yorum Halktır Susturu-
lamaz! Liseli Dev-Genç” yazılamaları
duvarlara işlendi.

Örnektepe: Liseli Dev-Genç’liler
28 Kasım’da, Grup Yorum üzerindeki
baskılara ve tutuklamalara karşı ma-
hallenin çeşitli yerlerine 10 adet ya-
zılama yaptı.

Ataşehir-Kartal: Dev-Genç’liler
25 Kasım’da, Grup Yorum’a yapılan
saldırılar, tutuklamalara karşı birçok
yere “Grup Yorum Halktır Susturu-
lamaz! Grup Yorum’a Özgürlük!
Türküler Susmaz Halaylar Sürer!”
sloganlarını işledi.

“Direniş ve Savaş Sanatını Yeniden Yazacağız, Biz Halkız!
Sanatı Hayata Yazanlarız”

19 – 22 Aralık’ta Faşizme Nasıl Boyun Eğmediysek,
Bugün de Yarın da Asla Boyun Eğmeyeceğiz!

Malatya Halk Cepheliler, Malatya İnönü Üniversitesinde 19-22 Aralık
Katliamının anması için 50 adet bildiri dağıtıldı. Yapılan çalışmada
öğrencilerle 19-22 Hapishaneler Katliamı hakkında sohbetler edildi. Sohbette:
“7 yıl boyunca süren büyük direnişimiz kararlılığımız, netliğimiz hakkında
sohbetler edildi. Kimyasal silahlarla devrimcilere saldırarak teslim alabile-
ceklerini düşünen katil devlet o zaman saldırdığı gibi günümüzde de saldır-
maktadır ama biz devrimciler olarak o zaman netliğimizle kararlılığımızla
nasıl boyun eğmediysek bu günde yarında asla ama asla boyun eğmeyeceğiz
faşizmi döktüğü kanda boğacağız!” denildi. 

örnektepe
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DİRENİŞ VE ZAFER
SALİH SAVAŞ 
Direndi ve kazandı
Türkiye’deki milyonlarca emekciden biriydi.
Yine binlerce emekçi gibi işten atıldı.
Onu diğerlerinden ayıran fark
DİRENMESİYDİ.
İşten atıldıktan sonra "kaderim" diyerek bir

kenara, köşesine çekilmeyi seçmedi... İşinden
atılır atılmaz soluğu Çerkezköy Belediyesi'nin
önünde aldı.

"İŞİMİ GERİ İSTİYORUM" diyerek oturma
eylemine başladı.

HER ŞEYİ GÖZE ALDI...
DEFALARCA GÖZALTINA ALINDI 
Ama, her gözaltısından sonra korkusunu değil,

umudunu büyüttü.

UMUT NEDİR?
Gelecek güzel günlerdir, hayalini kurduğumuz

dünyanın kendisidir.
UMUT ETMEK 
Güven vermektir.
Önce kendimize güven vermektir.
Yapacağımız eylemin meşruluğuna inanmak-

tır.
Eylemin, önce çevremizden başlayarak tüm

ezilenlere vereceği güveni bilince çıkartmaktır.
Bugünün dünyasında tek başına kalmak ve

umut olmak, umudu büyütmek tek tek direnişleri
çoğaltmaktan geçiyor.

DİH’lilere;
-Her direnişte, direnişlerin boyverdiği her yerde biz de olmalıyız.
-Her DİH'li direnişlerle dayanışma içinde olmayı; duyduğu

gördüğü direnişlerin mutlaka bir parçası olmayı istemelidir.
-Her DİH'li kendisini direniş okullarında büyütmelidir. 
Çünkü; BUGÜNÜN İHTİYACI DİRENMEKTİR...
DİRENİŞLERİN ÖRGÜTLEYİCİLİĞİNE İNANMAKTIR.
-DİRENİŞLERLE DAYANIŞMA İÇİNDE OLMAK İŞÇİLERİ

POLİTİKLEŞTİRMEKTİR.
DAYANIŞMA BİZİM POLİTİKLEŞTİRME ARACIMIZDIR

aynı zamanda...
ŞİMDİ DE DAYANIŞMA ARACIMIZ DİRENDİĞİ İÇİN

BASKI GÖREN, GÖZALTINA ALINAN, SORUŞTURMA AÇI-
LAN, İŞÇİLERLE DAYANIŞMAYI ERTELENEMEZ BİR GÖ-
REV OLARAK GÖRMELİYİZ.

NE YAPACAĞIZ?
-Gözaltına alınanların olduğu, polisin saldırdığı fabrikaya, iş

yerine hemen gideceğiz. 
Yanlarında olacağız.
-Bir geceyi onlarla direnişte geçireceğiz.
-Adliye yada benzer bir yerde sorguda iseler biz de orada ola-

cağız.
-Bunların yapabilme koşullarımız hiç yoksa basın açıklaması

yapacağız.
Her koşulda görevlerimizi yerine getirelim...
Yeni direnişlerin önünü bizim dayanışmamız açacaktır. 
Bu kurallar işçi alanında yeni ve dinamik dayanışma örneklerini;

yeni gelenekleri yaratacaktır. Patron sendikacılarının bürolarında
basın açıkmaları yaparak işçi katliamlarını "kınadıkları" günümüzde
biz işçilerle çadırda, fabrika önünde, direnen işçilerle birlikte to-
maların karşısında olacağız.

İDEOLOJİK MÜCADELE OL-
MADAN SİYASİ ZAFER OLMAZ

BUGÜN REFORMİST, OPORTÜ-
NİST SİYASETLER SENDİKACI-
LAR NE YAPIYORLAR

Direnme hakkı, fiilen ve beyinlerde
yok edilmek isteniyor. 

Oligarşinin dayattığı, reformizmin
körüklediği "direnmeme" kültürünü;uz-
laşmacı, icazetçi anlayışı, çaresizliği
kabul etmemeliyiz.

DİH'LİLER olarak bu anlayışla başından
sonuna kadar mücadele etmeliyiz.

Bugün yaşanan budur.
DİSK KESK kendine emek örgütü

diyen, binlerce üyesi olan kurumlar, ku-

ruluşlar ve sendikalar başlarını çıkartıp
bir direnişi sahiplenmiyorlar.

DİSK' E NEDEN SALİH' in direnişini
sahiplenmediğini sormalıyız? 

Neden Nuriye'nin Acun'un ve Semih'in
direnişlerini sahiplenmediğini sormalıyız.

SORMALIYIZ DİSK'E; 
NE ÖNEMLİ İŞİNİZ VAR DA Dİ-

RENİŞLERİ SAHİPLENMİYORSU-
NUZ?

Bugün OHAL' in işten atmalarına
karşı direnen emekçileri sahiplenmiyor-
sunuz. Direndikleri bölgenin esnafı bile
sahipleniyor onları… Bunu siz niye yap-
mıyorsunuz?

UNUTMAMALIYZ
"Dünya proletaryası,

burjuva demokrasisi
haklarını alabilmek için kan
revan içinde kalmıştır ve bu

haklarını da elinde
tutabilmek için, tabii ki

bütün gücüyle savaşacaktır."
sözlerinde olduğu gibi biz
de tüm mevzilerimizi, tüm

haklarımızı bedelleri ne
olursa olsun korumalı,

savunmalıyız. 

Yürüyüş
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İşkence Yapmak Şerefsizliktir
İşkencecilerden Hesap Sorduk Soracağız!

Hatay Halk Cephesi Silivri Hapishanesi'nde tutuklu
olan devrimci tutsak Deniz Özçelik'e yapılan işkenceyle
ilgili 29 Kasım'da bir açıklama yaptı. Açıklamada:
"Geçtiğimiz günlerde İstanbul Silivri Hapishanesinde
bulunan Deniz Özçelik’e savcılık dönüşü gardiyanlar
tarafından işkence edilmiş boğazı sıkılarak katledilmeye
çalışılmıştır. Hala nefes almakta güçlük çeken ve sık
sık tansiyonu düşen Deniz Özçelik revire çıkartılmayarak
işkencenin üstü örtülmeye çalışılmıştır." denildi.

���

Tutsaklara Mektup Yazalım Faşizmin
Hücrelerinde Yalnız Bırakmayalım

Geçtiğimiz günlerde Silivri Hapishanesi’nde iş-
kence edilerek katledilmeye çalışılan devrimci tutsak
Deniz Özçelik için Samandağ ve Tekebaşı’nda ken-
disini tanıyan insanlara el emeği göz nuru hazırlanan
kartların arkasına 28 Kasım'da mektup yazdırıldı.
Toplamda 14 tane mektup yazıldı.

2010 yılının Ağustos ayın-
da, sendika kurmak istediği
için işten atılmıştır. Ve sendi-
kası sahip çıkmamıştır. DİH’in
öncülüğünde direnişe başlayan
ve direnişten sonra DİH içinde
işçiler için çalışmaya başlayan
temizlik işçisi Albayrak, zafer
günü açıklamasında direniş sü-
recini şöyle anlatmaktadır:

“EKMEĞİM, ONURUM,
İŞİM İÇİN DİRENDİM, BİR-
LİKTE KAZANDIK!

“Paşabahçe Devlet Has-
tanesi’nde çalışırken, sendikalı
olmak ve emeğimin karşılığını
almak istediğim için işten, ta-
şeron firma tarafından işten
atıldım.

Daha önce aynı firmaya
bağlı olarak temizlikte çalış-
tığım Türk Telekom’dan da bu
sebeple işten atılmıştım. Mah-
kemede kazandım ama Paşa-
bahçe Devlet Hastanesi’ne sür-
gün edildim. Amaçları beni
yıldırmak ve pes ettirmekti. 5
yıl sonra burada da yine hak-
larımı aradığım için işten atıl-
dım.”

“Hastane bahçesine çadır
kurdum. 118 gün boyunca, di-
renişi gece-gündüz hastane
bahçesinde kurduğum çadırda
sürdürdüm. 29 Ekim’de dire-
nişin 118. gününde “İşim ve
onurum için direniyorum, işe
geri dönebilmek için her şeyi
yaptım. Tek çarem bedenimi
açlığa yatırmak” diyerek açlık
grevine başladım ve açlık gre-
vinin 7. gününde Sağlık Ba-
kanlığı yetkilileri gelip iş teklif
ettiler. Elbette, üzüldükleri için
değil, olacaklardan korktukları
için çadırıma gelip iş teklif et-
tiler. Evime yakın Sarıyer Top-
lum Sağlığı Merkezi’nde işin
hazır dediler. Ben de kabul et-
tim.”

“Ben, Paşabahçe Devlet
Hastanesi’ne sürgün gelmiştim.
Bu koşullarda orada işe baş-

lamak, bu direnişin kazanımı-
dır. “

“Direnişte yanımda DİH
vardı. Benimle birlikte nöbet
tuttular sesim soluğum oldular.
İşim, onurum, ekmeğim için
direndim ve birlikte kazandık.
Direniş boyunca hastane gü-
venlikleri saldırdılar, zabıtalar
ve polisler pekçok defa sal-
dırdılar. Direniş çadırını tekrar
tekrar kurduk. Hastane per-
sonelinin benimle görüşmesini
yasakladılar ve onlara benimle
ilgili asılsız şeyler anlattılar.
Bana karşı sendika, polis, za-
bıta, hakim topyekun saldırıya
geçmişti. Ama bu saldırıyı yine
biz topyekun püskürttük.”

“Bu direnişin bana öğrettiği
çok şey oldu… Haksızlığa karşı
boyun eğmemek ve direnmek
gerektiği ve dayanışmanın ne
kadar büyük bir güç olduğudur.
Halkın her kesiminden; gen-
cinden yaşlısına, işçisinden iş-
sizine, kadınından erkeğine,
sanatçısından ev hanımına,
öğrencisinden memuruna,
emeklisine, yazarından çizerine
kadar herkesin verdiği büyük
destek, dayanışma ve göster-
dikleri duyarlılıkla, bu direniş
zaferle sonuçlandı. Ortak so-
runa karşı birlikte mücadele
verildiğinde, kazanamayaca-
ğımız hiçbir şeyin olmadığını
gördüm. Tek başına olmak
önemli değil, önemli olanın
birlikte, örgütlü bir şekilde
mücadele etmek olduğunu öğ-
rendim direnişle. Saldıran kim
olursa olsun, kazananlar di-
renenler, kaybedenlerse onlar
olacaktır. Bugün bunu bir kez
daha görüyoruz.”

“İşe geri dönmekle, müca-
deleden vazgeçmiyorum. Ta-
şeronlaştırmaya, güvencesiz
çalıştırmaya, sendikasızlaştır-
maya ve örgütsüzlüğe karşı
mücadelem devam edecek.”

Paşabahçe Devlet Hasta-

GÖZALTINA ALINAN
DİH LİLERE SAHİP ÇIKALIM

İzmir ve KINIK’ da, SOMA’da 301 Madencinin
katledildiği ocaktan vardiyasına denk gelmediği
için kurtulan ve geçen sene işten atıldığı için
direnip işini geri alan maden işçisi Gökhan AYAY-
DIN ve KINIK MADEN İŞÇİLERİ DERNEĞİ
çalışanı Gürdoğan İŞÇİ İstanbul’daki evinden Alia-
ğa’dan Cengiz ATMACA ve İzmir’den Mehmet
TER TEM tarafından gözaltına alınmıştır.

ŞİİR
KAVEL 
İşime karım dedim, karıma Kavel diyeceğim. 
Ve soluğum tükenmedikçe bu doyumsuz dün-

yada, 
Güneşe karışmadıkça etim 
Kavel Grevcilerinin türküsünü söyleyeceğim. 
Ve izin verirlerse Kavel Grevcileri, 
İzin verirlerse İstinyeli emekçi kardeşlerim, 
İzin verirlerse Kavel Grevcileri, 
Ve ben kendimi tutabilirsem eğer sesimi tutabilirsem 
O çoban ateşinin yandığı yerde Kavel'de, 
O erkekçe direnilen yerde, Kavel'de 
Karın altında nişanlanıp dostlarımın arasında 
Öpeceğim nişanlımı Kavel kapısında 
Ve izin verirlerse İstinyeli emekçi kardeşlerim 
İzin verirlerse Kavel Grevcileri 
İlk çocuğumun adını Kavel koyacağım... 
HASAN HÜSEYİN 

TARİHİMİZİNDEN ÖĞRENİYORUZ

TÜRKAN ALBAYRAK’IN DİRENİŞİ VE ZAFERİ, TEK BİR 
İŞÇİNİN BİLE ZAFER KAZANABİLECEĞİNİ GÖSTERMİŞTİR
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Grup Yorum üyelerinin gözaltına
alınıp tutuklanmasının ardından ya-
pılan eylemlerden derlediklerimiz;

Dersim: Grup Yorum Gönüllüleri
24 Kasım’da, Seyit Rıza Meydanı’nda
bir araya gelerek basın açıklaması
yaptı. Yapılan açıklamada kısaca;
“Grup Yorum biziz. Biz halkız. Ve
bizi bitiremeyecekler… Büyük be-
dellerde ödeyebiliriz lakin bu yoldan
dönmek yok. Halkın sanatçıları yalnız
değildir” denildi. Yapılan açıklama
sırasında 10-12 kişilik sivil polis
grubu kamera çekimi yaparak eyleme
gözdağı vermeye ve taciz etmeye ça-
lıştı. Buna rağmen halkın sahiplen-
mesiyle eylem devam etti ve sonunda
hep bir ağızdan Grup Yorum türküleri
seslendirildi.

Hatay: Halk Cepheliler 25 Ka-
sım’da Armutlu Mahallesi’nde tutuk-
lanan Grup Yorum üyeleri ve yapılan
baskını teşhir etmek için ozalit çalışması
yaptı. Yapılan çalışmada ayrıca “Fa-
şizme Karşı Omuz Omuza” kampan-
yasının da çalışması yapıldı. Üç kişinin
katıldığı çalışmada 5 adet üzerinde
“Türküler Susmaz Halaylar Sürer!
Grup Yorum Halktır Susturulamaz!
Faşizme Karşı Omuz Omuza! Halk

Cephesi” yazılı ozalitler asıldı.

İSTANBUL
Bahçelievler: Bahçelievler Ma-

hallesi’nde bulunan aileler Grup Yo-
rum’a destek amaçlı 27 Kasım’da, Ok-
meydanı’nda bulunan İdil Kültür Mer-
kezi’ni ziyaret etti... Hep bir ağızdan
Grup Yorum türküleri ve marşları coş-
kulu biçimde okunarak AKP faşizmine
Grup Yorum’un tutuklanarak teslim
alınamadığı gösterildi.

Gazi: Halk Cepheliler 24 Kasım’da
Grup Yorum’a destek amaçlı mahal-
lede pankart astı ve birçok yazılama
yaptı. Yapılan çalışmada Düz, Nalbur
ve Sekizevler Bölgesi’nde “Grup Yo-
rum 31 Yıldır Susmadı, Susmayacak!
Halk Cephesi” imzalı pankartlardan
asıldı. Ayrıca birçok yere “Grup Yorum
Halktır Susturulamaz! Türküler Sus-
maz Halaylar Susmaz!” yazılamaları
yapıldı.

Kuruçeşme: Kıraç Kuruçeşme
Mahallesi’nde 26 Kasım’da Minibüs
Yolu üzerine Grup Yorum’a destek
amaçlı bir adet pankart asıldı.

Altınşehir: Halk Cepheliler 24
Kasım’da Şahintepe Mahallesi’nde
Grup Yorum’u sahiplenmek için birçok
yere “Grup Yorum’a Özgürlük! Grup

Yorum Halktır Susturulamaz!” yazı-
lamaları yaptı.

Alibeyköy: Halk Cepheliler 29
Kasım’da, hukuksuzca tutuklanan hal-
kın onurlu evlatları Grup Yorum ele-
manları için Cengiz Topel Dörtyol’da
destek amaçlı pankart astı. Asılan pan-
kartta “Türkülerimiz Kazanacak” şiarı
yazılıydı. Yaklaşık yarım saat asılı
kalan pankart faşizmin uşakları katil
polisler tarafından acizlikle ablukaya
alınarak yerinden kaçırıldı.

Güzeltepe Çayan: Halk Cepheliler
29 Kasım’da, Grup Yorum’a yapılan
baskınlara ve tutuklamalara karşı, katil
polislerin nöbet tuttuğu Güzeltepe ge-
cekondu duvarlarına yazılamalar yaptı.
Yapılan çalışmada “Grup Yorum Halktır
Susturulamaz” yazılamaları işlendi.

TAYAD'lı Aileler: 26 Kasım’da
AKP’nin katil polisleri tarafından bir
ayda ikince kez basılan İdil Kültür
Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarette Grup
Yorum’un ve İdil Kültür Merkezi ça-
lışanlarının yalnız olmadığı gösterildi.
Programa 10 aile katıldı.

Çerkezköy: Devrimci İşçi Hare-
keti 26 Kasım’da Kızılpınar Mahal-
lesi’nde Grup Yorum’a yapılan sal-
dırılar ve tutuklamaları protesto etmek
için halkın matbaasına yazılamalar
yaptı.

Halkın Sesi Susturulamadı
Dalga Dalga Geliyoruz Heyy...

Halk ve Vatan Sevgisiyle Dolu

Olan Yüreklerin Söylediği

Türküler Tecrit Duvarlarını 

Yıkar Geçer

Grup Yorum’a Tutuklama Ka-
rarını Tanımıyoruz Bu Karar Yok
Hükmündedir!

5 gün gerekçesiz gözaltında kalan
Yorum üyeleri 24 Kasım’da çıkarıl-
dıkları mahkemece tutuklandılar.
Böyle hukuksuzca sanata ve sanatçıya
yapılan saldırı ile ilgili Halk Cepheliler
bulundukları bölgelerden yazılı açık-
lamalar yaparak durumu protesto etti.
Yapılan açıklamalardan derledikle-
rimiz şu şekildedir.

Hatay Halk Cephesi (24 Ka-
sım):

“  Grup Yorum hakkında verilen
tutuklama kararını tanımıyoruz. Bu
karar yok hükmündedir. Bütün Hal-

kımıza ve Grup Yorum Sevenlerine
Çağrımızdır;  Bulunduğumuz her
yerde, iş yerinde, evde, sokakta, okul-
da, kamu binalarında, otobüste yüksek
sesle Grup Yorum parçalarını dinle-
yelim, dinletelim, söyleyelim. Bütün
şehri açık Grup Yorum korosuna çe-
virelim. !”

Grup Yorum İzmir Korosu (24
Kasım):

“Biz Grup Yorum İzmir korosu
olarak kılavuz aldığımız öğretmen-
lerimizin gösterdiği yolda yürümeye
devam edeceğiz. Grup Yorum’un
kökleri Anadolu’ya çoktan yayıldı
ve meyve vermeye başladı. .”

Dersim Grup Yorum Gönüllü-
leri (23 Kasım):

“ Grup yorumun yıllardır bedel
ödeyerek kazandığı bir slogan vardır;
Grup Yorum Halktır Susturulamaz.
Evet, Grup Yorum biziz. Biz hal-

kız… Grup Yorum üyeleri dört duvar

arasında olabilir ama artık Grup Yo-

rum her yerde.”

Elazığ Halk Cephesi (24 Ka-

sım):

“Grup Yorum’a yapılan bu saldı-

rıyı her yerde Grup Yorum parçaları

dinleyerek, dinleterek bir nebze olsun

cevap verebiliriz.”

Avcılar-Bahçelievler Halk Cep-

hesi (23 Kasım):

“ Bu türkülerin bir milyon kişiyle

hep bir ağızdan söylenmesi. Devrimci

sanat engellenemez!”

İstanbul – Kuruçeşme Halk

Cephesi (25 Kasım):

“AKP’nin Gücü Halkların Sanatını

Yapan Grup Yorum’a Yetmez!”
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Halkın Hukuk Bürosu (24 Ka-
sım): “Gaz Maskesi, Çekiç, Dergi
ve Gömlek” Bulundu!

İşte Grup Yorum Elemanları Bu
Eşyalar Delil Gösterilerek, AKP Fa-
şizmi Tarafından Tutuklandılar!

“Hukuki bir delil, somut kriter,
maddi eylem vb. hiçbir hukuksal
kritere uyma, göstermelikte olsa ka-
nuni unsurları yerine getirme ihtiyacı
hissedilmemiştir. Bütün müvekkil-
lerimize iki soru sorulmuştur: “İdil
Kültür Merkezi’nde neden bulunu-
yorsunuz?” Ve “İdil Kültür Merke-
zi’nde bulunan çekiç, gaz maskesi
ve dergilerle bağlantınız nedir?”. Hu-
kukçular ve meslektaşlarımız tara-
fından bilinir ki suç kişiseldir. Ancak
dosyada suçlamalar kişisel olarak
getirilmemiş, İdil Kültür Merkezi’nde
bulunmak suç ilan edilmiştir. Yani o
sırada İdil Kültür Merkezi’nde bu-
lunan tadilat işçileri de dahil olmak
üzere herkes gözaltına alınmış ve
örgüt üyesi olmakla suçlanmıştır…

Yeni ve gelişmekte olan sanat
mutlaka kazanacaktır ve topluma ha-
kim olacaktır. Tarih Grup Yorum’u
ve halkın sanatçılarını mutlaka beraat
ettirecek. Halka ve sanata düşman
olanlar ise tarih tarafından yargıla-
nacaktır.  Gayri-meşru ve yasal ol-
mayan bir biçimde rehin alınarak F
tipi hapishanelere gönderilen Grup
Yorum üyelerinin serbest bırakılması
için tüm meslektaşlarımızı ve sanat-
çıları AKP faşizmine karşı direnmeye,
Grup Yorum’a sahip çıkmaya çağı-
rıyoruz.”

FOSEM (24 Kasım) : “Grup Yo-
rum üyeleri İnan Altın, Ali Aracı,
Selma Altın, Helin Bölek, Dilan Poy-
raz, Sultan Gökçek ve Fırat Kıl tu-
tuklandı! Faşizm, sömürü ve zulüm
düzenlerini sürdürebilmek için 80
milyon halkı baskıyla sindirmek is-
tiyor. Bunun için de baskı politika-
larının önünde duran, direnen, umut
olan ve umut veren; halka cesaret

aşılayan her şeye ve herkese de
pervasızca saldırıyor. İşte bunun
için tutuklandı Grup Yorum üye-
leri. 

Fırtına olanlara rüzgar neyle-
sin! Günü doğuranlara gece ney-
lesin! Grup Yorum’un  31 yıldır

süren varlığı ve mücadelesi zaten
baskıların, tutuklamaların onları yo-
lundan çeviremeyeceğinin ispatıdır!
31 Yıldır Susmadı Grup Yorum, Sus-
mayacak, Susturamayacaksınız! Sizin
Gücünüz Bizim Türkülerimizi Sus-
turmaya Yetmez! Çünkü Grup Yorum
Halktır Susturulamaz!”

Devrimci İşçi Hareketi (25 Ka-
sım): “… Faşizm tüm halkı baskı ve
zulüm ile susturmaya çalışıyor… Yıl-
larca baskı ve zulüm ile susturulmaya
çalışılan Grup Yorum halkın, ezilenlerin
müziğini yapan bir gruptur. Tutukla-
yarak susturacağını sananlar yanılı-
yorlar. Yıllarca konserlerini yasakla-
dınız sustular mı? Tabii ki hayır…

Faşizm de kendi sonunu hazırla-
maktadır.  Tabii ki saldırısını dev-
rimcilere, kendisine tepki gösteren
herkese yöneltecek. Grup Yorum hal-
kın sanatçısıdır. Halk bu kadar zulme
boyun eğmeyecektir. Grup Yorum’u
susturacaklarını sananlar yanılıyorlar.
Katil AKP ye sesleniyoruz! Zulmünüz
vız gelir bize… Grup Yorum yalnız
değildir.” 

Halkın Mühendis Mimarları
(24 Kasım): Umudun Türkülerine
Kelepçe Vuramazsınız! Grup Yorum
Üyeleri Serbest Bırakılsın!

“Türkiye halkları, Grup Yorum’a
baktığında faşizme boyun eğmemeyi
görmektedir. Baskının, zulmün, sö-
mürünün olmadığı güzel günlerin,
sosyalizmin umudunu görmektedir.
Pir Sultan’ı, Dadaloğlu’yu, Ruhi
Su’yu görmektedir. Türkiye halkları,
Grup Yorum’a baktığında; Anadolu
topraklarında yüzyıllar boyu yarattığı
tüm geleneklerini, tüm olumlu de-
ğerlerini görmektedir. Çünkü Grup
Yorum halktır, susturulamaz!”

Kamu Emekçileri Cephesi (24
Kasım): Grup Yorum Grev Türkü-
lerimizdir, Yeri Sarsan Halay Adım-
larımızın Coşkusudur…

“Grup Yorum 31 yıldır halkın
müziklerini yapıyor, 31 yıldır dev-

rimci sanat yapıyor ve 31 yıldır fa-
şizme karşı mücadele ediyor. 31
yıldır yolundan dönmeyen Grup Yo-
rum’u bitirmek AKP’nin haddi de-
ğildir!”

Ankara TAYAD (23 Kasım):
“Her zaman yanımızda olan Grup
Yorum ’un iki kat daha fazla yanında
olacağız.

Halkımız! Gün vefa zamanı gün
Grup Yorum’a sahip çıkıp, her yerde
Grup  Yorum’un  sesini  duyurma
zamanı.”

TAYAD’lı Aileler (24 Kasım):
“Tüm elemanlarını tutuklasalar da
halkların içinden yeni birçok GRUP
YORUM çıkacaktır. Grup Yorum
halktır ve susturulamaz.” 

Sanat Meclisi (28 Kasım): 
“… Biz Sanat Meclisi olarak bü-

tün yıl sanat alanına yapılan saldırıları
deşifre ettik, hak ihlallerinin peşine
düştük, sanata yapılan haksızlıklara
karşı sesimizi yükselttik ve bunu sa-
natın dilini hakim kılmaya çalışarak
yaptık… Grup Yorum’un zindanlara
tıkılmasına da karşı çıkıyoruz!

Grup Yorum, bu ülkede çelişkilere
vurgu yapan bir müzik üretiyor, dev-
rimci bir müzik topluluğudur. Yeri
sahnelerimiz, sokaklarımız, parkla-
rımız ve meydanlarımızdır… Oysa
şu anda zindandadır! Biz bu haksızlığı
ve adaletsizliği kabul etmiyoruz…
Sanat alanında emek harcayan herkesi
dayanışmaya çağırıyoruz!”

Grup Yorum'u Susturmaya
AKP'nin Gücü Yetmez

Devrimci İşçi Hareketi 27 Ka-
sım'da İstanbul’da faşizmin saldırdığı
ve üyelerini işkence ile gözaltına al-
dığı Grup Yorum’u ziyaret etti. DİH'li-
ler: "30 yıl önce kurulan Grup Yorum,
kurulduğu günden bu yana tüm faşist
iktidarlar tarafından üyeleri tutuk-
lanmış konserleri yasaklanmış ama
yok edilememiştir. Grup Yorum halk-
tır. Hiçbir faşist iktidar halkı teslim
alamamıştır. Bir ay içinde iki defa
kurumları basılan ve tüm üyeleri iş-
kenceden geçirilen Grup Yorum’un
susturmaya katil AKP’nin de gücü
yetmez. Grup Yorum halktır sustu-
rulamaz. 80 milyon halkı katil AKP
teslim alamaz" açıklaması yaptı.

Bir Halkın Türkülerini Yapanlar, Yasalarını Yapanlardan Daha Güçlüdür!



İdil Kültür Merkezi 
Çalışanları Diyor ki;
Kültür Merkezi'ne Ziyaretler
Devam Ediyor

26-27 Kasım günleri kafemizi zi-
yarete gelen dostlarımız oldu. Latin
Amerikalı tutsak aileleri, Adalılar
Müzik Grubu, Bahçelievler Halk
Cephesi, Okmeydanı Halk Mecli-
si'nden dostlarımız geldiler, bizleri
asla yalnız bırakmayacaklarını be-
lirttiler. Halk için sanat ve devrimci
sanat üzerine sohbet edildi, beraber
çaylar içildi, türküler söylendi. Bütün
halkımızı bir geçmiş olsun ziyaretine
bekliyoruz.

Anti-Emperyalist Cephe’den
Grup Yorum’la Dayanışma
Konseri Çağrısı

Grup Yorum’un Kaldığı Yerden
Devam Ediyoruz…

Yolunu adımlamaya devam ediyor,
boyun eğmiyor, teslim olmuyor!

Hücrelerde, Alanlarda, Grevlerde,
Dağ Başında Yakılan Ateşlerde Tür-
külerimiz Söylenmeye Devam Edi-
yor…

Grup Yorum yoluna 1985 yılında
başladı, 12 Eylül karanlığına karşı
devrimcilerin, halkın türkülerini söy-
ledi ve ilk davalar, tutsaklıklar da
ardından geldi… Ama hiçbir iktidarın
gücü yetmedi Grup Yorum’u bitir-
meye. Grup Yorum halktır, gücünü
halktan alır, işte bu yüzden kimsenin
gücü yetmez bu türküleri susturma-
ya… Grup Yorum, işçilerin, emek-
çilerin, devrimcilerin, maden işçile-
rinin türküsüdür…

Grevdeki işçinin, hakları için mü-
cadele eden öğrencinin, gecekondulu
kadınların, hücredeki yoldaşların, he-
sap soran savaşçıların sesidir Grup
Yorum… Köylünün emeği, Kürt ana-
ların ağıtıdır, isyanını dağlara taşıyan
gerillaların yeminidir Grup Yorum’un
şarkıları…

Dünyanın neresinde direnen bir
halk varsa, onların sesi olur Grup
Yorum, emperyalizmin sınırlarını
aşar gider türkülerimiz… Türküleri-
mizle ulaşır selamımız… (.......) Grup
Yorum’un kaldığı yerden biz devam
edelim…

Not: Grup Yorum için enternas-
yonal dayanışma konseri düzenlemek
istiyoruz, katılmak isteyenler, önerisini
paylaşmak isteyenler bize ulaşabi-
lirler…

Anti-Emperyalist Cephe /
29.11.2016

Çağrı
Eskişehir Grup Yorum Korosu
Çalışması Sürüyor

Grup Yorum’a yönelik faşist sal-
dırılar her geçen gün boyutlanıyor.
Son olarak tüm Yorum üyeleri
AKP’nin katil, komplocu polislerinin
düzenlediği baskınla işkencelerle göz-
altına alınıp tutuklandılar. Ancak
Grup Yorum’un bütün üyeleri tutsak
olmalarına rağmen Eskişehir’de ve
tüm Anadolu’da kavganın türküleri
söylenmeye devam ediyor. Bunun
örneklerinden sadece bir tanesi 27
Kasım'da Eskişehir’de saat 14.00-
17.00 arasında yapıldı. AKP, gelmiş
geçmiş tüm iktidarlar gibi Grup Yo-
rum’a saldırarak, Yorum’u bitireceğini
düşünüyor. Fakat Grup Yorum’un ta-
rihi, bu saldırılara karşı koymanın
tarihidir. 1989 yılında, yine tüm Yo-
rum üyeleri tutsak edildiğinde, ha-
pishanelerde ranza demirlerinden,
tıraş bıçaklarından enstrüman yara-
tarak, Anadolu halklarının mücadele
tarihine ‘Cemo’ türküsüyle ışık tut-
tular. Bugün bu ışık, dağların yüce-
sinde elinde mitralyöz, yüreğinde va-
tan sevgisiyle mücadele eden geril-
lalardan, fabrikalarda direnen işçilere,
üniversitelerde mücadele eden öğ-
rencilerden, güvenceli çalışma ko-
şulları ve insanca yaşam için mücadele
veren kamu emekçilerine kadar her
kesimi aydınlatıyor…Goebbels’in
yolunda gidenler ne kadar saldırsalar
da, biz karanlığın ortasında türküle-
rimizi söylemeye devam edeceğiz.
Gelin, söylediğimiz türkülerde sizin
de sesiniz olsun, yârin yanağından
gayrı paylaşalım her şeyi. Umudu-
muzu büyütelim. Grup Yorum korosu
çalışmaları, her hafta Pazar günü saat
14.00-17.00 arasında Tepebaşı 23
Nisan Kültür Merkezi’nde yapılacak.
Tüm Grup yorum dinleyicilerine du-
yurumuzdur.
Eskişehir Grup Yorum Halk Korosu

Adana Halk Cephesi (23 Kasım):
"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "vur-
duk kilidi gitti" diyor. Halk ve devrim-
ciler de "kırdık kilidi gitti" diyor.

Adana Özgürlükler Derneği’ne po-
lisler ve dernekler masası tarafından
vurulan kilidin halk tarafından sökül-
mesinin ardından 10 gün sonra tekrar
gelen Adana Valiliği tarafından gönde-
rilen, dernekler masası, maliye ve polis
ekipleri tekrar mühür vurmak istedi...
Mühür vurma esnasında dışarı çıkmayı
kabul etmeyen arkadaşımız polis zoruyla
dışarı çıkarıldığı esnada "Kahrolsun
Faşizm Yaşasın Mücadelemiz" sloganları
atarak keyfiyete direndi... 5 dakika
sonra vurdukları mühürler halk ve dev-
rimciler tarafından yakıldı. Bu ateşi
büyüteceğiz."

Bağcılar Halk Cephesi (23 Ka-
sım):"AKP’nin eli kanlı köpekleri de-
mokratik kurumlarımızı tekrardan bastı
ve bizde tekrardan mührü kırdık ve ku-
rumlarımızı açtık... Bağcılarda Karan-
filler Kültür Derneğine girilerek dernek
toparlandı ve elimizdeki materyallerle
camına yazı asıldı."

Esenyurt Halk Cephesi (23 Ka-
sım): "Esenyurt Özgürlükler derneğine
AKP’nin katil polisleri tarafından takılan
direksiyon kilidi ve zincirler kırılarak
açıldı. Tüm halkımızı dayanışmaya ve
kurumlarımıza sahip çıkmaya bekliyo-
ruz."

Mersin Halk Cephesi (24 Kasım):
“Unutma Süleyman orası bize şehitle-
rimizin emaneti. Orası bize Bedii Abinin,
Uğur Abinin emaneti. Oraya gönderdiğin
köpeklerin iyi bilir Süleyman orada
Önderimiz Mahirin, Dayımızın, Şehit-
lerimizin resimleri var. Sence biz oraları
sizin kapılara vurduğunuz mühürle ter-
keder miyiz? Terketmeyiz Süleyman!
Senin Tasmanı tutan Tayyip’te iyi bilir
iyi tanır bizi. Ne senden öncekiler nede
sen ya da senden sonra gelecek olanlar
bizi, Önderlerimize ve şehitlerimize
olan bağlılığımızı, mevzilerimizi ter-
ketmeyeceğimizi kan-can bedeli koru-
yacağımızı unutmayın. Oralar bizim
namusumuz oralar bizim Cephemiz.
Ama siz namusu nerden bilirsiniz. Bil-
mediğiniz içinde anlayamazsınız..!”

Halktan Daha Güçlü
Değilsiniz!

Yürüyüş
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"Biliyorum
motorda su
torbada ekmek
ve kemerde kurşun değil şiir
ama yine de
motorda su, torbada ekmek
ve kemerinde kurşun kalmamışları
ayakta tutabilir."

Hasan Hüseyin
53 yıldır Antalya'da gerçekleştirilen

Antalya Film Festivali Altın Portakal
ödüllerinin dağıtılmasıyla sona erdi.
Yine gösterilen filmlerden  daha çok
festivale katılan yabancı ünlülerden,
oyuncuların giydikleri kıyafetlerden,
röportajlardan konuşuldu. Basında fes-
tivalin yer alma biçimi daha çok ma-
gazinseldi. Filmlerin içeriği, ödül alan
filmlerin nitelikleri oyuncuların per-
formansları ancak satır aralarında rast-
lanılan bilgiler oldu.

Yarışmalar ve bunun sonucu da-
ğıtılan ödüller sanat alanında ürünlerin
sergilendiği, halkın beğenisine sunul-
duğu aynı zamanda sanatçıların halk
tarafından sınandığı yerlerdir. Ne denli
"dev" bütçe ile çekilmiş olursa olsun,
ne kadar ünlü oyuncular oynarsa oy-
nasın, halk tarafından beğenilmeyen,
halkın taleplerini, özlemlerini dile ge-
tirmeyen tüm sanat eserleri tükenmeye
mahkumdur. "Sanat halka hitap et-
melidir. Sanatın kökleri emekçi kitle-
lerin derinliklerine uzanmalıdır. Sanat
bu kitleler tarafından anlaşılmalı ve
sevilmelidir. Sanat bu kitleleri birleş-
tirmeli, duygularını düşüncelerini ve
isteklerini yüceltmelidir. Onları hare-
kete geçirmeli, içlerindeki sanatsal
itileri uyandırıp geliştirmelidir."(Lenin,
Sanat ve Edebiyata Dair, syf: 250)

Sanat gerçek anlamını halk içerisinde
kazanır. Bu sinema filmleri içinde ge-
çerlidir. Geçmişe dönüp baktığımızda
genellikle uluslararası alanda büyük
ödüller almış filmler değil halkın içinden
karekterlerin yer aldığı, halkın sorunla-
rını-acılarını anlatan filmler, üzerinden
kaç yıl geçmiş olursa olsun çekildiği
dönemde seyreden insanlar kadar bugün
yetişen nesiller tarafından da aynı be-
ğeniyle izlenmektedir. Yılmaz Güney
filmlerinin tüm yasaklar, sansürlere rağ-

men hiçbirinin unutulmaması, aynı
ilgiyle izlenmesi, köklerinin halkın içine
uzanmasından kaynaklanır. Geçtiğimiz
günlerde kaybettiğimiz Tarık Akan'ın
oynadığı yüzlerce film içerisinde hatır-
ladığımız; Hababam Sınıfı, Sürü gibi
halkın gönlünde yer etmiş karakterleri
canlandırdığı filmlerdir.

Yarışmalarda gösterilen filmlerde
en iyiyi halk değil jüri belirlemektedir.
Yine jüriyi de halkın seçtiği isimler
değil, bu festivallere sponsorluk yapan,
yatırım yapan şirketler, firmalar belir-
lemektedir. Buradan bakıldığında en iyi
seçilen film halkın seçtiği değil şirketlerin
seçtiği olacaktır. Jüri koltuğunda oturanlar
her ne kadar akademik yönden eğitim
almış, sinema alanında tecrübe sahibi
olarak gösterilse de halkın beğenisini
ya da ihtiyacını değil, bu festivallere
para aktaran şirketleri bazalacaktır. Şir-
ketler ise yatırım yaptıkları festivalleri
ön plana çıkarmak için ünlüleri, kıya-
fetlerini konuşturacak, tüm söktör sanatın
gelişimi için değil, kar için işler duruma
gelecektir. Bu yönüyle festivaller her
nekadar sanatın gelişimi için düzenlenirse
düzenlensin içi boşaltılarak günlerce
süren festivalden akıllarda kalacak olan
ünlülerin "şıklık yarışı" olacaktır. 

Paranın yön verdiği sanat halka
yozluğu, bunalım ve bohem yaşama
tarzını, çaresizliği dayatır. Bunu büyük
sanat eseri olarak satar. Halkın anla-
madığı türde filmleri sinemada devrim
diye yutturmaya çalışır. Ola ki, bir yö-
netmen ya da oyuncu toplumsal du-
yarlılık içeren bir mesaj vermek isterse
yine -istismarı saymazsak- sistem içe-
risinde, onun izin verdiği ölçüde festi-
valde yer alacaktır.

Antalya'da Ulusal Yarışma Ödülle-
ri'nde en iyi film seçilen Mavi Bisiklet
filminin yönetmeni Ümit Köreken, ödü-
lünü bisiklet ve top özlemi çeken ço-
cuklara ithaf ettiğini söylemişti. Babamın
Kanatları filmiyle en iyi erkek oyuncu
seçilen Menderes Samancılar da ödülünü
"çocukları kıyıya vurmuş Suriyeli dost-
lar" için kaldırdığını söylemişti. Bu
söylemler her ne kadar iyi niyet taşısa
da, sorunun nedenini belirtmemiş sözler
olarak kaldılar. Dünyada çocukların bi-

siklet ve top özlemi çekmesi, ülkele-
rindeki savaştan kaçan çocukların ce-
setlerinin kıyıya vurması bu düzenin
ve bu düzen sayesinde varlığını koruyan
bu festivallere yatırım yapan sermaye-
darların suçudur. Faili ortaya konmayan
her açıklama da iyi niyet taşısa dahi,
hiçbir amaca hizmet etmeyecektir.

Kitleleri kucaklayacak, onların acı-
larını, sorunlarını anlatacak, sorunların
çözümünü de koyacak gerçek sanat
ancak devrimci kültür ile yaratılan
eserler olabilir. Mao, "Devrimci kültür
geniş halk yığınları için güçlü bir
devrimci silahtır" diyor. Bu silahı
etkili kullanacak olan ancak devrimci
sanatçılardır. Devrimci sinema yaptığı
her filmle egemenlere darbe indirmeyi,
halkı ortak acıları ve çıkarları için
birleştirmeyi amaçlar.

Halk için üreten sanatçılar, kendileri
ve eserleri için değeri, burjuvazinin
festivallerinde değil sokaklarda, okul-
larda, mahallelerde halkın beğenisine
sunarak bulur. Çünkü; 

"motor da su
torbada ekmek
kemerinde kurşun kalmamışlar"

ancak oralarda yaşarlar.

SSANAT GERÇEK DEĞERİNİ SALONLARDA DEĞİL SOKAKLARDA KAZANIR!

GERÇEK ÖDÜL FESTİVALLERDE DEĞİL HALKIN ALKIŞLARIYLA KAZANILIR!

Haklı ve Meşru Olan Biziz Direnişimizi
Büyütmeye Devam Edeceğiz

Avcılar- Bahçelievler Halk Cephesi
Esenyurt Özgürlükler Derneği'nin polisler
tarafından basılmasına ve dernek üyele-
rinden Gülay ve Oğuzhan'ın gözaltına
alınmasıyla ilgili 25 Kasım'da bir açıklama
yayınladı. Açıklamada: "24 Kasım'da
Esenyurt Özgürlükler Deneğini katil po-
lisler basmaya tekrar geldiler. Derneğimizi
açıp düzenledikten 1 saat sonra mahalleyi
ablukaya alıp arkadaşımız Gülay ve Oğuz-
han’ı gözaltına aldılar.Avcılar Emniyet
Müdürlüğü pervasızlaşmaya devam ediyor.
Amir yardımcısı Kemal ismindeki alçak
'biz devletiz, istediğimizi yaparız. Artık
eski polisler yok! Yasalar bizden' diyerek
gözdağı vermeye çalışmıştır. Bizi kimseyle
karıştırmayın. Haklılığımız karşısında
kimse ye boyun eğmeyiz." denildi.

4  Aralık
2016

Yürüyüş

Sayı: 550
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Çağdaş Hukukçular Der-
neği’nin de içinde olduğu 370
dernek ile ilgili önce faaliyet
durdurma ve ardından bir

KHK ile kapatma kararı verildi.  
Çağdaş Hukukçular Derneği adı

üstünde hukukçuların ve ağırlıklı
olarak avukatların çalıştığı bir der-
nektir. İktidar da doğası gereği avukatı
sevmez. Çünkü avukat yürütmenin,
devletin temsilcisi olan savcının, po-
lisin eylem ve işlemlerini denetleyen,
eleştiren anti-tezini ortaya koyan du-
rumundadır. Avukatın işi polisin,
savcının yanlışını yakalamaktır. Bu
yüzden avukat, istemese de politik
bir işlev görür. Ve Barolar önemli
birer baskı gücüdürler. 

Çağdaş Hukukçular Derneği temel
hak ve hürriyetleri koruma geliştirme
görevini tüzüğü ile üstlenmiştir. Kişi
hürriyetleri kime karşı korunur? En
başta devlete karşı korunur. Kişi hür-
riyetini sınırlayan en etkili kurum
devlettir çünkü. 

İktidarı en çok rahatsız eden tavır
alışlarını hatırlatalım ; Çağdaş Hu-
kukçular Derneği son yıllarda ikti-
darın hukuk eli ile yürüttüğü politi-
kaların hizmetine girmemiştir. Yargı
maşası ile iktidar içi hesaplarını gör-
meye kalkıştıkları Ergenekon, Balyoz
vb. davalarda çeşitli muhalif kurum
davaya müdahil olduğu halde Çağdaş
Hukukçular Derneği bu davayı ada-
letin sağlanacağı bir yer olarak gör-
memiş ve bu yargılamanın tarafı ol-
mamıştır. Aynı şekilde “sizi bir dönem

yargılayıp hapse atan cemaatçilere
karşı başlattığımız yargısal lincin ar-
kasına geçin” davetine icabet etme-
miştir. Dolayısıyla hiçbir zaman doğ-
rudan veya dolaylı olarak iktidarın
değirmenine su taşımamıştır.

Buna karşılık mevcut iktidarın
yaptığı veya arkasında olduğu katliam
davalarının peşini bırakmamıştır. Ulu-
canlar Katliamı, Süleyman Yeter da-
vası, 19 Aralık Katliamı, Engin Çeber
davası, Alaattin Karadağ davası gibi
davalarda müdahil sıfatı ile yerini al-
mıştır.

Tarihin en büyük maden katlia-
mında patronların ve iktidarı sorum-
luğunu gözler önüne sermiş ve Soma
davasını son aşamasına getirmiştir.
Gizlilik, kısıtlama kararı, şehirden
kovmalar, linç örgütlemeleri işe ya-
ramamış ve ÇHD liler davanın peşini
bırakmamışlardır.

Tarihi boyunca  Kürt halkının kendi
kaderini tayin hakkını savunmuştur.
Kapısını devrimcilere açık tutmuş ve
devrimcilerin yanında saf tutmuştur.

Emperyalistlerin ve işbirlikçile-
rinin Suriye’yi işgal planlarına karşı
çıkmış, Ortadoğu halklarının kanının
dökülmesine  karşı çıkmıştır.

ÇHD işkencenin düşmanıdır. Ül-
kede herkes ‘ne yapalım darbecilere
işkence yapılıyorsa’ pervasızlığı için-
deyken, “darbeciler zaten insan değil
onlara işkence yapılabilir” diye tel-
evizyon programlarında ekranlarda
işkence meşrulaştırılırken, Barolar
Birliği başkanı bile Amerika’da “iş-

kence mi biz öyle bir şey duymadık”
diye şaşırma taklidi yapıyorken  ÇHD
bu “ülkede işkence yapılıyor göz
yummayız” diyebilmiştir. 

ÇHD, OHAL in ilan edilmesinden
sonra duraksamaksızın yoluna devam
etti. Kendine çeki düzen veren ve bir
otosansür uygulayan kurumlar oldu.
İktidarın yaptıklarına “ne de olsa bize
dokunmayacaklar” diye sessiz kalanlar
oldu. ÇHD yine  susmadı.

ÇHD’ ye önce faaliyet durdurma
kararı verdiler. Bu bir çeşit ihtardı.
İktidar “hizaya gel pişmanlık getir
yoksa kötü olur” diyordu. Ama um-
duğunu bulamadı.

Çağdaş Hukukçular Derneği ne-
den kapatılamaz?

Çünkü Çağdaş Hukukçular Der-
neği tüzük ve aidat bağı ile bir araya
gelmiş insanlar değil düşünce ve yü-
rek bağı ile bir araya gelmiş insanların
derneğidir. Birbirlerine sevgi ve bağ-
lılık duyan insanlar tarihin en zor
şartlarında yan yana durmayı başa-
rabilmişlerdir. İçişleri bakanlığının
inayetiyle kurulmamışlardır ki ba-
kanlık kararı ile kapatılsınlar.

Ne zaman ki hukuksuzluklar key-
filikler son bulur, ne zaman işkence
zulüm sona erer o zaman ÇHD diye
bir derneğe ihtiyaç kalmaz o zaman
bu derneğin işlevi de sona erer.

Bakanlık memurları kapı duvar
gözleye dursun ÇHD yoluna devam
ediyor.

ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN ONAYIYLA
KURULMADI Kİ ŞİMDE BAKANLIK KARARLARI İLE KAPATILSIN!

Kurultay Çalışmalarımız

Tüm Hızıyla Sürüyor

TAYAD'lı Aileler, 4 Aralıkta ya-
pılacak Tecrite Karşı Ailelerin Birliği
kurultayı için aile ziyaretleri yaptı.
Anadolu yakası, Şişli, Topkapı ve
Gazi olmak üzere 4 bölgede komi-
teler kuruldu. 27 Kasım günü Top-
kapı bölgesinde 7, Gazi Mahalle-
si’nde 20 ve Anadolu yakasında 7
aile ziyaret edildi…

���

Adalet Bakanlığı
Hapishanelerde Provokasyon

Yaratıp Kazanılmış Hakları
Gasp Ediyor

TAYAD'lı Aileler 26 Kasım’da
"Adalet Bakanlığı Hapishanelerde
Provokasyon Yaratıp Kazanılmış
Hakları Gasp Ediyor" konulu basın
açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında; “21-22-23
Kasım tarihlerinde FETÖ’cülerin firar
edeceği, hapishanelere uçaksavar yer-
leştirileceği haberleri, yeni katliamların
zeminini yaratmak için yapılmaktadır...
Biz bunları 19 Aralık Katliamı’ndan
biliyoruz. O zamanlar da katliamı
meşrulaştırmak için bu haberlere baş-

vuruldu" denildi. Açıklamaya 20 aile
katıldı.

���

Özgür Tutsakları
Yalnız Bırakmayacağız

Bahçelievler Halk Cephesi 27 Ka-
sım'da ailelerle birlikte Özgür Tut-
saklara toplu mektup yazdı. Kanser
hastası Mesude Pehlivan, Grup Yorum
üyelerine ve Sinan Çam’a mektup
yazıldı. Mektup yazımı sırasında Öz-
gür Tutsakların yalnız bırakılmaması
gerektiği ve her bir mektup'un tecrit
duvarına bir delik açtığı dile getiril-
di.

Halkın 
Hukuk
Bürosu

Yürüyüş
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Açığa alınan akademisyen Nuriye
Gülmen ve ihraç edilen öğretmen Semih
Özakça, seslerini duyurmak, işlerini is-
temek için Yüksel Caddesi’ne çıktı. Anı-
tın önüne oturan emekçiler, Grup Yo-
rum'un "Gel ki şafaklar Tutuşsun" şar-
kısını söylemeye başladı. 26 Kasım'da
bir araya gelen emekçilerle birlikte, des-
tek veren Kamu Emekçileri Cepheli öğ-
retmen Mehmet Dersulu, Devrimci İşçi
Hareketinden Nur Cihan Ortakçı, Ayla,
Özlem ve birkaç gündür eylemi izleyen
bir kişi de gözaltına alındı. Emekçiler
polisin vahşi saldırısına karşı, “İşimizi
İstiyoruz”, “Emekçiyiz Haklıyız Kaza-
nacağız”, “İşkence Yapmak Şerefsizliktir”
sloganlarını haykırdı. Alanda bekleyen
sivil polisler ve çevik kuvvet emekçilerin
şarkı söylemesine bile tahammül ede-
medi.  Gözaltı sırasında direnişle ilgili
belgesel hazırlayan Alman kanalının da
çekim yaptığı görüldü.”

Aynı gün ise Kamu Emekçileri Cep-
heli Nazife Onay açığa alınan ve ihraç
edilen arkadaşları için oturma eylemi
yaparken gözaltına alındı.

Trabzon Halk Cephesi de destek
için Trabzon’da sanat sokağında bir sa-
atlik bir oturma eylemi yaptı. Halkın
ilgisi çok yoğundu. Bir çiçekçi provoke
etmek için sokağa su dökerek destek
yapanları ıslattı. Ancak halk sahiplenerek
çiçekçiye tepki gösterdi.  Oturma eyle-
minde olanlara oturacak karton ve çay
getirdiler. Polis yoğundu  ve eylem ya-
panları eylemlerini sonlandırmazlarsa
gözaltı yapacağını söyledi. Ancak halkın
yoğun desteği sayesinde yapamadılar.

23 Kasım: Akademisyen Nuriye
Gülmen, Yüksel Caddesi'nde 14. kez
gözaltına alındı. “Öğretmenler Gününde”
Yüksel Caddesi'nde,  elindeki dövizi
ile oturmak isteyen Nuriye Gülmen, son
KHK ile ihraç edilen sosyolog Veli Sa-
çılık, ihraç edilen öğretmen Semih
Özak’ça, Halk Cephesi’nden Zeynal
Danacı, ODTÜ’LÜ bir öğrenci, ihraç
edilen sağlıkçı Mahmut Konuk, seyri
sokaktan Oktay İnce ve Eylül Deniz,
halktan iki kişi ve Dev-Genç'ten bir
kadın gözaltına alındı. Görüntü çekenlere
saldırarak görüntüleri silmeye çalıştılar.
Yerlerde sürüklenen emekçiler, çevik
kuvvetin işkencesine uğradı. Tek kolu
hapishanede kepçeyle koparılmış olan
Veli Saçılık yerde sürüklendi, polisler
üzerine çıktı. Saçılık’ın kolunda sorun
olduğunu, yüzünde ve vücudunda yara-
lanmalar olduğu öğrenildi. Bu işkencelere

tepki gösteren halktan insanlar tehdit
edildi. Çektikleri görüntüler silinmeye
çalışıldı. Caddede terör estiren polis
gözaltının ardından da caddede bir süre
daha bekledi.

27 Kasım: “Ümitten korkuyorlar Rob-
son, ümitten korkuyorlar, ümitten. Kor-
kuyorlar kartal kanatlı kanaryam türküle-
rimizden korkuyorlar.” Nazım Hikmet

İhraç edilen öğretmen Semih Özakça
ve açığa alınan akademisyen Nuriye Gül-
men, işlerine, emeklerine sahip çıkmak
için Yüksel Caddesi’ne çıktı. Ancak Ankara
polisi tarafından kendilerine destek veren
bir kişi ile birlikte, gözaltına alındılar. 27
Kasım’da  Yüksel Caddesi’ne çıkan emek-
çiler, ellerindeki “İşimi İstiyorum” yazılı
dövizlerle oturmak istedi. Halk Cepheli
Damla Türkyılmaz da yanlarına gelerek
emekçilere destek verdi. Ancak alanda
bekleyen Ankara polisi buna tahammül
edemeyerek emekçilere saldırdı. Üç kişi
yerlerde sürüklenerek gözaltına aldı. Aka-
demisyen Nuriye Gülmen 17. kez, öğret-
men Semih Özakça ise 5. kez gözaltına
alınmış oldu. Polisin, düşmanlığını gös-
terircesine emekçilerin kollarını bükmeye
çalıştığı görüldü.

����

Direnmeye, Direnişimizi Bü-
yütmeye Devam Edeceğiz!

Yüksel Caddesi'nde 30 Kasım'da otur-
ma eylemi yapan, “İşimi Geri İstiyorum”
eylemine saat 15.30’da polis saldırısı
oldu. 2 gündür yapılabilen oturma eylemi
bugün 4 saat yapıldıktan sonra yasadışı
oldu! MEB önünde Aladağ'da katledilen
çocuklar için yapılacak açıklamaya saldıran
polis, hızını alamayıp Yüksel Caddesi’ne
geldi. Bugün de, açılan imza masası ba-
hane edildi. Nuriye Gülmen 18. kez,
Semih Özakça 7. kez, Veli Saçılık 3. kez
gözaltına alınmış oldu.

Eskişehir Halk Cephesi üyeleri,
AKP’nin OHAL bahanesiyle, KHK ka-
rarlarıyla açığa aldığı ve ihraç ettiği on
binlerce kamu emekçisi için Ankara
Yüksel Caddesi’nde bulunan İnsan Hak-
ları Anıtı’nın önünde direnen akade-
misyen Nuriye Gülmen ve öğretmen
Semih Özakça ile öğretmenlik yaptığı
okulun önünde direnen Acun Karadağ’ın
haklı direnişlerine 24 ve 25 Kasım gün-
leri katılarak destek verdiler.

���

Nuriye Gülmen, Semih Akça Gibi
Acun Karadağ da Direniş Alanını Ka-

zanacak Direnenleri Hiçbir Güç En-
gelleyemez

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça
Yüksel Caddesi’nde 28 Kasım'da sür-
dürdükleri oturma eyleminde gözaltına
alınmadılar! Oturma eylemi alanını ka-
zandılar. Okulunun önünde oturma eyle-
mini sürdüren Acun Karadağ ise 10. kez
gözaltına alındı. İşi, ekmeği, onurundan
edilen binlerce emekçi oldu ülkemizde.
15 Temmuz’dan bu yana sürdürülen
emekçi kıyımlarından milyonlarca insanın
etkilendiği ifade ediliyor. Binlerce eğitimci
ihraç edildi, 2 binin üzerinde akademisyen
işinden edilmiş durumda. Bu binlerce
emekçinin içinde Nuriye Gülmen açığa
alma hukuksuzluğunu kabul etmeyerek
20 gündür sürdürmeye çalıştığı oturma
eylemine başladı. KHK ile ihraç edilen
Acun Karadağ’ da okulunun önünde otur-
ma eylemine başlayarak direnişi büyüttü.
Yine KHK ile ihraç edilen Semih Özakça
da Yüksel Caddesi’nde oturma eylemine
başladı.

Nuriye Gülmen 17. kez, Semih Özakça
ise 5. kez gözaltına alındılar. Bugün yine
“işimizi geri istiyoruz” talebi ile alana
çıktıklarında kendilerini karşılayan çevik
ve sivil polisler bir süre bekleyip gittiler!
Alan bir şölen havasına döndü. En basit
demokratik hakkını kullanmanın sevinci
sardı insanları. Semih öğretmen ve Nuriye
Hoca’nın yanına birçok insan oturdu,
sohbet etti, desteklerini sundu. Kendileri
bugün saldırı olmamasını oluşan kamuoyu
ve sahiplenme olduğunu, ısrar ve karar-
lılıkla her gün oraya çıkmaları olduğunu
düşünüyor. Peki bugüne kadar suç mu
işliyorlardı? Hayır. Fakat polis defalarca
onlarca insanın gözü önünde onlara
işkence yaptı, sürükledi, ağızlarını ka-
patmaya çalıştı. Direndiler ve orada otur-
mayı kazandılar. Bugün kendilerine yine
bir KHK ile ihraç edilmiş olan Veli Saçılık
da eşlik ediyor.

Ayrıca daha önce direnişin bir gü-
nünü Alman Deutsche Welle kanalı
çekmiş, ardından Alman devlet televiz-
yonu ARD çekim yapmıştı. Bugün de
direnişi İsveç devlet kanalı SVT çekiyor.
Acun öğretmen ise okulunun önüne
geldiğinde onlarca polisle karşılaştı.
“İşimi, ekmeğimi, öğrencilerimi isti-
yorum Acun Karadağ” yazan dövizini
açar açmaz, iki kelam edemeden. Yüz-
lerce veli ve öğrencinin gözü önünde
kolları bükülerek gözaltına alındı. Kork-
tukları Acun öğretmenin haklılığıdır.

Hepimiz Birimiz Birimiz Hepimiz İçin Direniyoruz!
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Hakkımız Olanı Alacağız!550

Halkın umudu biziz her ne koşulda
olursa olsun halkı yalnız bırakmaya-
cağız. Gerçekleri ulaştırmaya devam
edeceğiz. Halk Cepheliler’in dergi
dağıtımcıların, dergi okurlarının görevi
her gün hedeflerini büyütmek her
gün yeni eve yeni insana dergiyi ulaş-
tırmaktır. Çünkü gerçeklerin farkına
varan bir halkı hiçbir güç yenemez. 

İSTANBUL
Altınşehir: Şahintepe Mahalle-

si’nde 19 Kasım'da Yürüyüş dergisinin
548. sayısından 35 adet, 27 Kasım'da
ise 549. sayısından 35 adet dergi halka
ulaştırıldı. Dağıtım esnasında halkla
ülke gündemi ve AKP faşizminin
halkın her kesimine yaptığı saldırılar
hakkında sohbet edildi. Grup Yorum’un
tutuklanmasına tepki gösteren halk;
her zaman Grup Yorum’un yanında
olduklarını, hapishanede de mektupsuz
bırakmayacaklarını söyledi. 

Bahçelievler: Zafer Mahallesi'nde
Pazar Pazarı'nda 26 Kasım'da toplu
dergi dağıtımı yapıldı. 1 saat süren
çalışma da ajitasyon çekildi. Dergi
dağıtımına halkın ilgisi yoğundu, po-
lisin tacizine rağmen çalışmaya devam
edilerek polisler teşhir edildi. Esnaf-
larla birlikte 83 dergi halka ulaştırıldı.
Çalışmaya 11 kişi katıldı.

Şişli: Devrimci İşçi Hareketi 28
Kasım'da Şişli Belediyesi Temizlik
işçilerinin çalıştığı iş yerinde Yürüyüş
dergisinin tanıtımını ve satışını yaptı.
Gece saat 21.00’de sokakları temiz-
lemek için işbaşı yapacak olan işçiler
ile sohbetin de yapıldığı yerde, 20
dergi işçilerle buluşturuldu. Yürüyüş
dergisinin nasıl bir koşulda halka ulaş-
tırıldığı ve faşizmin halkı nasıl teslim
almaya çalıştığının anlatıldığı sohbetten
sonra tanıtım sonlandırıldı.

Çayan: TAYAD'lı aileler 24 Ka-
sım ve 28 Kasım’da Yürüyüş dergisi
dağıtımı yaptı. Dağıtımda, TAYAD’ın
bir ayda 2 kez AKP’nin katil polisleri
tarafından basılması ve TAYAD'ın
AKP’den önceki iktidarlar tarafından
da defalarca basıldığı ama TAYAD’ın
mücadelesini kesintisiz sürdürdüğü
anlatıldı. 50 dergi halka ulaştırıldı.

ANADOLU
Dersim: Yenimahalle Mahalle-

si'nde 23 Kasım'da dergi dağıtımı
yapıldı. Dergi dağıtımı sırasında fa-
şizmin azgınca saldırıları halka an-
latıldı. 3 Halk Cepheli’nin katıldığı
çalışmada 25 dergi halka ulaştırıldı. 

Hatay:Hatay’ın köylerinde ve
mahallelerinde 23 ve 24 Kasım gün-
lerinde dergi dağıtımına çıkıldı. Dergi
dağıtımında halka Grup Yorum ele-
manlarının tutuklandığı, iktidarın
türkülerden bile korktuğu ve bu sal-
tanatın ancak halkın örgütlü gücüyle
yıkılacağı anlatıldı. Halk Dev-Genç'li-
leri evine davet edip, yemek ve ik-
ramlarda bulundu. Halkla ülke gün-
demi üzerine sohbet edildi. Çalışmada
200 dergi halka ulaştırıldı. 23 Ka-
sım'da Yaylıca köyü ve Armutlu Ma-
hallesi’nde dergi dağıtımına çıkıldı.
Halka OHAL ile daha da azgınlaşan
faşizmin saldırılarına rağmen dergiyi
kapı kapı ulaştırmaya devam ede-
ceklerini ve seçimlerin çare olmadı-
ğını, demokrasi olsaydı halkın oyla-
rıyla seçilmiş milletvekillerinin tu-
tuklanamayacağı anlatıldı. Tek ça-
renin direnmekten geçtiği söylendi.
Esnafla bol bol sohbetin edildiği 4
saat süren dergi dağıtımında 50 dergi
halka ulaştırıldı.

İzmir: Halk Cephesi ve Dev-
Genç’liler 27 Kasım'da Yurtoğlu ve
Uzundere’de Yürüyüş dergisini halka
ulaştırdı. 4 kişinin katıldığı çalışmada
Kınık’ta saldırıya uğrayan maden işçileri
üzerine sohbet edildi. AKP ve katil
polis saldırdıkça halkın kinini ve nef-
retini daha da büyüttüğü dile getirildi.
Çalışmada halka 80 dergi ulaştırıldı.

Elazığ: Elazığ’da 27 Kasım'da
Halk Cepheliler Hozat Garajı’nda
dergi dağıtımı yapıldı. Kafeler ve
esnafa dağıtılan dergi dağıtımı sıra-
sında halkın ilgisi yoğundu. Bir esnaf
“son zamanlardaki HDP’ye karşı
başlatılan saldırılar hakkında ne dü-
şünüyorsunuz” sorusuna dergi da-
ğıtımcıları: "Bizde faşizme karşı mü-
cadelede bu saldırılara her zaman
karşı çıktık dergimizde bu konu ile
ilgili yazı yazıyor" dediler. Esnaf
dergiyi alarak teşekkür etti. Toplam
2 saat süren çalışmaya 4 kişi katıldı
ve 70 dergi halka ulaştırıldı.

TAYAD'lı aileler 30 Kasım'da Adana
Aladağ ilçesinde Kız Yurdu'nda çıkan
yangında katledilen 12 kız çocuğuyla
ilgili açıklama yaptı. Açıklamada: "Diri
diri yakılan 12 evladımızın sorumlusu
da AKP iktidarıdır… Çocuklarımıza te-
cavüz eden Ensar Vakfını koruyan, Ber-
kin Elvan’ın katillerine “talimatı ben
verdim” diyerek sahip çıkan, çocukla-
rımızı diri diri yakan AKP iktidarıdır,
Recep Tayyip Erdoğan’dır... Bu cemaat
yurdunda kalan bizim çocuklarımızdır,
yoksul halk çocuklarıdır... Bizler TA-
YAD'lı aileler olarak evlatlarını kaybeden
tüm ailelerimize başsağlığı dileriz... Acı-
nız acımız, öfkeniz hesap sorma nede-
nimizdir!" denildi.

Devrimci İşçi Hareketi: "Devlet
yurdunun kapatılıp, çocuklarının Süley-
mancıların yurduna yerleştirildiğini söy-
leyen baba, isyan ediyor... Katil devlet
yoksul halkımızın çocuklarını ucuz iş-
gücü için düşünüyor sadece. Onun dı-
şında bir şey ifade etmiyor onlar için.
Çocuklarımız emanet edildikleri yurtlarda
ve vakıflarda ya tecavüze uğruyor ya
da böyle diri diri yakılıyor. Halkımız
çocuklarımızı katil devlete emanet et-
meyelim. Çocuklarımızı devrimcilere
emanet edelim."

Kamu Emekçileri Cephesi: "...Anne
babalardan sıkça duyarız şu sözleri: 'so-
kaklar tehlikeli, her köşe başında bir
uyuşturucu satıcısı. Ben çalışıyorum,
çocuğuma kim göz kulak olacak. Vere-
yim bir yurda en azından can güvenliği
olur, ders çalışmak zorunda kalır'.
2008’de Konya’da 17 çocuk kaçak bir
Kur’an kursundaki LPG patlamasından
yaşamını yitirmiş ve hala hiçbir sorum-
lusu cezalandırılmamıştır. Yangın mer-
diveni kilitlenen bir öğrenci yurdundaki
ölümler kaza değildir, katliamdır..."

Ankara TAYAD'lı Aileler:
Acımız çok büyük. 
-Buradan Soruyoruz 
-Kaloriferli bir binada neden elektrikli

soba ile ısınma sağlanıyor?
-Yurdun 3. katı neden ahşap ile kaplı? 
-Alt katta yangın çıkıyor öğrenciler

son kata çıkıyor bu binada yangın mer-
diveni yok mu? "

Her Daim Umudu Büyütmeye Halka Gerçekleri Ulaştırmaya
Devam Edeceğiz Baskı ve Zorbalığınız Bize Vız Gelir!

Yakılan 12 Çocuğumuzun Acısı
Kadar Büyük Olacak Öfkemiz! 
Faşist AKP İktidarını Öfkemizle 
Boğacağız



Özel Okmeydanı Hastanesi sokağında
(Yıldırım Beyazıt) işleyen yoğun uyuş-
turucu ticaretine karşı sokak sakinleriyle
birlikte bir açık alan toplantısı yapılmış
ve bu toplantıdan sonra her pazartesi
19.30-20.30 saatleri arasında oturma ey-
lemi kararı çıkmıştı. Birincisi 14 Kasım'da
60 kişinin katılımıyla gerçekleşen oturma
eyleminin bu hafta 2. si yapıldı. 21 Ka-
sım’da yapılan oturma eylemine ise
toplam 55 kişi katıldı. Uyuşturucuya karşı
oturma eylemi öncesi yakalanan torbacıya
müdahale edildi. Polis torbacıya değil,
torbacıyı mahalleden kovmak isteyenlere
saldırdı. Halk Meclisi üyeleri eylemden
yaklaşık yarım saat önce sokakta bir satış
hareketliliği olup olmadığını kontrol
etmek amacıyla bir süre devriye attı.
Atılan devriye de bir satıcı yakalanarak
sorgulandı. Satıcının tokatlanarak ceza-
landırıldığı sırada akrep denilen zırhlı
araç sokağa hızlı giriş yaparak satıcının
kaçmasını sağladı ardından satıcıya mü-
dahale edenlere saldırdı. Bir süre sokakta
terör estiren polis oturma eyleminin baş-
lamasına engel olamadı. Sokağın içerisinde
taciz devriyesi atan akrep aracına oturma
eylemine katılan halk tarafından “uyuş-
turucu satmak şerefsizliktir!” sloganlarıyla
tepki gösterildi. Sokak sakinlerinden birisi
"Polisleri sadece eylem saatlerinde gö-

rüyoruz. Uyuştu-
rucu satıcıları iş-
lerini görürken or-
talıkta yoklar.” diye
bağırarak durumu

çok güzel özetliyordu. Oturma eylemine
ikinci haftadır katılım sağlayan sokak
sakinlerinden bir kadın halka geçen hafta
olduğu gibi yine bir tepsi sigara böreği
ikram etti. Bir esnaf ise sürekli çay ikra-
mında bulundu. Çeşitli sebeplerden dolayı
oturma eylemine katılamayan sokak sa-
kinlerinin kimisi balkonlara çıkarak al-
kışlarla destek verirken, kimisi ise bir
sonraki haftakine mutlaka katılacağını
belirtti. Eylem basın açıklaması yapıldıktan
hemen sonra alkışlarla bitirildi.

Okmeydanı-Şark Kahvesi: Ok-
meydanı Halk Meclisi olarak Şark Kah-
vesi bölgesindeki uyuşturucu trafiğine
karşı sürdürülen oturma eylemi sürüyor.
Her hafta cumartesi günleri saat 16.00-
18.00 arasında şark kahvesi telefon ku-
lübeleri önünde sürdürülen oturma ey-
leminin 8. si 19 Kasım'da yapıldı. Ha-
vanın çok soğuk olmasına rağmen halk
oturma eylemine olan desteklerini sür-
dürdü. Eylem, polisin eylemi taciz edip,
tehditler savurmasına rağmen kararlılıkla
sürdürüldü. Ayrıca sokaktan gelip geçen
birçok insan sözleri ve alkışlarıyla kat-
kılarını sunmaktan çekinmedi. Yaklaşık
20 kişinin katılım sağladığı oturma ey-
lemi yapılan bir basın açıklamasıyla bi-
tirilerek alkışlarla sonlandırıldı.

Gazi: Uyuşturucuya, yıkımlara ve
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuyla Savaş
ve Kurutuluş Merkezi’nin AKP’nin
katil polisleri tarafından işgal edilmesine
karşı oturma eylemi yapıldı. Okmey-
danı’nda her hafta cumartesi yapılan
oturma eylemi Gazi Mahallesi’nde
Halk Meclisi tarafından her pazar
16.00-18.00 saatleri arasında yapılıyor.
Gazi Halk Meclisi: “Halkımızı her
hafta pazar günü Şair Abay Lisesi
önünde yapılan uyuşturucuya karşı
oturma eylemine bekliyoruz.” diyerek
eylemlerine destek çağrısı yaptı.

Nurtepe-Güzeltepe: Nurtepe Gü-
zeltepe Mahallesi'nde uyuşturucuya karşı
yapılan oturma eyleminin üçüncüsü 7
Kasım'da Dilan Kafe önünde yapıldı.
Eyleme 10 kişi katılırken 250 imza da
toplandı. Nurtepe Güzeltepe Halk Mec-
lisi'nin bununla ilgili yaptığı açıklamada:
"Devlet gün geçmiyor ki her gün dev-
rimcilerin bulunduğu mahallelere yeni
yöntemlerle saldırmasın. Uyuşturucu sa-
tıcılarını mahallelerini savunan devrim-
cilerin üzerine savuruyor, ama bilmiyorlar
ki halkın da bir adaleti var. O savundukları
çeteleri, uyuşturucu satıcıları ya bir sokak
ortasından ağzı yüzü kemikleri kırılmış
bir şekilde buluyorlar hep… Bizler Nur-
tepe Güzeltepe Çayan halkı olarak söy-
lüyoruz ki; bu pislikleri mahallerimizde
barındırmayacağız! Hasan Ferit Gedik
gibi bu çetelerle kanımızın son damlasına
kadar savaşacağız!" denildi.

Ailelerle Dayanışmamızı 
Hiçbir Güç Engel Olamayacak...

Halkın Mühendis Mimarları, Siirt
Şirvan'da katledilen ailelerle dayanışmak
için giden Halk Cepheliler’le ilgili 26
Kasım'da bir açıklama yaptı. Açıklamada:
"İşçilerin üzerine tam olarak 1 milyon
metreküp toprak düştü. İşçiler bu toprak
denizinde boğuldular. Ciğerlerini su ye-
rine toprak doldurdu bu kez. 41.5 milyon
ton rezervi ile Türkiye’nin en büyük
bakır madeni sahası olan Madenköy’de
yaşanan bu katliamı Siirt Valiliği 'heyelan'
diyerek, 'aşırı yağış sonucu toprak gev-
şemesi' diyerek doğal felaket olarak
açıkladı. Ama katliam, insan faaliyeti
sonucu maden cevherine rahat ulaşmak
için yamaçlarda oluşturulan basamakların
kayması sonucu meydana gelmiştir. Ta-

mamı mühendislik hesaplarına dayanan
bir çalışma ile öngörülecek ve engelle-
nebilecek olmasına rağmen bunlar ya-
pılmamış ve 16 işçi katledilmiştir. Ta-
şeron işçileri günde 12 saat çalışıp met-
reküp hesabıyla iş yapmaktadır. İşçilere
“şu kadar zamanda şu kadar metreküp
çıkarmanız lazım” şeklinde baskı ya-
pılmaktadır. Maden sahasının sahibi Ci-
ner, Forbes Dergisi'nin Şubat 2016’da
açıkladığı, Türkiye’nin en zenginleri
listesinin 14. sırasında yer almaktadır.
2015 yılında 1.25 milyar dolar serveti
olan Ciner, 2016’da bunu 1,3 milyar
dolara çıkartmıştır. Terlemeden zengin-
leşenlerin kârı, emekçilerin cesetleri
üzerinden yükselmektedir. Tıpkı Ciner’in
kârı gibi… Tıpkı Alp Gürkan’ın kârı
gibi… Tıpkı Aziz Torun’un kârı gibi…

25 Kasım günü, katliam ile ilgili göz-
lem ve inceleme yapmak, katledilen iş-
çilerin ailelerine taziye ziyaretinde bu-
lunmak, onların yanında olmak için Siirt
Şirvan’a giden, içinde Halkın Mühendis
Mimarları’ndan Uğur Toğluk’un da olduğu
Halk Cephesi heyeti, 26 Kasım günü
gözaltına alındı. AKP hem işçileri katle-
diyor, hem de gerçekleri öğrenmek, halkla
paylaşmak, ailelerle dayanışmak için
orada bulunan heyeti gözaltına alınıyor.
Baskılarınız, gözaltılarınız; Şirvan’daki
maden katliamının sorumlusu olduğunuz
gerçeğini değiştirmiyor! 

Katliamda yaşamını yitiren işçilerin
ailelerine başsağlığı diliyoruz. AKP’den
Şirvan Katliamı’nın hesabını soracağız!
Katledilen işçilerin ailelerinin ahında
boğulacaksınız!" denildi.

Şirvan Katliamı’nın Hesabını Misliyle Ödeteceğiz! 

Çocuklarımızı Uyuşturucu 
Tacirlerinin Eline Bırakmayacağız! 
Uyuşturucuyu Birliğimizin Gücüyle Bitireceğiz!
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HALKTAN ÖĞRENİP,
HALKA ÖĞRETECEĞİZ,
HALKIN MÜHENDİS
MİMARLARIYLA HALKIN
SORUNLARINI ÇÖZECEĞİZ

Gıda ve ilaç tekellerinin birleştiği,
dünyanın tohumlarının ve ilaçlarınıntek
şirkette toplandığı, dev enerji şirket-
lerinin atıklarıyla insanların yaşam
alanını alt-üst ettiği, sömürücü dev-
letlerin Ortadoğu’daki enerji pazarı
üzerinden savaşları derinleştirdiği,
dünyanın her yerinde yoksul halkın
“kentsel dönüşüm” adı altında yerinden
yurdundan edilmek istendiği, ege-
menlerin birbirini ve halkı gözetle-
mesinin normalleştiği, teknolojik “ge-
lişmelerin” yalnızca halktan korunmak

ve halka saldırmak için yapıldığı ve
bilimsel bilginin halktan sürekli giz-
lendiği bir düzende yaşıyoruz. “Em-
peryalizm” adı verilen bu düzenin
halka vereceği hiçbir şey yoktur.

Emperyalizm sürekli kriz halin-
dedir. Bunun bir sonucu olarak böl-
gesel savaşlar çıkarır, işbirlikçilerinin
yönettiği sömürgelerinde faşist ikti-
darları yönetime getirir; ama hiçbir
durumda krizden çıkamaz.

Emperyalizmin krizi ne kadar de-
rinse, halklara karşı o kadar saldırgan-
laşır. Dünyada ve ülkemizde iktidarların
halka dönük saldırılarının bu denli art-
ması, halklar için kendi alternatiflerini
yaratmasını zorunlu kılmıştır. Diğer ta-
raftan; 3 boyutlu yazıcı vb. aletlerin
son yıllarda oldukça ucuzlamasıyla ve
yaygınlaşmasıyla, ve bu aletlerin nasıl
yapılacağına dair bilgi ve yöntemlere
internet üzerinden ulaşılabilmesiyle bir-
likte, halkın kendi üretimlerini yapma
olanakları daha da artmıştır.

Bu olanakları buluşturmak için 3

yıldır düzenlediğimiz Eda Yüksel
Halk için Bilim, Halk için Mühendislik
Mimarlık Sempozyumu’nu bu yıl 24-
25 Aralık tarihlerinde 4. sünü düzen-
liyoruz. Önceki yıllarda olduğu gibi
bu yıl da mühendislik mimarlık ala-
nında halk için üretilen alternatifleri
bir araya getireceğiz. Bir yandan gün-
den güne ilerletmekte olduğumuz pro-
jeleri anlatacağız, bir yandan da bilim
insanlarının ve halkımızın yaratıcı-
lıklarıyla ürettiklerini buluşturacağız.

Emperyalizmin halktan çaldığı bi-
limsel bilgiyi yeniden halkla buluş-
turacağımız, emperyalist sistemin mü-
hendislik mimarlık anlayışına karşı
alternatiflerimizi büyüteceğimiz 4.
Eda Yüksel Halk için Bilim, Halk
için Mühendislik Mimarlık Sempoz-
yumu’na başta meslektaşlarımız olmak
üzere tüm halkımızı davet ediyoruz.

HALKIN MÜHENDİS
MİMARLARI

HALK İÇİN MÜHENDİS MİMARLIK NEDİR?
-Düzenin çarpık eğitimine karşı halktan öğrenmek,

halka öğretmek ve bilgiyi paylaşmaktır.
-Düzenin dayattığı üretimden kopuk, hazırlopçu

ara eleman kalıbından çıkıp bilgiyi ve tekniği üreterek
meslek onuruna sahip çıkmaktır.

-Halka alternatif sunmaktır.
-Emperyalizme hizmet etmemektir. Emek sömü-

rüsüne, düşük ücrete ve güvensiz çalışmaya karşı
mücadele etmektir.

-Emperyalizme karşı öğrenmek, öğretmek, dü-
şünmek, üretmek, paylaşmak ve sınır tanımamaktır.

SSORUNLARIMIZ:
OHAL döneminde Kanun Hükmünde Kararnamelerle 150

binden fazla kamu emekçisi işten atıldı. Bunların 2 bin 54'ü
mühendis, mimar. AKP faşizmi, büyüyen yönetememe krizi
ile birlikte kendisine tehdit olarak gördüğü herkese saldırıyor.
Bunlardan birisi de mühendis mimarlar. Mesleğimizi yapma
koşullarımız elimizden alınıyor. Ya bana biat edersiniz ya da
size yaşam hakkı tanımam diyen AKP faşizmini ancak ondan
daha üstün bir güçle durdurabiliriz: Mühendis mimarların
örgütlü gücüyle; Halkın Mühendis Mimarları ile...

FİZİK KURALI:
"- Neden silahlı mücadele yolunu seçtiniz?
«El Salvador düzenli ordusunun, oligarşinin çı-

karlarını zor yoluyla koruyan bir araç olduğunu
görmem, bu; kararımda temel etken oldu...

Halkın, bu katı askeri aygıtı, ancak onunla eşit
veya daha güçlü bir askeri aygıtla yıkabileceğine ina-
nıyorum..." (El Salvador, Birleşik Devrimci Savaş)

ÇAĞRI: HALKIN AÇLIK SORUNUNU
SADECE SOSYALİSTLER ÇÖZEBİLİR
Halk bahçelerini yaygınlaştıralım. Her balkon, her saksı,

her kapı önü, her bahçe halkın açlık sorununu çözmek için
kullanılabilir. Halk bahçemizin tohumlarından alıp, istediğiniz
yere ekebilirsiniz. "Yetersiz beslenme" dedikleri açlık sorununu
sadece sosyalistler çözebilir. Sağlığımızı bozan, zenginlerin
daha fazla kâr elde etmesi için soframıza konulan hormonlu,
sağlıksız yiyecekler yerine kendi yetiştirdiğimiz ürünleri yi-
yelim. Halk bahçelerini evlerimize taşıyalım. Komşularımıza,
arkadaşlarımıza tohum hediye edelim. 

SLOGAN:
Park Yapmak Suç Değil; Parkı Yıkmak Suç-

tur!
Dilek Doğan Parkı'nı Yıkanlardan Hesap

Soralım! Parkımıza Sahip Çıkalım!

İLETİŞİM:
Adres: Fatih Sultan Mehmet Mah. Beyaz Sokak No. 20

Sarıyer / İST.
halkinmuhendismimarlari@gmail.com 
facebook/halkinmuhendismimarlari twitter/halkinmuhendis
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ŞİARIMIZ:
Gerçekçi Ol İmkansızı İste!

İmkansız Vakit Alır!
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553Ekmek ve Adalet Mücadelesi Dışında Kurtuluş Yolumuz Yoktur!

İNANÇ
İşte, soluk alıyorum,
Çalışıyorum, yaşıyorum,
Ve şiirler yazıyorum
(Elimden geldiğince).
Hayatla ben bakışıyoruz 
kaş altından
Ve savaşıyorum onunla,
Gücümün yettiğince.
Hayatla kavgalıyız,
Ama sanma ki
Nefret ediyorum hayattan
Tersine, tam tersine!
Sonunda bilsem öleceğim,
Hayatı kaba, 
çelikten pençeleriyle
Yine seveceğim!
Yine seveceğim!
Diyelim, boynuma
Geçirip yağlı urganı
Sordular bana:
“Söyle, ister misin 
bir daha yaşamak?”
Haykırırım hemen:
“Çözün!
Çözün!
Çabuk çözün
İlmeği canavarlar!”
Hayat için
her şeyi yapabilirim
Uçabilirim gökyüzünde
Bir deney uçağıyla
İçine girebilirim patlayacak
Bir roketin bir başıma
Çok uzak
Bir gezegeni arayabilirim
boşlukta.
Gönlüm yine de
Titrer sevinçten
Masmavi
Göğü seyrederken.
Gönlüm yine
titrer sevinçten
hala sağım diye,
yaşıyorum.
Ama diyelim ki,
Aldınız
Ne kadar diyelim
Bir buğday tanesi kadar
İnancımdan
Haykırırım o zaman
yüreğinden yaralı
bir panter gibi
Haykırırım acıdan

Ne’m kalacak
benim o zaman
Soyulduktan sonra
darmadağın olurum
daha doğrusu
açıkçası
Soyulduktan sonra
sıfıra inerim ben.
Belki de siz
mutlu günlere
inancımı benim
yıkmak istersiniz
inancımı
daha güzel
daha anlamlı olacağına
gelecekteki yaşamın!
Söyleyin lütfen
neyle saldıracaksınız?
Kurşun?
Hayır! Yararsız!
Durun! Kurşununuz 
beş para etmez!
İnancım
zırhla kaplıdır göğsümde
ve bu zırha işleyecek kurşun
icat edilmemiştir henüz!
İcat edilmemiştir!

(Nikola Vaptsarov)

Süreç zor, saldırılar yoğun, faşizm
hem fiziki hem de kültürel açıdan
saldırıyor. İnsanlarımız, abilerimiz,
ablalarımız tutsak düşüyor ya da ha-
inleşip gidenler oluyor. Hayatın çe-
lişkisi, ortalığı kan revan içinde bı-
rakırcasına canlı bir şekilde yaşanıyor. 

Bu süreçte iki şeyi çok net öğ-
rendim. Devrim, sadece toplumsal
bir altüst oluşu beklemek ve o gün
için ölmek değildir, devrim kendi
içimizdedir. Attığımız her ileri adım,
aştığımız bir zaaf, inançla yapılan
her iş devrimin niceliğidir. 

Ve sade düşünmek... sorun için
kafanı patlatırcasına düşün... ancak
sade bir şekilde çöz... 

Şiirde dediği gibi hayatı seviyoruz.
Hem de çok, öyleki bir günü sabah,
öğle, öğleden sonra, akşam üzeri,
akşam ve gece diye dilimlere bölüyor
ve bu zaman dilimlerinde hep devrimi
örgütlüyoruz. 

Hayatı neden seviyoruz. Onu
emekçilerin lehine çevireceğimize
olan inancımızdan, bunun tarihsel

ve siyasal doğruluğunu kavradığı-
mızdan dolayı bu kadar çok seviyoruz. 

Ben de devrimciliğimi tazeleyerek,
yenileyerek devrimci kalabileceğimi
biliyorum. Tek başına örgüt olmak.
Sadece Niyazi Dayı’nın bir sözü ol-
maktan çıkıp, benim için bir yaşam
biçimi olmalı. Faşizm koşullarında
insanlarımız tutuklanıyor, tutsaklık
ödenmesi gereken bir bedel. 

O yüzden şimdiden yalnız da kal-
sam politika üretmekten, insanları
kadrolaştırmaktan başka bir düşüncem
olmaması için programlar yapıyorum. 

"Hiçbir hedefimizden vazgeçmiş
değiliz" şeklindeki söz benim bilin-
cimi diri tutuyor. Tek de kalsam bu
hedeflerin peşinde koşturacağım. Ve
elbette Dersim’deki şahanlar gibi
halka umut taşımaya... Her şeyde
varım. Var olacağım, yoktan var ede-
ceğim, örgütleyeceğim. 

AKP faşizmi adına üzülüyorum.
Çünkü ne yazık ki bizimle aynı top-
raklarda iktidarlar. Ne yazık, bu top-
raklarda biz varız. Ne yaparlarsa yap-
sınlar politikalarını boşa çıkarıyoruz. 

Takip aldım. Uzun bir süre do-
laştırdım polisi peşimde. En son oto-
büse bindim arkamdan o da bindi.
Benim oturduğum koltuğun çapra-
zında ayakta kaldı. Birkaç durak
sonra onun tam önünde oturan kadın
kalkınca onun boşalttığı koltuğa gidip
ben oturdum. Polisle hemen hemen
burun buruna geldik. "Bakalım kim
kimi takip ediyormuş, senin bu kanlı
yüzünü hiç unutmayacağım" dedim.
İlk durakta otobüsten indi. Bu kadar
korkaklar işte yapabileceklerini zaten
bizden öncekilere yaptılar. İşkenceyse
işkence, zülümse zülum... Hepsinde
cevaplarını aldılar. Ve bize feda kül-
türünü bıraktı şehitlerimiz. 

"Her türlü gelişme, nicelik; bi-
rikmelerin zorunlu olarak, nitelik de-
ğişimini gerektirmesiyle gerçekleşir.
“Senin kararların, birikecek ve bir
nitelik sıçraması yaratacaktır sende..."
dedi bir yoldaşım.

Karar almak, hemen ilk kararımı
söyleyeyim... Daha fazla emekçi ol-
mak. Çalışkan olmak. İnsanlara daha
fazla emek vermek. 

DEVRİM KENDİ İÇİMİZDEDİR, 
DEVRİMCİLİK TARİHSEL VE SİYASAL ZORUNLULUKTUR!

içimizden birinden



AVRUPA’dakiBİZ

Grup Yorum, ülkemizdeki mücade-
lenin, sanatın  temsilcisidir. Ama Avrupa
açısından çok daha büyük bir anlamı
vardır. Aynı zamanda Avrupa'da yaşayan
insanlarımızın en fazla ihtiyaç duyduğu
kimlik sorununa sunulan bir çözüm
aracıdır.  Çünkü Grup Yorum Anado-
lu’dur, Anadolu halkıdır.  Avrupa'da
yaşayan birinci kuşağımızdan, burada
yetişen genç kuşaklarımıza kadar, Grup
Yorum'un etkisi müziğin de sınırlarının
ötesindedir. Avrupa'da yetişen çocuk-
larımızın birçoğu konuşmayı öğrenme-
den “Cemo”yu söylemeye başlar. Türkçe
konuşmayı çok az bilen gençlerimiz,
Grup Yorum türkülerini ezbere söyler.
Yani Grup Yorum Avrupa'da yaşayan
insanlarımız için sadece müzik değil,
ayna zamanda ulusal kimliğimiz, vata-
nımız, anadilimiz olması yönüyle de
büyük bir öneme sahiptir. 

Grup Yorum Avrupa'da yetişip de
ne politikayla, ne Türkiyeli olmakla
ilgilenmeyen insanlarımıza da hitap
edebilmekte ve ülkedeki halkımızın
kavgasına ilgisini çekebilmektedir. Bu
yönüyle sadece kavganın türkülerini
söyleyen değil, aynı zamanda kavganın
halayına katan olmuştur. 

Bugün Grup Yorum'un sesi kısılmak
istenmektedir. Ülkede otuz yılı aşkındır
zaten sürekli baskı altında tutulmaya
çalışılmış, onlarca kere gözaltına alın-
mış, konserleri yasaklanmış olmasına
rağmen; özellikle Avrupa ve ABD em-
peryalizminin yasaklarından sonra, Tür-
kiye'de de daha yaygın şekilde baskılara
maruz kalmıştır. 

Faşist rejim Grup Yorum'un sesini
kısmak istiyor. Çünkü Grup Yorum
anti-faşisttir. Çünkü artık yüz binlere,
milyonlara sesini ulaştırmakta ve mil-
yonların zulüm ve sömürüye tepkilerini
dillendirmektedir. Bu yanıyla da örgüt
üyeliği suçlamalarıyla susturulmak is-
tenmektedir. Grup Yorum milyonların
derdine tercüman olmakta ve demokratik
taleplerini dile getirmektedir. Yani asıl
korkulan yan, Grup Yorum ve müziğinin
gün geçtikçe halklaşmasıdır. 

Emperyalizm Grup Yorum'un sesini
kısmak istiyor. Çünkü Grup Yorum

anti-emperyalisttir. Çünkü emperyalist
politikalar karşısında dünyada Grup
Yorum gibi bir müzik grubu yoktur. Ve
emperyalizm Grup Yorum'un dünya
halklarının emperyalizme, faşizme, ırk-
çılığa, zulüm ve sömürüye karşı müca-
delenin türkülerini söylediğinden dolayı
susturmak istemektedir. Grup Yorum'un
müziğinin, enternasyonalizmin müziği
olmasından rahatsızlık duymaktadır. 

Faşizm ve Emperyalizm
Umudun  Türkülerini 
Susturamadı 

Faşist rejim yasaklamalarla, gözaltı
ve tutuklamalarla Grup Yorum'un sesini
susturamadı. Emperyalizm de vize ya-
saklarıyla, konser yasaklarıyla Grup Yo-
rum'u susturamadı. Her şart altında, tüm
yasaklamalara rağmen Grup Yorum kon-
serleri, festivalleri yapıldı. Çünkü Grup
Yorum sadece belirli üyeleri olan bir
müzik grubu değildir. Halklaşmıştır. Her
Grup Yorum seveni ve gönüllüsü aynı
zamanda bir Grup Yorum elemanıdır.
Onun için de Grup Yorum'un sesini sus-
turmak mümkün değildir. 

Ne kapatılan sınırlar, ne işgal edilen
konser salonları, ne yasaklanan festival
alanları konserlerimizi ve ırkçılığa, fa-
şizme, emperyalizme karşı sloganları-
mızı engelleyememiştir, bundan sonra
da engelleyemeyecek. Şimdi Grup Yo-
rum elemanları tutuklandı. Tutuklayarak
susturacaklarını sananlar da yanıldık-
larını çok yakında anlayacaktır. 

Şimdi Sıra Bizde 
Grup Yorum'u Zulmün
Elinden Çekip Alacağız 

Grup Yorum'u zulmün elinden çekip
almak mümkündür. Bunu başarmanın
yolu, sahiplenme, dayanışma ve ör-
gütlenmemize bağlıdır. 

KOMİTELEŞMELİYİZ: Tüm Av-
rupa'da Grup Yorum sevenleri ve gö-
nüllülerden komiteler kurmalıyız. Daha
önce Avrupa'da yapılan Irkçılığa Karşı
Tek Ses, Tek Yürek konserlerinde bin-
lere, on binlere ulaşabilmiştik. Bunu
yine yapabiliriz. 

Grup Yorum'a özgürlük çalışmasını,
örgütlülüğe çevirmek için tüm gönül-
lüler olarak komiteleşmeliyiz. Avru-
pa'nın her ülkesinde ve şehrinde ko-
mitelerimizi kurup, kollarımızı sıva-
malıyız. Komiteleşmek, yapacağımız
çalışmanın kalıcılığını sağlayacaktır. 

YÜZ BİN İMZA: “Grup Yorum
Halktır, Faşizmin Elinden Alacağız”
sloganıyla, yüz bin imza hedefli olacak
şekilde bir imza kampanyası başlata-
biliriz. Tüm gösterilerde ve bunun dı-
şında da halkımızın olduğu her yerde
yaygın şekilde imza toplama çalışması
yapabiliriz. Düğünler, dernekler, mi-
tingler, konser vs kültürel çalışmalara
katılıp imza toplayabiliriz. İnternet
üzerinden imzalar toplayabiliriz. Stant-
lar açarak imzalar toplayabiliriz. Kah-
vehane vs esnafları gezerek de imzalar
toplayabiliriz. 

ÜLKEYE GİDELİM: Ülkede,
Anadolu'dan da gönüllüler İstanbul'a
çağrılarak kitlesel bir çalışma yürütülmek
isteniyor. Biz de Grup Yorum gönüllüleri
olarak Avrupa'dan ülkeye gidebiliriz.
Ülkedeki Grup Yorum gönüllülerinin
faaliyetlerine katılıp destekleyebiliriz.
Herkes kendi durumuna göre gidebilir.
En azından bir günlüğüne gidebilmeliyiz. 

ENTERNASYONAL DAYANIŞ-
MA: Avrupa'daki Türkiyeli ve yabancı
müzik gruplarıyla ilişki kurup onlarla
ortak çalışmalar örgütleyebiliriz. İsteyen
gruplar, ülkedeki kampanyaya katılır,
gidemeyenler de Avrupa'daki gösterilere
gitarları, davulları vs. ile katılıp daya-
nışmalarını gösterebilirler. 

DUYMAYAN KALMAMALI:
Bulunduğumuz her yerde yaygın şekilde
bildirilerimizi, Avrupa dillerine çevirerek
dağıtmalıyız. Bildirilerimizide Avrupa
basın ve kamuoyuna yaygın olarak du-
rumu iletebilir ve bu konuda yazmalarını,
haber yapmalarını talep edebiliriz. 

GRUP YORUM SAHNELERİ:
Sokaklarda ve meydanlarda önceden
duyurusu yapılan stant ve miting ça-
lışması yapabiliriz. Bu stant ve mi-
tinglere “Grup Yorum Sahnesi”, “Grup
Yorum Mikrofonu” gibi bir isim vere-
biliriz. saz ve gitar çalan birilerini sü-

GRUP YORUM HALKTIR, FAŞİZMİN ELİNDEN ALACAĞIZ 
GRUP YORUM'A ÖZGÜRLÜK 
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rekli bulundururuz. Davet edilen in-
sanlara mikrofondan Grup Yorum tür-
küsü söyleme hakkı vererek, yeni Grup
Yorum'cuların seslerini eylemlerimize
katabiliriz. 

Bu sahneler illa da büyük bir sahne
olmak zorunda değil. Sırt çantası şek-
linde bokslar var. Bir mikrofonla hal-
lolabilecek tarzda basit bir düzenekle
bunu sağlayabiliriz. 

“Grup Yorum Sahnesi” çalışmasını
üniversitelerde, yöre ve Alevi dernek-
lerinde de yapabiliriz. Oralarda önceden
duyurusu yapılır ve gençlerle birlikte
söyleşi eşliğinde Grup Yorum Sahnesi
veya Mikrofonu çalışmaları yapabiliriz. 

BÜYÜK MİTİNGLERLE SESİ-
MİZİ HERKESE ULAŞTIRABİ-
LİRİZ: Bu çalışmaları büyük merkezi
mitinglerle yükseltmeliyiz. Her ülkede,
ülke çapında ve Avrupa merkezi olarak
bir mitingler düzenleyebilir, oralarda
da Grup Yorum Sahnesi çalışması ya-

pabiliriz. 
AFİŞLERİMİZ TÜM DUVAR-

LARI SÜSLEMELİ: Her ülkede yay-
gın afişler yapabiliriz. Grup Yorum
amblemini ve tutsak Grup Yorumcuların
yüzlerini herkes tanıyabilmeli. Afişlerde,
tutsakların isim ve adreslerini vererek,
mektup çağrısında da bulunabiliriz. 

TUTSAKLARA MEKTUP YAĞ-
DIRALIM: Onlar Anadolu ve dünya
halklarının zulme karşı sesidir. Biz de
mektuplarla sesimizi onlara taşıyabiliriz. 

HAKİ GİYİNELİM: Faşist rejim,
Grup Yorum'un konserlerde kullandığı
haki renkli sahne giysilerini, onlara
karşı delil olarak kullanmak istiyor.
Biz de, haki renklerde giysilerimizi
kuşanalım. Eylemlere bu şekilde ka-
tılalım, çalışmalarımızı Grup Yorum
giysileriyle yürütelim. Grup Yorum
imzalı ve tutsakların resimleri olan T-
Shirt, yağmurluk yaptırıp Grup Yorum
düşmanlarının kabusu olalım. 

HAPİSHANE ÖNLERİNDE
GRUP YORUM NÖBETİNE KA-
TILALIM: Ülkede hapishaneler önün-
de nöbet şeklinde oturma eylemleri
yapılacak. Hem ülkedeki nöbetlere
katılabilir, hem de haftada bir, ayda
bir faşist rejimin temsilcilikleri önünde
nöbet eylemleri yapabilmeliyiz. 

Grup Yorum Halktır,    
Faşizmin Elinden Alacağız

Faşizm 80 milyon halkı teslim ala-
mayacak. Türkiye halkları faşizme
karşı bugüne kadar çok bedel ödemiş
ama birçok da zafer kazanmıştır. Tarih
buna çokça şahit olmuştur. Yeniden
bir zafer daha kazanabiliriz. Grup Yo-
rum'u zulmün elinden çekip alabiliriz.
Her şey, sahiplenmemize, dayanışma-
mıza ve desteğimize bağlıdır. 

AL YÜREĞİNİ, ÖFKENİ KUŞAN
DA GEL, KAVGA SENİ ÇAĞIRIYOR 

Baskı Politikalarıyla Bizim Sesimizi Kesemezsiniz! 

İşçilerle Dayanışmaya 
Yanlarında Olmaya Devam Edeceğiz!
Devrimci İşçi Hareketi katil polisler tarafından gözaltına

alınan Gökhan Ayaydın, Gürdoğan İşçi, Cengiz Atmaca ve
Mehmet Ter'le ilgili 25 Kasım'da bir açıklama yaptı. Açıkla-
mada "Her gün sesleniyoruz sizlere. Gün geçmiyor ki bir
devrimci, bir işçi, bir sanatçı gözaltına alınmasın ve işkenceden
geçirilmesin. İzmir ve Kınık’ da, SOMA’da 301 Madencinin
katledildiği ocaktan vardiyasına denk gelmediği için kurtulan
ve geçen sene işten atıldığı için direnip işini geri alan maden
işçisi Gökhan Ayaydın ve Kınık Maden İşçileri Derneği
çalışanı Gürdoğan İşçi İstanbul’daki evinden Aliağa’dan
Cengiz Atmaca ve İzmir’den Mehmet Ter bu sabah TEM
tarafından gözaltına alınmıştır. Suçları; Soma’da AKP’nin
katliamına sessiz kalmamaktır. Katilleri ortaya çıkarmaktır.

Siirt Şirvan’da madende göçük altında can veren maden iş-
çilerinin cansız bedenlerini çıkaramayan katil devlet, ma-
dencilere sahip çıkanları işkenceden geçirmeye karar
vermiştir... Gökhan Ayaydın, Gürdoğan İşçi, Mehmet Ter
ve Cengiz Atmaca serbest bırakılsın." denildi.

İzmir Halk Cephesi: "...AKP faşizmi bugün direnen
ve hakkını arayan işçilerden korkuyor. Onların tacizlerine,
dernek mühürlemelerine direnen devrimcilerden korkuyor.
Sokak, iş yeri, dernek, ev fark etmeden azgınca saldırarak,
işkence yaparak gözaltına alıyor. Tarih boyunca son sözü
direnenler söylemiştir. Bugün de öyle olacağından AKP
faşizminin ve onun katil polislerinin hiçbir şüphesi olmasın.
Devrimcileri gözaltılarla, işkencelerle, tutuklamalarla bi-
tiremezsiniz. Sizler sadece korkakça ve acizce direnen
emekçilere saldırırsınız. Sokaklar milyonlarca devrimciyle,
direnen, hakkını arayan emekçiyle dolu. 80 milyon halkı
teslim alamazsınız..."

ZAFERE YÜRÜYENLER 
GAZİ HALKI: Halk Meclisleri ve HFG faaliyetlerini

sürdürüyor. 
Nuriye GÜLMEN: OHAL'e karşı ilk ciddi direnişi ger-

çekleştiren akademisyen, hergün gözaltına alınıyor, hergün
direnişe yeniden başlıyor. 

Acun KARADAĞ: OHAL'e karşı direnen  kamu emekçisi. 
Semih ÖZAKÇA: OHAL'le işten atılan öğretmen. 
Mesude PEHLİVAN: Zulmün elinde direnen hasta Özgür

Tutsak. 
Grup YORUM: Hapishanelerde halkın türkülerini yap-

maya devam ediyorlar. 

OHAL'E KARŞI ZAFERLERİMİZ: 
On yedi yaşındaki Hakan İnci, Maltepe Hapishanesi’nde

direnerek zafer kazandı. 
Hatice Yüksel, Eskişehir'de 63 günlük çadır direnişiyle

kazandı. 
Senem Doyduk'u serbest bırakmak zorunda kaldılar. 
TAYAD'a, ÇHD'ye ve derneklerimize vurulan mühürler

sökülüp, yeniden halkımıza açıldı. 
Salih Savaş, ekmeği ve onuru için Çerkezköy'de

direnip kazanan işçi. 
Edirne F Tipi’ndeki Özgür Tutsaklar, direnerek haklarını

kazandı. 
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Grup Yorum`un Tutuklanması
Köln’de Protesto Edildi 

24 Kasım Akşamı Saat 17.00 da
merkez Tren İstasyonu önünde top-
lanan Köln`deki Grup Yorum seven-
leri, tutuklamayı protesto eden Al-
manca ve Türkçe açıklamalar okudu.
Grup Yorum üyesi ihsan Cibelik`in
de katılımıyla Grup Yorum türküleri
söylendi. 

Bildiriler dağıtıldı. 
“AKP Faşizmi 80 Milyon Halkı-

mızı Teslim Alamayacak” ve Almanca
olarak “Grup Yorum Üyelerine Öz-
gürlük” pankartlarının açıldığı eylem
17.45`de sona erdirildi. 

Köln'den Grup Yorum severler
Grup Yorum özgürlüğüne kavuşana
kadar destek eylemlerini sürdürmeye
kararlıdır. 

����

Almanya Essen Türk
Konsolosluğu Önünde
Grup Yorum İçin Eylem Yapıldı 

Grup Yorum üyelerinin tutuklan-
ması protesto etmek için 25 Kasım
Cuma günü saat 11.00’de Essen Türk
Konsolosluğu önünde eylem yapıldı.
Eylem boyunca Türkçe ve Almanca
sloganlar atıldı ve türküler marşlar
söylendi. Ayrıca konsoloslukta işi
olan iki ablamız yanımıza gelerek
bize desteğini sundu. Ve bir kez daha
haykırdık hep birlikte. 

GRUP YORUM HALKTIR SUS-
TURULAMAZ! 

GRUP YORUM’A ÖZGÜRLÜK! 
FREİHEİT FÜR GRUP YORUM!  

���

Londra Dev-Genç’ten
Grup Yorum’u Sahiplenen
Yazılamalar 

27 Kasım Pazar günü, İdil Kültür
Merkezi’ne yapılan baskın sonucu
tutuklanan Grup Yorum üyeleri için
yazılama yapıldı. 

Londra’nın Edmonton bölgesin-
deki duvarlara Dev-Genç’liler tara-

fından “Grup Yorum Halktır Sustu-
rulamaz! Londra Dev-Genç’’ “Grup
Yorum’a Özgürlük! Dev-Genç” ya-
zıldı. 

���

Hamburg’da Dev-Genç’lilerden
Grup Yorum’a Destek İçin
Bildiri Dağıtımı

24 ve 25 Kasım günlerinde Dev-
Genç’liler Hamburg’un merkezi is-
tasyonlarından Sternschanze İstas-
yonu önünde Grup Yorum’a yönelik
saldırıları teşhir eden ve sahiplenmeye
çağrı içerikli bildiri dağıttılar. 

İnsanların yoğun ilgisini çeken
bildiri sosyal medyadan dayanışma
mesajları ve Hamburg Türkiye Kon-
solosluğu’nu arama çağrılarını içeriyor. 

24 Kasım’da yaklaşık 20 dakika
içinde 100 bildiri dağıtılırken, 25
Kasım’da yarım saat içinde 200
bildiri dağıtıldı. Bildiri dağıtımına
toplamda 5 Dev-Genç’li katıldı. 

���

Mannheim’da Grup Yorum ile
Dayanışma Eylemi 

Mannheim merkez tren garının
önünde saat 14.00’da Grup Yorum’a
özgürlük isteyen sloganlar ve çekilen
halaylar ile başlayan eylemde daha
sonra Türkçe ve Almanca açıklamalar
ses düzeninden güçlü bir şekilde
okundu. Ciddi bir yoğunluğun olduğu
eylem alanında ne olup bittiğini öğ-
renmek isteyenlere AKP faşizminin
Türkiye’deki uygulamaları ve Grup
Yorum üyelerinin tutuklanmaları ile
ilgili bilgi verildi. Ek olarak Türkçe
ve Almanca bildiriler dağıtıldı. 

Canlı olarak çalınan ve söylenen
Grup Yorum şarkıları eşliğinde coş-
kulu halayların çekildiği ve Grup
Yorum’a özgürlük sloganlarının hiç
eksik olmadığı; görselliği ve coşkusu
ile insanların dikkatini çeken ve
durup eylemi izlemelerini ve aynı
zamanda çekim yapmalarını sağlayan
eylem saat 16.00’a doğru son buldu.

Eyleme yaklaşık 60 kişi katıldı. 
���

Paris’te Grup Yorum’a
Destek Eylemi 

PARİS REPUBLİK MEYDA-
NINDA GRUP YORUM İÇİN
HAYKIRDIK; 

“GRUP YORUM HALKTIR
SUSTURULAMAZ!” 

Halkın Türkülerini Söylemeye
Devam Edeceğiz! Hiçbir Güç Buna
Engel Olamayacak! 

Grup Yorum üzerindeki tüm baskı
ve teröre karşı yanlarında olduğumuzu
belirtmek için Paris Grup Yorum
Gönüllüleri olarak 25 Kasım Cuma
günü Paris’in Republique Meyda-
nı’nda Yorum türküleri söyledik, ha-
laylar çektik. 25 Kişinin katıldığı
eylemde 200 tane “Grup Yorum Üye-
lerine Özgürlük!” yazan ve Fransızca
olan gelişmeleri anlatan bildirimizi
alandaki insanlara dağıttık, Grup Yo-
rum türkülerini dinlettik alandaki in-
sanlara. Belki sazımız, gitarımız yok-
tu, fakat sesimiz ve yüreğimizle orada
haykırdık; 

“Grup Yorum Halktır Susturula-
maz” 

“Türküler Susmaz Halaylar Sürer” 

GRUP YORUM ÜYELERİNİN
TUTUKLANMASI

AVRUPA'NIN ÇEŞİTLİ ÜLKELERİNDE
PROTESTO EDİLDİ

İsviçre’de OHAL’e Karşı
Protesto Eylemi Yapıldı 

26 Kasım akşamı saat 17.00 de İs-
viçre‘nin Zürih şehrinde bulunan Tür-
kiye Başkonsolosluğu önünde
Türkiye‘deki baskılar, tutuklamalar, iş-
kenceler ve faşizm protesto edildi. Bil-
diri okunmasıyla başlayan protesto,
Türkçe ve Almanca atılan sloganlar
eşliğinde devam etti. Haklılığımızı ve
meşruluğumuzu yeniden dile getirdik
ve devrimci mücadeleyi engelleyeme-
yeceklerini haykırdık. 

12 kişinin katıldığı protesto iradi
olarak 17.30 da sonlandırıldı. 

Av ru pa’da
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Fransa’da Özgür Tutsak Erdoğan

Çakır Tecrit Hücresine Atıldı! 
Fransa’da tutsaklık yaşayan yoldaşımız, Cumartesi

günü aile ziyaretinden sonra tutsaklık yaşadığı hapishanenin
gardiyanları tarafından onursuz çıplak arama yapılmak
istenmiştir. Erdoğan ÇAKIR bunu reddettiği için elle üst
araması yapılmış ve ardından hapishane kurallarına uy-
madığı için disiplin cezasına çarptırılarak tecrit hücresine
atılmıştır. 

Hapishane idaresinin disiplin komisyonundan geçecek
ve kendisi hakkında bir karara varacaklar. 

Hapishane idaresi Erdoğan Çakır’a onursuz çıplak
aramayı yapmaya çalışarak ne istiyor? 

Tutsaklarımız yıllarca bu tip uygulamalara karşı her
zaman bedel ödemiş ve zaferle sonuçlandırmıştır. Erdoğan
ÇAKIRda Fransa’ya iade edildiğinde kaldığı Villepinte
hapishanesinde sistematik bir şekilde Onursuz çıplak
aramaya tabi tutulduğu için açlık grevine başlamış ve
açlık grevinin 42. gününde taleplerinin kabul edilmesiyle
birlikte açlık grevini sonlandırmıştı. 

Arkadaşımızın başına gelebilecek her şeyden Villenauxe
Hapishanesi sorumludur. 

Bizler Özgürlük Komitesi ve Ailesi olarak durumun
takipçisi olacağımızı belirtiyor tutsağımız Erdoğan ÇA-
KIR’ı sahiplenmek için halkımızı Erdoğan ÇAKIR’a
mektup yazmaya çağırıyoruz! 

Erdoğan ÇAKIR’ın adresi; 
ÇAKIR Erdoğan 
Numero écrou; 10255 EA 2BC B209 
CD de villenauxe 
Route de Sezanne 
10371-Villenauxe la Grande 
Yeni gelişmeler oldukça bilgi vereceğiz. 
ÖZGÜRLÜK KOMİTESİ 

Londra’da ikinci Halk Şenliği Yapıldı 
İki yılı aşkındır devam eden halk toplantılarının devam

etmesi kararlılığımızın göstergesidir. Her pazar sorunlarımızı
birlikte çözmek, birlikte öğrenmek ve eğlenmek amaçlı
yaptığımız halk toplantılarımızın ürünü olan halk komiteleri
27 Kasım Pazar günü yemekli bir gece düzenlendi. 

Pir Sultan Kültür Merkezi’nde düzenlenen geceye, Fidel
Castro şahsında tüm dünya devrim şehitleri için bir dakikalık
saygı duruşuyla başlandı. Ardından Pir Sultan’ın “Dönen
Dönsün Ben Dönmezem Yolumdan” türküsü kitleyle beraber
söylendi. Ülkemizde ve dünyada yapılan saldırılar ve
halkların direnişini konu alan bir konuşma yapıldı. Gençler
“Avrupa’da Gençlik, Yozlaşma, Halk ve Vatan Sevgisi”
içerikli bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından halk top-
lantılarının ürünü olan halk komitelerinin yaptığı çalışmalardan
oluşan fotoğraflı 15 dakikalık bir video izlendi. 

Yaklaşık 50 kişinin katıldığı şenlik saat 17.00’da baş-
layan halk eğlencesi alkışlar zılgıtlarla halaylar çekilerek
saat 20:00’da sona erdi. 

Londra’da Toplu Yürüyüş Dergisi Dağıtımı 
Ülkemizin ve dünyanın neresinde olursak olalım Yü-

rüyüş dergimizi sahiplenmeye halklarımıza gerçekleri
anlatmaya devam ediyoruz… 

27 Kasım Pazar günü Edmonton, Enfield ve Tottenham
mahallelerinde özellikle kahvehanelerde toplu dergi da-
ğıtımı yapıldı. 

Kahvelerde AKP faşizminin Grup Yorum’a, Halkın
Hukuk Bürosu’na, derneklerimize, kurumlarımıza ve
devrimcilere yaptığı saldırılar ele alındı. AKP faşizminin
sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da bizi teslim almaya
çalıştığını, bize baskı yapıp halkın sesi olan Yürüyüş
dergimizi susturmaya çalıştığını, bizim ne olursa olsun
dergimizi sahiplenip Yürüyüş dergimizi okumaya ve
okutmaya devam edeceğimiz halkımıza anlatıldı. 

Yaklaşık üç saat süren dağıtım boyunca 40 dergi
halklarımıza ulaştırıldı. Londra Dev-Genç’ten Film Gösterimi 

25 Kasım Cuma Gecesi Londra’daki Dev-Genç’liler
tarafından film gecesi düzenlendi. 

Saat 18:00’da yemekle başlayan gece geç saatlere
kadar sürdü. 

Film gecesine 11 kişi katıldı ve “İftarlık Gazoz” adlı
film izlendi. 

Almanya Anadolu Federasyonu Üyeleri
Grevenboroich Alevi Derneği’nde
Yozlaşma Üzerine Paneli Verdi 

27 Kasım 2016 Pazar günü Almanya Anadolu Fede-
rasyonu üyeleri yozlaşmaya karşı yürüttükleri kampanya
çerçevesinde Almanya’nın Grevenboroich kentinde bu-
lunan Alevi Derneği’nde panel verdi. 

Grevenboroich Alevi Derneğinin daveti ile gerçekleşen
Panel canlı bir tartışma, bilgilendirme ve karşılıklı de-
ğerlendirme ortamında geçti. 

Almanya Anadolu Federasyonu üyeleri, ilgi ile kar-
şılanan kampanyayı ve paneller serisini sürdürme ka-
rarlılığında olduklarını belirtti. 

Hamburg Dev-Genç’liler
Lübeck Alevi Derneği’nde Masa Açtılar 

25 Kasım Cuma günü Hamburg Dev-Genç’liler Lübeck
Alevi Kültür Merkezi’nin 25. yıl kutlamasında masa açtılar.
Masada Bizim Gençlik dergisi ile birlikte birçok dergi, kitap
ve bilgilendirme malzemesi vardı. Ayrıca Lübeck Alevi Kültür
Merkezi ile dayanışmamızı belirtmek üzere bir arkadaşımız
Hamburg Halk Cephesi adına bir açıklama okudu. 

Yaklaşık 4 saat açılan masada 1 adet Yürüyüş dergisi,
1 adet Bizim Gençlik dergisi ve 2 Grup Yorum albümü
halka ulaştırıldı. 
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Feride HARMAN
Şehit Düştüğü Tarih: 16 Aralık 2002
Şehit Düştüğü Yer: İstanbul, Aksaray

Direniş Evi
Doğduğu Tarih: Eylül 1973 
Doğduğu Yer: Malatya, Akçadağ

Malatya Hapishanesi'nde, 28 Temmuz
2001’de 6. ölüm Orucu Ekibi Direnişçisi olarak direnişe
başlamıştı Feride. Şehit düştüğünde ölüm orucunun 512.
günündeydi. Feride şehit düştüğünde, direniş 788. gününe
girmişti. 

3,5 ay önce tahliye edilmişti. Tahliye rüşvetiyle dire-
nişçileri “1” kişi daha eksiltmiş olacaklardı. Rüşveti aldığı
gibi zulmün yüzüne çarptı Feride. Ama içeride eksilen, dı-
şarıda çoğaldı. O günden şehit düşene kadar, İstanbul’un
orta yerinde dalgalanan bir direniş bayrağı oldu Feride.
Hapishanedeki yoldaşlarından, Küçükarmutlu’daki dire-

nişçilerden aldığı bayrağı tek bayrak yaptı Aksaray’daki
direniş evinde. 

“Ölüm orucuna başladığı gün olan 28 Temmuz 2001’den,
şehit düştüğü 16 Aralık 2002’ye kadar alnındaki kızıl
bantı, iradenin bayrağı olarak taşıyandı. Adı, Feride Har-
man’dı. Ve bir harman yeriydi direniş; olgun başakların
sapla samandan ayrıldığı bir harman yeri.”

Cephe Basın Bürosu tarafından 288 No’lu Açıklamada
Feride Harman’a ilişkin şu bilgiler verildi: Feride Harman,
1973 Eylül’ünde Malatya Akçadağ ilçesinde doğdu. Kürecik
lisesini bitirdi. Babası emekli öğretmen, annesi ev hanımıydı.
Sekiz kardeştiler. Anadolu’nun her yanında, on milyonlar-
casına rastlayacağınız ailelerden biriydiler. Yoksulluğa
mahkum edilen, ulusal onuru çiğnenen, daha ilkokuldan
başlayarak, baskılar, yasaklar cezalar altında yaşayan, zul-
medilen on milyonlarca gencimizden biri olarak, devrimci
oldu. 1991’de Cepheyle tanıştı. 1992’de mücadele içinde
daha aktif olarak yer aldı. 1993’de Dersim İbrahim Erdoğan
Kır SPB'lerine katıldı. Yaklaşık 4 yıl gerillada kaldı.
Ardından tutsak düştü. Altı yıl süren tutsaklığında zulme
boyun eğmedi, onu yıldırmaya çalışan düzene karşı kendini
daha da geliştirdi, güçlendirdi.

19 Aralık Katliam saldırısı sırasında Malatya Hapisha-
nesi’ndeydi. O da ölüm orucuna gönüllüydü. Sıra ona gel-
diğinde, tarih 2001 Temmuz’uydu. Alnına bantını kuşanıp
düştü bu uzun yola. 1,5 yıl boyunca, üzerinde “ya zafer, ya
ölüm!” yazılı direniş bayrağını büyük bir sabır ve kararlılıkla
taşıdı.

Feride Harman

11 Aralık - 17 Aralık

GELDİK İŞTE! 

Geldik işte 
cenk mekanı 
kavga diyarına 
şehitlerimizin toprağına 
başı dik ve sarp 
bıçak gibi keskin soğuk munzura 
işte geldik 
her meşenin dibinde 
her kayanın başında 
gerilla gözlerle süzmeye Dersim'i 
çok geldik dolu geldik 
öfkeli geldik, kararlı geldik, güçlü geldik 
hayatın içinde cevaplanası soruları 
cevaplamaya geldik 
anlatmaya geldik 
dinlemeye geldik 
eskimişin üstüne 
yeniyi ve iyisini koymaya geldik 
efsaneydik 
fiziken yok iken 
bizi dağlarda gören düşleri 
gerçek kılmaya geldik 
başları dik olsun 
bir de Cephelileri var 
bilsinler istedik 
umut dağlarda 

gayri yalnız ve sahipsiz değiller 
cümlesi halkın bilinsin 
biz geldik biz! 
sınamak isterken bizi Munzur 
ve dağların bilcümlesi Dersim'in 
sınadık da geldik... 
tecrübesiz fedailerin 
feda ruhu ile 
ustaca aştık dağların Munzur'unu 
yürüdük, yol eyledik 
patikalarını vadilerin 
ana şevkati ile 
kucak açtı Dersim 
boydan boya dağlarıyla, vadisiyle 
deresi, ormanıyla sarıp sarmaladı 
Geldik işte! 
kaldığımız yerden devam etmeye 
eksik kalınmışları tamamlamaya 
görülesi hesapları görmeye 
On üçlerin, on ikilerin, Çaytaşı'nın 
bayraklarını yükseğe daha yükseğe taşımaya 
Geldik işte! 
sonrası, sonu yok 
canımızdan yana hesap kitap yok 
gelecek ellerimizde 
gelecek bizim 

ÇAYAN GÜN


