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Dağların Şahanı Oğuz’dan 
Yoksul Mahallelerin Şahanlarına... 

Tüm Halk Çocukları 
Sizden Hesap Sormaya Devam Edecek!

O Bombalarla Delik Deşik Ettiğiniz Dağlardan,
O Bomba İle Doldurduğunuz Vadilerden, Geçitlerden, Derelerden

Bir Halk Kurtuluş Savaşçısı, Bir Cephe Gerillası Çıktı ve 
Silahsız Yoldaşlarına, Halklarına Yapılan 

Zulüm İçin Yola Düştü… 
Oğuz Meşe Dağlardan Halk Düşmanlarının Beynine Sıkmak İçin İndi

O Düşmana Gidiyordu... Düşman O’na Geldi

19 ARALIK KATLİAMI’NIN
16. YIL DÖNÜMÜNDE 

FAŞİZM, AKP İLE DEVAM EDİYOR

19 Aralık Günü Direndiğimiz İçin Bugün Varız

19 Aralık Emperyalizmin 
“Ya Düşünce Değişikliği Ya Ölüm” Dayatmasına 

Verdiğimiz “Direniş” Cevabıdır

19 Aralık Emperyalizmin Siyasi ve İdeolojik
Önderliğini Yaptığı; Tasfiye, Uzlaşma ve

Teslimiyet Politikalarının  Sonuç
Alamayacağının İlanıdır! 
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İşte Berkin’in Katili!
1282 günlük bir adalet mücadelesi sonucunda mahkemelerin

“yargılama”ya başladıkları katil!
14 yaşındaki bir çocuğa silah sıkabilen,

o çocuğun  16 kilogram olmuş bedeninin ölümünü izlerken,
tetik çeken elleriyle kendi çocuklarını sevebilen adam!

1282 günlük bir adalet mücadelesinin sonucu olarak ortaya
çıkarılan ve “yargılanacak” olan bu katil, 

sadece zincirin son halkasıdır!
Onunla birlikte katliamı düzenleyenler, amirleri ve 

“talimatı ben verdim” diyen cumhurbaşkanı, 
bu yargılama “oyununa” dahil edilmediler.

Amacımız Demokratik Muhalefet Değil,
Radikal Silahlı Kitle Hareketini Oluşturmaktır

Sorun düzen içi iyileştirmeler değil, düzenin yıkılması sorunudur.
Öyleyse, nasıl bir demokratik hareket yaratacağız ki, bu, sistem
sınırlarını zorlayacak, silahlı hareketle bütünleşecek ve devrime

varacağız? Her şeyden önce, kitle örgütlenmelerimiz, etkileri altında
tuttukları kitleyi ve potansiyel durumunda olan dışımızdaki insanları

kendi somut sorunlarından hareketle bir araya getirmeli, onları
devrimci eylemin pratiği içinde eğitmelidir. Kitle faaliyetinde kitleyi,

kabul edilebilir ve ayrıca kendi gücüyle elde edebileceği somut
kazanımlara motive etmeyi önemsemeliyiz elbette ama asıl olan bu

değildir. Bu faaliyette talep düzeyine yükseltilen her şeyi sadece oligarşi
açısından "kabul edilebilir, gerçekleştirilebilir" taleplerle

sınırlamamalıyız.
Düzenin sınırlarını sürekli zorlayan, bu mücadele sürecinde kitleler

nezdinde teşhir eden, sıkıştıran ve geri adım attıran bir hat izlemeliyiz.
Sonuna kadar dayatıcı, direngen bir çizgide talepleri dayatmalı ve adım

adım kazanımlar elde etmeliyiz. Kendi özgücüyle kazanılan, büyük
küçük her zafer, her hak, uğrunda ödenen bedeller nedeniyle daha

vazgeçilmezdir. Ayrıca, böylesi bir durum, uğrunda yeni savaşımlara
göğüs gerebilecek bir potansiyel, bir nitelik de yaratır.

Böylesi bir faaliyet içinde düzeni tanıyan, dost veya düşman ayrımına
varan kitleler, en demokratik, en mütevazi taleplerinin karşısında baskı
ve zulmü, polis terörünü, işkenceyi, tutuklanmaları ve  hatta katliamları

yaşadığında, mutlaka yan örgütlenmelere ihtiyaç duyacaktır.
Kitleler kendi öz deneyleriyle ellerinde bir gücün olması gerektiğinin

bilincine varacaktır. Kendi kolluk güçlerini örgütleme gereği belleğine
kazınacaktır. Öyleyse, daha başından esnek örgütlenmeler olarak
şekillendirilecek demokratik kitle örgütlenmelerinde uzak görüşlü

olmalı, kitlelerin öz deneyimleriyle ihtiyaç duyar hale geldiği devrimci
şiddeti; tüm alan, birim, bölgelere yayabilmeliyiz, momentleri

kaçırmamalıyız.
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kadar mağralarda,
sığınaklarda yaşamaya devam
edeceğiz...

23 Devrimci Okul: İdeolojik

Mücadele

26 Devrimci Olmak
Parti-Cepheli Olmaktır:
Parti-Cepheli olmak sınıf

bilincine sahip olmaktır

28 Halk Meclisleri: Halk
örgütlenmeye hazır, biz de

örgütlemeye hazır olalım

30 Mahalleler: Her taraftarımız

bir kadro gibi davranmalı... 

32 Milisler Mahallenin
Şahanlarıdır: Halkımızı
AKP’nin mahallelerimizi
yıkma kararına karşı milis
örgütlenmelerimizi

büyütelim!

33 Faşizm Zalimin Zulmüdür:...

35 Özgür Tutsaklardan: Faşizme
karşı Büyük Direnişin 122

öğretmeni konuşuyor

37 Halkın Hukuk Bürosu:
Berkin’in tüm katilleri
cezalandırılana kadar adalet

mücadelemiz sürecek

39 Ülkemizde Gençlik: Bu

topraklarda gençlik var, halkı
için ölümü göze alan

8 Devrimciliğin Köşe Taşları:
Devrimcilik sonuç almaktır

9 19 Aralık günü direndiğimiz için
bugün varız!

11 19 Aralık, Marksizm-
Leninizm’de ısrarın direnişi
ve zaferidir-1

14 19 Aralık, şehitlerimizi, diri
diri yakanları unutmadık,
unutmayacağız!

16 Biz Diyoruz ki: 19 Aralık günü
di̇rendi̇ği̇mi̇z i̇çi̇n bugün varız

17 Şimdi emperyalizmin “kara
gücü” olmaktan, “paralı
asker”i olmaya giden yolda
ilerliyorlar

21 Kolombiya'da beyazlar giyip
cellatlarıyla kucaklaşanlar:
İmzaladığınız kendi ölüm
fermanınızdır! 1. Bölüm           

22 Kurduyla, kuşuyla,
mağarasıyla, taşıyla,
toprağıyla o dağlar bizimdir
Arıldak Süleyman!
Saraylarınızı başınıza yıkana

4 DHKC: Dağların şahanı
Oğuz’dan  yoksul
mahallelerin Şahanlarına tüm
halk çocukları, sizden hesap
sormaya devam edecek

OĞUZ MEŞE ÖLÜMSÜZDÜR!

41 Liseliyiz Biz: Neden eğitim?

42 Gençlik Federasyonu’ndan:
Hiçbir engelin bizi gençlikten,
gençliğin gündeminden
koparmasına izin vermemeliyiz

43 Grup Yorum coşkudur... Grup

Yorum anti-emperyalisttir...

Çünkü...

44 Militan bir tavır ve cüretle halk

düşmanlarından hesap sorma

zamanı

47 Kamu Emekçileri Cephesi:
KESK bir kez kendi yaptığı
programı hayata geçiremedi. 

48 Umudu büyüten üç direnişçiye

sahip çıkalım!

49 Halkımızı yalnız bırakmayan,

adaleti sağlayan milislerimize
selam olsun

50 İçimizden Birinden:
“...emperyalizme karşı sadece
sosyalizm duruyor”

51 Avrupa Dev-Genç: Öğrenelim,

üretelim, paylaşalım, kolekti̇f
yaşayalım

52 Avrupa’da Yürüyüş:...

54 Avrupa’daki Biz: Devrimciler

yargılanamaz!

56 Yitirdiklerimiz...

58 TAYAD haberleri

HASTA
TUTSAK
MESUDE
PEHLİVAN
SERBEST
BIRAKILSIN!

19 ARALIK’IN 16. YILINDA
FAŞİZM 

AKP İLE DEVAM EDİYOR!

13.00: Bayrampaşa
Hapishanesi önü

Program: 
Yürüyüş-Anma-Tiyatro-Şiir-
Grup Yorum

16.00: Cebeci Mezarlığı
Program: 
Yürüyüş-Anma-Grup Yorum

HALK CEPHESİ
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Dağların Şahanı Oğuz’dan Yoksul Mahallelerin Şahanlarına44

DEVRİMCİ HALK 
KURTULUŞ CEPHESİ

Açıklama: 466 Tarih: 10.12.2016

Dağların Şahanı OĞUZ’dan 
Yoksul Mahallelerin Şahanlarına: 

Tüm Halk Çocukları Sizden Hesap Sormaya Devam Edecek...
Bizim Yenilmez Silahımız Onların Yüreği, Onların Kararlılığı, 

Onların Yaratıcılığıdır. 
O BOMBALARLA DELİK DEŞİK ETTİĞİNİZ DAĞLARDAN

O BOMBA İLE DOLDURDUĞUNUZ VADİLERDEN, 
GEÇİTLERDEN, DERELERDEN;

BİR HALK KURTULUŞ SAVAŞÇISI, BİR CEPHE GERİLLASI
ÇIKTI VE SİLAHSIZ YOLDAŞLARINA, HALKLARINA

YAPILAN ZULÜM İÇİN YOLA DÜŞTÜ…
TEM Yolunu Döşediniz Portekiz’den İstanbul’a, Anadolu’dan Avrupa’ya; 

Kurtardı mı Sizi? Kurtarmaz!
O yolları, Dünya halklarının kanını içmek, sömürdüğünüz emeği hızla paraya

çevirmek için yaptınız, ama o yol yoksul mahallelerin çocuklarının elinin
altından geçer. Onların öfkesi ile döşenmiştir o yolların taşları. O yollar sizi

her zaman evinize ulaştırmaz savcı beyler. Çok güvenmeyin o yollara. O
yolların her bir sapağı yoksul halkın öfkesi ile bağlantılıdır. O yolların her bir

çıkışı delillere bile bakmadan, polisin baskısı ile müebbet istediğiniz yoksul
halk çocuklarının hayatına açılır. 

O yolların her bir kavşağı, tüm haklarını gasp ettiğiniz 
Özgür Tutsakların hücrelerine açılır. 

O yollar size öfke, o yollar size ölüm getirir Savcı Bey!  
O yollardan geçerken sizin göremediğiniz “çift çift gözler” izler sizi…

Savcılar, hakimler! 
Hukuk denilen, yasa denilen bir şal ile; bu zulüm, baskı ve katliamın üstünün
örtülmesine hizmet ediyorsunuz.  Hukuk, yasa dediğiniz yalanlarla katilleri

aklıyorsunuz. Hukuk yasa dediğiniz yalanlarla 
katillerin kanlı ellerini yıkıyorsunuz. 

HALK DÜŞMANI KATİLLERİN KANLI ELLERİNİ YIKAMAYI BIRAKIN!
FAŞİST YASALARIN BEKÇİSİ OLMAYIN!

SİMİT SATIP, ONURLU YAŞAYIN!
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55Tüm Halk Çocukları Sizden Hesap Sormaya Devam Edecek!

Türkiye oligarşisi Dersim’de bir yılda 31 operasyon,
bombardıman yapmış. Bu operasyonlar F16’lar, Kobra
helikopterleri, İnsansız Hava Uçakları’yla yapılmıştır.

Sadece kasım ayı içinde 12 bombardıman ve operasyon
yapılmıştır.  Yani birer gün ara ile sürekli operasyon,
sürekli bombalama demektir bu. (*)

İşte Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi gerillası Oğuz
Meşe bu bombalanan, çatışmaların yaşandığı dağlardan,
saldırıların arasından; hesap sormak için inmiştir. Duru
bir su gibi sessizce akarak, adım adım, nefes nefes
inmiştir o delik deşik edilen dağlardan. Büyük olanak-
sızlıklar içinde, elleri, yüreği ve nefesi dışında hiçbir
şeyi olmadan, en sade en basit silahları ile dayanmıştır
zulmün kapısına. Oğuz’un eyleminin büyüklüğü burada-
dır.

Dinleyin Türkiye Oligarşisi; Yenileceksiniz!
Yenileceksiniz, bakın Oğuz Meşe’nin eylemine ve

neden yenileceğinizi görün. Yenileceksiniz, çünkü, delik
deşik ettiğiniz Dersim’in o dağlarında Cephe gerillalarını
yıldıramıyorsunuz, sindiremiyorsunuz. Çıkıyor bir Cephe
gerillası o delik deşik ettiğiniz dağlardan, vadilerden, ge-
çitlerden, derelerden ve vurmak için beyninize ilerliyor.
Bu yüreğe, bu cürete, bu gerilla tarzına yenileceksiniz.

Siz helikopterlerden yağdırıp bombaları, on binlerle
orduyu sürüp dağlarımıza, kuşatıp köylerimizi; korku
salmak ve iktidarınızı bu korku imparatorluğu üzerinde
sürdürmek istiyorsunuz. İşte, başaramıyorsunuz. Bizim
şahin bakışlı gerillamızın, şahanımızın eylemi bunun gös-
tergesidir.

Şahan bakışlıdır Oğuz Meşe, düşmanın en küçük bir
hareketini kaçırmaz bakışları, varmak için hedefine, sormak
için dökülen tüm kanlarımızın hesabını, şahin gibidir ba-
kışları. Şahan vuruşkan bir kuştur. Ve şahan gibi vuruşkandır
Oğuz da. 

Neden?
Çünkü;
Oğuz emeğini sömürdüğünüz bir işçidir. Kanını 1 Mayıs

alanlarında döktüğünüz bir işçi, bir Cephelidir. Taksim’de 1
Mayıs kutlamasını engellediğiniz işçilerimizden biridir Oğuz.
Ama o işçi sınıfının en bilinçli işçilerinden biridir. 1 Mayıs
alanını kanıyla kazananlardandır Oğuz. Defalarca kez iş-
kencelerden geçirdiğiniz devrimcidir Oğuz. İşkencehanele-
rinizde de biledi sınıf kinini, faşizme, zulme ve sömürüye
öfkesini. O hakları elinden alınırken, emeği sömürülürken
susan, sesini çıkarmayan, sindirilmiş bir işçi değildir. O
Cepheli bir işçidir. Bu nedenle de saldırıya uğramıştır,
hakları için direnen işçilerin yanında eylemlerine destek
verdiği için de saldırıya uğramıştır. Oğuz, uyuşturucu
çetelerinin katlettiği Hasan Ferit Gedik için adalet istediği
için işkencelerle gözaltına alınıp, hakkında davalar açılan
Anadolu halkının onurlu evladıdır, devrimcidir. Dilek Doğan
için adalet istediği için faşizmin saldırısına uğrayan bir halk
çocuğudur.

DİSK’liler, siz kravatlarınızla, takım elbiselerinizle bü-
rolarınızın köşelerinde sendikacılık oynarken, işçi sınıfı için
kanını döken Oğuz, sizin kapınızda saldırdığınız, linç ettiğiniz

işçimizdir. Oğuzlara linç saldırıları örgütleyerek yaptığınız
sendikacılığın adını cüretle koyun, patronlarınızın faşist pol-
isleriyle aynı cephede saldırdığınız işçidir Oğuz, aynı cephede
yer aldığınız patronların sendikacılarısınız siz.

Oğuz Meşe, Türkiye faşizminin bu tablosu içinde şe-
killendirmiştir devrimci kişiliğini. Ve bilincinde yeşerttiği
halkın Umudunu, Dersim dağlarında büyütmek için, yol-
daşlarıyla birlikte tutmuştur dağlarımızın yolunu. 

Oğuzlara karşı yürüttüğünüz bu savaşı kaybedeceksiniz. 
Tek biriniz Oğuz Meşe’nin eylemine cüret edebilir

misiniz? Edemezsiniz.
Halk çocukları cüret eder, Halk Kurtuluş Savaşçıları

bunu başarabilir. 
Çünkü, 
Birincisi haklıdırlar. 
İkincisi, haklı davalarında zafere yürüyebilecek bir

ideolojinin önderliğinde savaşıyorlar.
Bunun karşısında yenileceksiniz.
Tepelerimize yağdırdığınız bombalar getirecek sizin

sonunuzu. Tepelerimize yağdırdığınız bombalar, bizim
değil, sizin korkunuzu büyütüyor. Korktukça daha büyük
katliamlarla geliyorsunuz, ama katliamlarınız yenemiyor
korkularınızı daha da büyütüyor.

Siz daha büyük katliamlar tertipledikçe, biz savaş tar-
zımızı yenileyerek çıkıyoruz karşınıza. Bu savaş tarzımıza
yenileceksiniz. Bu Cephe’nin yenilediği, geliştirdiği gerilla
savaşı tarzıdır.

Nedir bu tarz?
Bu gerilla tarzında, bir yere sıkışıp sizin katliamlarınızı

beklemek yoktur.
Bu gerilla tarzında, sizin en büyük saldırılarınız sırasında

bile içinize girip katlettiğiniz halk çocuklarının, aç bırak-
tığınız çocuklarımızın hesabını sormak vardır.

Bu gerilla tarzı, kuşatıp yok edebileceğiniz bir gerilla
tarzı değildir. Bu gerilla tarzı, sizi dağlarımıza adım
atamaz hale getirecek gerilla tarzıdır.

Cephe’nin gerilla tarzında silahın gücüyle değil, gerillanın
iradesi ve halkın yaratıcı gücü ve desteğiyle savaşmak var-
dır.

Bu gerilla tarzı; dağları, vadileri, ovaları, nehirleri,
toprağımızın her karışını, her canlısını, rüzgarını, çalısını,
toprağını, taşını, otunu her şeyini özellikleriyle tanımak
ve o doğanın gücüyle savaşmak vardır.

Cephe’nin gerilla tarzı daha da gelişecek, yeni örneklerle
büyüyecek. Darbeler vurup kayıplar vermeden çekilen
gerilla tarzında savaşçılarımız yetkinleşecek, zafer o ge-
rillalarımızın önce bilinçlerinden, sonra yüreklerinden,
sonra silahlarından koparak gelecek. 

OĞUZ DÜŞMANA GİDİYORDU… DÜŞMAN
OĞUZ’A GELDİ

Tugay Komutanlığınız,  Özel Harekat Timleriniz,
Skorsky Helikopterleriniz, Komandolarınız, yığdığınız
on binlerce kişiyle saldırıyorsunuz. Bombalamadık
yerini bırakmıyorsunuz Dersim dağlarının. Günlerce
haberlerde bu saldırganlığın, halk düşmanlığının pro-
pagandasını yapıyorsunuz. 



Sonuç; Halk Kurtuluş Savaşçılarını etkilemiyor
saldırılarınız, Halk Kurtuluş Savaşçısı Oğuz Meşe o
dağlardan beyninize sıkmak için iniyor. Oğuz’un eylemi
daha o anda hedefine ulaşıyor. Faşizme karşı savaşma
cüreti aşılıyor Anadolu halkına, faşizme karşı savaşmanın
yolunu yöntemini gösteriyor. Kimlik soruyor düşman,
bomba diyor halk kurtuluş savaşçısı. Ve  onun kimliği
bombası patlıyor beyninde düşmanın. İşte eylemi burada
başlıyor Oğuz’un. Dağların Şahanları kimliğini   gösteriyor
düşmana, yoksul mahallerin Şahanları da kimliklerini öğ-
retiyorlar SAVCIYA. Yok öyle çakarı takıp havalı havalı
gitmek sömürü yollarında. Mahallenin Şahanları da sizin
çakarınıza çaktı işte mermilerini. Kimliklerini söylediler
size. Daha birkaç saat sonra hep bir ağızdan başladınız
kimin yaptığını tahmin etmeye bu eylemi. 

Kurtuluşunuz Yok! Alın Terlerini Avrupa’ya Akıttı-
ğınız O Yoksul Halkın Çocukları, Alın Terlerini Akıttığınız
O Trans-Avrupa Kuzey-Güney Otoyolu’nda (Trans
Europan Motorway -TEM) (**) Yakaladılar Sizi

Kurtuluşunuz Yok Savcı! 
Korkmadan Hapsedebilesiniz Diye Halk Çocuklarını,

Korkmadan Yıkayabilesiniz Diye Katillerinizin Ellerini,
Özel Güvenlikli Saraylar İnşa Ettiler Size.

Oysa O Kendinizi Çok Güvende Hissettiğiniz Saray
Kurtaramadı Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı, Sizi de
Kurtaramaz.

Portekiz Lizbon’dan İran-Bazargan’a döşediniz
TEM denilen  o yolu.  Daha çok ve daha hızlı akıtmak için
emperyalist Avrupa’ya alın terimizi… Alın terini çaldığınız
bu halkın çocukları, kanını  akıttığınız o TEM’de yakaladılar
sizi. Kurtuluşunuz yok. Tek kurtuluş yolunuz halk düş-
manlığını bırakmaktır. Hangi yüksek idealler uğruna halka
karşı savaşıyorsunuz? Yoktur bir idealiniz. Üç kuruş maaş
için halk düşmanlığı yapıyorsunuz. Yapmayın. Halka karşı
savaşmayın. Gidin simit satın onurunuzla yaşayın.

Yolun yapılma amacı, güvenli ve hızlı bir şekilde Ana-
dolu’nun ve Ortadoğu’nun zenginliklerini Avrupa emper-
yalist ülkelerine taşımak, Avrupa emperyalizminin pazar
ürünlerini güvenli ve hızlı şekilde Anadolu ve Ortadoğu
pazarında pazarlamaktır. Yani emperyalizmin sömürüyü
geliştirme projesinin parçasıdır. Bu nedenle, savcıya
yönelik eylemimizin bu TEM otoyolu’nda gerçekleşmesinin
özel bir anlamı vardır.

Milislerimiz, bu otoyolda savcının aracını yakalamış
ve silahlarıyla hesap sorma eylemi gerçekleştirmişlerdir. 

Kimlerin hesabı vardır, o savcıların ellerinde?
Şehitlerimizin hesabı vardır. Berkin Elvan’ın katilleri

halen ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. 
Dilek Doğan’ın katili Yüksel Moğultay, elini kolunu

sallayarak geziyor, mahallelerde devlet terörünün uygu-
layıcısı olarak görev yapmaya devam ediyor. Gazi Ma-
hallesi’nde bir eve giriyor, ayağına galoş giymeyen tek
polis Yüksel Moğultay, ev halkına saldırıyor, tokatlıyor.

Bu katilleri yargılamak için tek bir savcı çıkıyor mu?
Hayır çıkmaz. Çünkü yoktur.

Tek bir babayiğit savcı çıkmıyor. Tek bir savcı çıkıp,

katilleri kendi yasalarına göre bile yargılamaya yanaşmıyor.
Bırakalım halktan yana bir hukuku, faşizmin yasalarını

bile uygulayabilecek bir savcı yoktur. Hemen tüm savcılar,
hakimler önlerine AKP iktidarının koyduğu talimatları,
sözde yargı kararı diye uygularlar. Bunun aksi tavır içine
girenler, AKP faşizminin hedefi olurlar.

Diyorlar ki bize, “gidin mahkemelerde adalet arayın”.
Bu halkla alay etmek demektir. Hangi mahkemelerde
adalet arayabiliriz. Yoktur öyle hakimler, savcılar ve
yoktur öyle mahkemeler.

Bu düzende hiçbir sorunumuzun çözümü yoktur. 
Böyle olduğu için, adaleti halk olarak kendimiz sağla-

yacağız. Katillerimizden hesabı kendimiz soracağız. Bu
gecekondu mahalleleri halkın evidir. Bu mahallelerden
öyle TEM üzerinden de olsa geçemezsiniz. Mahallelerimize
elinizi kolunuzu sallaya sallaya giremediğiniz gibi, TEM’den
de geçerken, halk çocuklarının mahallelerinden geçtiğinizi
unutmayacaksınız. 

Dağlarda sizi Cephe’nin gerillaları karşılıyorlar. Şe-
hirlerimizin gecekondu mahallelerinde sizi bekleyen mil-
islerimizdir. Gidecek, kaçıp saklanacak bir yeriniz yok.

Tekrar ediyoruz, tek yolunuz halk düşmanlığını bırak-
maktır. Halkın içine girip, onurunuzla simit satarak yaşayın.
Onursuz, katillerin ellerini yıkayarak elde edip, kirlettiğiniz
para gibi kirli olmaz o para. Emeğinizle kazandığınız
parayı kullanarak yaşayın ki, yaşamınız kirlenmesin, mil-
islerimizin, gerillalarımızın hedefi olmayın.

LİSELİLERİMİZ,
GENÇLERİMİZ,
HALKIMIZ!
CEPHE GERİLLALARIMIZA KATILALIM
CEPHE MİLİSLERİMİZE KATILALIM...
Faşizme karşı savaşmaktan ve bu sömürü, zulüm

düzeni yıkmaktan başka yolumuz yoktur. Bu faşist düzen
yıkılmadan, hiçbir sorunumuz çözülemez.

Oligarşinin düzeninde ne açlık sorununu çözebiliriz,
ne yoksulluk ve ne de zulüm sorununa çözüm bulabiliriz.
Çözüm devrimdedir. Çözüm halkın iktidarındadır.

Oğuz Meşe yoldaşımız bize halkın iktidarının yolunu
göstermiştir.

Halkın iktidarını kurmak için, bu düzeni orasından bu-
rasından iyileştirmenin yolu yoktur, bu düzeni kökten
yıkmak, yerine, halkın iktidarına dayalı bir düzen kurmak
gerekir. Bunu başarmak için Cephe gerillalarımıza, Cephe
milislerimize katılalım. 

Şehirlerimizde ve kırlarımızda gerilla olmak, milis
olmak dışında kurtuluş yolumuz yoktur.

Kurtuluşumuzun yolu, gerillalarımızı büyütüp ordu-
laştırmak, milislerimizi büyütüp, ordularımızın en büyük
savaşçı kaynağını oluşturmaktan geçiyor. 

Savaşalım. Savaşalım ki sömürüsüz, açlığın ve yoksulluğun
olmadığı, çocuklarımızın uyuşturucu ve yozlaşma batağına
saplanmadığı, işçilerin katledilmediği bir düzen kuralım. 

Savaşalım ki kendimiz için yeni bir gelecek kuralım.
DEVRİMCİ HALK KURTULUŞ CEPHESİ
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77Tüm Halk Çocukları Sizden Hesap Sormaya Devam Edecek!

Halkının onurlu evladı Oğuz Meşe, pankartlar ve ya-
zılamalarla selamlandı. 

İstanbul 
Sarıgazi Halk Cephesi, 7 Aralık'ta Dersim’de

şehit düşen DHKC gerillası Oğuz Meşe için pankart
astı.

Avcılar: Parseller ve metrobüs üst geçidine 8 Aralık’ta
pankartlar asıldı. Pankartlar da “Dersim’de Savaşan Ge-
rillaya Bin Selam -Halk Cephesi” ve “Oğuz Meşe Ölüm-
süzdür - Halk Cephesi” imzalı pankartlar asıldı.

Bahçelievler: Zafer ve Soğanlı Mahallelerinde 11
Aralık'ta "Gerilla Şehidi Oğuz Meşe Ölümsüzdür - Halk
Cephesi" imzalı pankartlar asıldı.

Dersim: 
Gerilla Şehidimiz Oğuz Meşe Ölümsüzdür!
Dersim dağlarının yiğit evladı Oğuz Meşe selamlandı.

Duvarlara Oğuz Meşe için 9 Aralık’ta yazılamalar yapıldı.
Dersim sokakları “Gerillalar Ölmez Halk Yenilmez”,
“Oğuz Meşe Ölümsüzdür”, “Cephe Gerillası Oğuz Meşe
Ölümsüzdür”, “Gerilla Umuttur” yazılamalarıyla donatıldı.
Halkın matbaası duvarlara dağların şahanı Oğuz Meşe
ismi nakşedildi. Dost ve düşman bilsin ki Oğuz’un ismi
unutulmayacak. Oğuz fedanın, cüretin, adanmışlığın adı
olarak kavgamızda yaşayacak bize ışık olacak!

Altınşehir Halk Cephesi (8 Aralık):
Devraldığımız Bayrağı Devrime Taşıyacağız!
DHKC Gerillası Oğuz Meşe Onurumuzdur!
“DHKC Gerillası Oğuz Meşe Dersim’de girdiği ça-

tışmada 6 Ara-
lık’ta şehit düşm-
üştür. Oğuz Meşe
bu halkın bu va-
tanın evladıdır.
Adaletsizlik, sö-
mürü, katliamlar-
la ülkemiz yaşa-
nılmaz bir hal al-
mıştır. Bu hak-
sızlıklara karşı adalet istemek için demokratik alanda sı-
nırlarımızı daraltan, hatta en aza indiren faşizm ve em-
peryalizme karşı Oğuz Meşe ülkemiz dağlarında Şahan
olmuştur. Çünkü; halkımızın kurtuluşu için silahlanmaktan,
savaşmaktan başka çare kalmamıştır!”

Antep Halk Cephesi (9 Aralık):  
Selam Olsun Sana Anadolu Halklarının Yiğit Evladı!

DHKC gerillası Oğuz Meşe, 6 Aralık 2016 Salı günü
Dersim-Ovacık’ta çıkan çatışmada şehit düştü. Oğuz
Meşe Anadolu halklarının evladı olarak tarihe ismini
kanıyla yazdı. Unutmayacak seni Anadolu halkları oğuz.
Bağrından çıkan yüzlerce yiğidi gibi seni de unutmayacak
Anadolu halkları, seni oğullarına kızlarına anlatacak ve
yeni Oğuzlar çıkacak dağlara, senin düşlerin ve ideallerini
gerçek kılmaya.  Senin kanınla suladığın Anadolu top-
raklarında eşit sömürüsüz bir düzen kurulana kadarda
dağlar Şahansız kalmayacaktır ve kim bilir daha kaç
tane Oğuz düşecek toprağa ama Oğuzlar eninde sonunda
bu savaşın kazananı olacaktır!”

Cephe Gerillası Oğuz Meşe Ölümsüzdür!

Bahçelievler

(*) Oligarşinin Dersim’deki Bombardımanları,
Operasyonları, Çatışmalar

1- 1 Mart 2016 Kutuderesi
2- 10 Aralık 2016 Pülümür 
3- 19 Ekim 2016 
4- 25 Ekim 2016 Aliboğazı 
5- 7 Kasım 2016 Ovacık ve Aşağıtorunoba
6- 22 Nisan 2016 Dersim Elazığ Karayolu 
7- 12 Kasım 2016 
8- 28 Kasım 2016 Aliboğazı 
9- 10 Ağustos 2016 Ovacık 
10- 29 Ocak 2016 Hozat
11- 5 Kasım 2016 Ovacık 
12- 6 Kasım 2016 Pülümür Hozat Çemişgezek
13- 17 Mart 2016  
14- 8 Eylül 2016 Ovacık Kozluca Köyü
15- 10 Kasım 2016 Ovacık
16- 16 Kasım 2016 
17- 1 Aralık 2016 
18- 9 Mart Hozat 
19- 22 Kasım Ovacık
20- 2 Kasım Ovacık 

21- 16 Eylül 2016 Ovacık
22- 18 Kasım 2016 Kutuderesi
23- 25 Kasım Aliboğazı
24- 27 Kasım Hozat 
25- 20 Eylül Ovacık 
26- 1 Eylül 2016 
27- 15 Aralık Aliboğazı
28- 1 Haziran Ovacık
29- 24 Ağustos Nazimiye 
30- 30 Eylül 2016 Dersim

(**) Bakın TEM yolunun tarihçesine, “Birleşmiş Milletler
Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun (BM/AEK- UN/ECE)
teknik ve idari desteğiyle 1977 yılında kurulmuş bir alt
bölgesel işbirliği projesi olan Trans-Avrupa Kuzey-
Güney Otoyolu (TEM) Projesi, Avrupa ulaştırma tari-
hinde en eski ve en gelişmiş bölgesel altyapı projelerinden
birisidir”. TEM Otoyolu, Portekiz’in başkenti Lizbon’dan
başlayıp İran’ın Bazargan kentine kadar ulaşan Avrupa
Otoyolu’dur. Türkiye’deki uzunluğu 6 bin 962 kilometredir.
TEM Otoyolu için 28 milyar 300 milyon TL harcanmıştır.
TEM&TER Master Plan çalışması 2003 yılında başlatılmış
ve çalışması 2011 yılında tamamlanmıştır.
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1- Sonuç almak; programlı ol-
maktır, planlı olmaktır, denetlemek-
tir.

2- Sonuç almak; eğitim ve disip-
lindir. Eğitim neyi nasıl yapacağımızı
bilmemizi, disiplin ise bildiklerimizi
uygulamamızı sağlar.

3- Sonuç almak hedefli olmak,
hedefli olmak ise; kısa, orta ve uzun
vadeli programları hayata geçirmektir. 

4- Sonuç almak ideolojik netliktir.
İdeolojik netlik; emperyalizme ve
oligarşinin politikalarına karşı, tavır
almaktır.

5- Sonuç almak iradi olmaktır.
Başladığımız bir işi sonuna kadar
götürmek, sonuç alana kadar vaz-
geçmemektir.

6- Sonuç almak istikrarlı ve dü-
zenli bir eğitim çalışmasıyla müm-
kündür. Devrimciler için eğitim:

-Bilmediğini öğrenmek,
-Bildiğini öğretmektir.
7- Sonuç almak kendimizi sürekli

yenilemektir, eleştiri özeleştiri ken-
dimizi yenilemenin en önemli aracıdır. 

8- Sonuç almak stratejik hedeften
kopmamaktır. Stratejik hedefimiz
Anti-Emperyalist Anti-Oligarşik De-
mokratik Halk Devrimidir.

9- Sonuç almak kolektivizmdir.
Kolektivizm, elbetteki uygun koşulları
olunca hayata geçirilecek bir çalışma
tarzı değildir. Kolektivizm ideolojik
bir tutumdur. Bir kültür, bir yaşam
biçimidir. Ayrıca hedeflere ulaşmak
için de bir zorunluluktur. Aklımızı,
enerjimizi, tecrübelerimizi, olanak-
larımızı birleştirmektir. Bunları ör-
gütlü bir şekilde ve bir hedef doğ-
rultusunda kullanmak pek çok engelin
aşılmasını da sağlar. 

10- Sonuç almak yaratıcı olmaktır.
Yaratıcı olmak; hayal gücüyle akıl
arasındaki en güzel işbirliğidir. 

11- Sonuç almak; bir işi bir eylem,
eğitim, kampanya yapanların bey-
niyle, yüreğiyle, ruhuyla kendini o
işe vermeleri, yoğunlaşmaları gerekir.
Devrimci, memur değildir. Devrimci
bürokrat değildir. Memurlar ve bü-
rokratlar yaratamazlar, üretemezler,

coşku, heyecan duymazlar. İnsanlar
yaptıkları işe beyinlerini ve yürek-
lerini katmazlarsa, oradan ya sonuç
çıkmaz ya da çıkan sonuç eksik ge-
diktir, ruhsuzdur, çarpıktır.

12- Sonuç almak esas olarak o
birimdeki, alandaki iktidar iddiası
ve perspektifinin ifadesidir. Ancak,
iktidar iddiasında net olanlar, her ne
olursa olsun, sonuç almakta da ısrarlı
olurlar.

13- Herhangi bir eylemde, her-
hangi bir eğitimde, bir değerlendir-
mede, bir kampanyada, hedef veya
hedefler net saptanmazsa, sonuç alıcı
bir çalışmada da hayata geçirilemez.
Eğer bu hedefler, netleştirilmemişse,
o eylem veya kampanya sonrasında
eylemin, kampanyanın "başarılı mı
başarısız mı" olduğunu da tam olarak
değerlendiremezsiniz. Çünkü, "şu
hedefe ulaşıldı, bu hedefe ulaşılmadı"
diye ölçü alacağımız bir netlik yoktur.
Sonuç almak için hedeflerimiz net
olmalıdır. 

14- Sonuç almak yoğunlaşmaktır,
zamanı değerlendirirken de aynı şe-
kilde son derece ölçülü, hesaplı, ilkeli
ve disiplinli davranmaktır. Her yere
koşalım, her şeye müdahale edelim
denilirse orada ne disiplin vardır ne
de yapılan işte sonuç alıcılık vardır
ve sonuçsuzluk kaçınılmazdır. 

15- Sonuç almak ihtiyaçları belir-
lemektir. İhtiyaçlarımızın neler ol-
duklarını bilmeden bir hedefe proğ-
ramlı yürüyemeyiz ve sonuç alamayız. 

16- Sonuç almanın yedi ilkesi:
-Sürekli eğitim
-Öğrendiğimiz herşeyin somutla

bağını kurmak,
-Öğrendiğini öğretmek
-Kolektivizmi hayata geçirmek,

komiteleri işletmek
-Planlı programlı çalışmak
-Politika üreterek harekete geç-

mek
-Hedefli çalışarak ısrarcı olmak-

tır.
17- Sonuç almak, bir işi kaç defa

düşündüğümüzle ilgilidir.
18- Sonuç almak, Dayı'nın kongre

raporunda dediği gibi; "sonuç alarak
devrimci faaliyetimizi daha da bü-
yütmek istiyorsak, işlerimizi örgüt
bilinciyle ele almalıyız, coşkuyla ça-
lışmalıyız, her işimizden sonuç almayı
hedeflemeliyiz."

19- Sonuç almak için:
-Hiçbir şeye teslim olmayacaksı-

nız, 
-Hiçbir şeyi olduğu gibi kabul

etmeyeceksiniz,
-Nedenlerini bulmak için bilimsel

düşüneceksiniz,
-En önemlisi bildiklerini ve öğ-

rendiklerini uygulayabilmektir,
-Her şeyden önce aldığınız görevin

siyasi önemini kavaraycaksınız,
-Aldığınız bir görevde yüksek bir

sorumluluk bilinci, yaratıcı, cüretli
hareket edeceksiniz,

-Israrlı ve sonuç alıcı olacaksı-
nız.

DEVRİMCİLİK 
SONUÇ ALMAKTIR

Bahçelievler Halk Meclisi çalışmaları 10 Aralık’ta da devam etti. Zafer
Mahallesi’nde bulunan terk edilmiş bir binanın, çetelerin ahlaksızlıklarının,
tüm pisliğinin yapıldığı binanın yıkılması için kaymakamlığa göndermek
üzere imza kampanyası başlatıldı. Bahçelievler Halk Meclisi çalışanları,
kapı kapı dolaşıp halka sorunları anlattı, gittikleri her evde ailelerden imza
aldı.

Halk Meclisi çalışanlarına yaşadıkları sorunları anlatan halkımız,
defalarca çağırdıkları polisin bu pisliklere göz yumduğunu, hiçbir şekilde
müdahale etmediğini anlattı. Halk Meclisi çalışanları da polisin bütün pis-
liklerin ortağı olduğunu, fuhuş evini koruduğunu, uyuşturucu satıcılarını
mahallemize yerleştirdiğini söyledi.

DEVRİMCİLİĞİN 
KÖŞE TAŞLARI

Çetelere ve Pisliğe Göz Yumanlara Karşı 
Halk Meclislerinde Örgütlenelim



19 Aralık 2000, Saat: 4.30...
Bu tarih ve saatte ölüm mangaları

20 hapishaneyi birden kuşattılar. Ha-
zırlıklarına bir yıl öncesinde başladıkları
bir kuşatmaydı bu.

Hangi birlikler hangi hapishaneye
sevk edilecek? Teçhizatları neler olacak?
Kullanacakları ağır silahlar ve mühim-
matları, çeşit çeşit gaz bombası ve tü-
fekleri, beton delmek için matkaplar,
köpüklü-tazyikli su sıkmak için itfaiye,
itfaiye kancaları, duvarları yıkacak iş
makinaları, kepçeler, çatılara yerleştiri-
lecek makinalı silahlar, kum torbaları…

Makinalıları yerleştirecekleri stratejik
yerler, hangi duvarları yıkacakları, ha-
pishanenin içine nereden nasıl girecek-
leri, çatıları nerelerden delecekleri…

Tüm bunların hazırlıklarını yaptılar.
Yine de yetersizdi, kendilerini güvende
hissetmediler. Girecekleri hapishanelerin
fiziki yapısına göre maketler hazırladılar.
Tatbikatları bu maketler üzerinden yaptılar.
Dikkate almak zorunda oldukları önemli
bir etken daha vardı: Parti-Cephe’nin
Özgür Tutsakları. Onların koğuşlarının
yerleri önemliydi. Cepheli tutsakların
nasıl karşılık verecekleri de önemliydi.
Onların direncini kırmanın kolay olma-
yacağını biliyorlardı. Bunu da hesap
ettiler. Onca teknolojik-sayısal üstünlük-

lerine rağmen Cepheli tutsakların diren-
işlerinin gücünü kırmanın hesabını yaptılar.
Çünkü asıl sorun onlardı.

Hazırlıkları yapılan bu çetin savaşta
iki karargah vardı. Katliam planlarının
yapıldığı karşı-devrimin karargahında
emperyalistler ve işbirlikçileri vardı.
Proje emperyalistlerindi. Politika tecritti.
Tecritin uygulanacağı yerler ise F Tipi
Hapishanelerdi. Hapishane yapımı giz-
lice yıllardır sürüyordu.

Bu karargahta hazırlıklar, içişleri,
adalet ve sağlık bakanlıkları ve genel
kurmay sorumluluğunda sürüyordu.

Bu, tek başına er ve erbaşla başarılacak
bir operasyon değildir. Profesyonel katil
sürüsü gerekliydi. Zaten ellerinde bolca
kontra, özel birlikler vardı. Ankara’dan,
Elazığ’dan, Balıkesir’den, İstanbul-
Halkalı’dan özel birlikler ve jandarma
özel operasyon timleri hazırlandı. 

8 jandarma komando taburu, 37
bölük olmak üzere 8 bin 335 personel
görevlendirildi. Buna binlerce gar-
diyan ve polis de eklendi.

Yetmedi… İçişleri Bakanlığı ek kuv-
vete ihtiyaç duyabileceklerini de hesap
etti ve önlem aldı. Emniyet Asayiş Yar-
dım Planı çerçevesinde valiliklere talimat
gönderdi. Ayrıca tüm illerin polisleri
de seferber edildi. Sokaklarda gösteri-

lecek tepkiyi önlemek ve operasyonun
güvenliğine bir zarar gelmemesi için
binlerce polis de sokaklara salındı.

Yine yetmedi… İdeolojik, psikolojik
saldırının artması, ortamın daha hazır
hale gelmesi gerekiyordu. Halkın, opor-
tünist-reformist kesimlerin, sendikaların,
kitle örgütlerinin, aydın-yazarların be-
yinlerine ince ince işlemeliydiler. Bilinç
çarpıklıklarını, yanılgıları ve bir de kor-
kuyu yaratmalıydılar.

Her gün hapishanelerle, devrimci
tutsaklarla ilgili haberler yapıldı: Ha-
pishaneleri örgütler yönetiyordu. Ko-
ğuşlar çok kalabalıktı ve girilemiyordu.
Devletin hakimiyeti yoktu. Sayım alı-
namıyor, arama yapılamıyordu. Örgüt,
hapishanelerden yönetiliyordu. Ölüm
Orucu, örgüt liderlerinin baskısıyla ya-
pılıyordu vs. vs…

Yalanlar… yalanlar… uydurma ha-
berler… Hapishanelere ilişkin bir yığın
yazı dizisi yayımlandı. TV haberleri
yapıldı. Düşman karargahında planlanan
katliam hazırlıkları kapsamlıydı.

Özgür Tutsaklar devletin hazırlandığı
saldırının boyutunun farkındaydılar. 

En büyük silahları ideolojileriydi.
İdeolojik olarak güçlüydüler. “Biz buraya
dönmeye değil ölmeye geldik” diyen
Mahirlerden, “Siz bizim teslim oldu-
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ğumuzu nerede gördünüz” diyen Si-
beller’den, kuşatma altında 

Sosyalizmin orak çekiçli bayrağını
dalgalandıran kahraman kadın yoldaşları
Sabolar’dan, “Öleceğiz ama asla teslim
olmayacağız” diyen İsmetler’den alı-
yorlardı güçlerini.

Direniş destanlarıyla dolu zengin
tarihleri, tarihi yaratan kahraman şehitleri
yanlarındaydı.

Halk ve vatan sevgisinin gücü, düş-
mana duydukları öfke ve kinin gücüyle
doluydular.

Onlar katletmeye, tüm bu güzellikleri
yok etmeye geleceklerdi. Özgür Tut-
saklar birbirlerinin gözlerinin içine ba-
karak, birbirlerinin omuzlarına yasla-
narak yoldaşlık sevgisinin, bağlılığının
gücüyle savaşacaklardı.

Saldırının biçimi ve boyutu ne
olursa olsun, net olan bir şey vardı:
Beyinlerimizi, düşüncelerimizi teslim
alamayacaklardı. Canları pahasına di-
reneceklerdi. Ne kadar süre direnmek
gerekiyorsa o kadar süre direneceklerdi.
Ne kadar bedel ödemek gerekiyorsa,
ödenecekti. Direnişi zaferle taçlandı-
racaklardı.

19 Aralık 2000 tarihinde, sabah saat
4.30’da 20 hapishaneye aynı anda gel-
diler. Saldırı halkın mücadelesineydi.
Anadolu’da mücadeleyi, devrimciliği
yok etmek içindi.

19-22 Aralık saldırısıyla halkımız
korkutulup sindirilmek istendi. Amaçları
bu topraklarda direnişin, kararlılığın,
uzlaşmazlığın sembolü Parti-Cephe’yi
yok etmektir.

Halkın savaşan örgütünü, öncüsünü
yok ederlerse, halkın direnme dinamik-
lerini bitirip halkı umutsuzlaştırırlardı. 

Bu yüzden dört duvar arasında tutsak
edilmiş devrimcilere saldırdı. Devrimci
tutsaklar teslim alınırsa halk da alınırdı.
Emperyalizmin ve işbirlikçilerinin hesabı
buydu.

Katliam saldırısı başladığında Bay-
rampaşa, Ümraniye, Çanakkale, Bur-
sa, Çankırı, Uşak ve Ceyhan hapisha-
nelerinde ölüm orucu direnişçileri hücre
hücre eriyen bedenleriyle feda silahını
da kuşandılar. Katletmeye gelen ölüm
mangalarına seslenerek, devrimci tut-

sakları asla teslim alamayacaklarını,
halkları ve vatanları için canlarını seve
seve vereceklerini haykırdılar. Ve be-
denlerini tutuşturup ölüme meydan oku-
yarak kahramanlık destanı yazdılar.

İnanç, bağlılık, kararlılık,
cesaret ve cüret… FEDA!

FEDA silahını kuşandılar. Dört duvar
arasında olmak neyi değiştirirdi? Savaş
orada da sürüyordu. Elimizde bilindik
silahlarımız olmayabilir. O zaman farklı
bir silah buluruz. 

Direnmeye ve uzlaşmamaya kilit-
lenmiş insan, bunun yol ve yöntemlerini
yaratır. Tarihe ve geleceğe böyle bakanlar
her zaman kendi yollarında yürümüş
ve silahlarını yaratmışlalardır. Feda!
İşte böyle yaratılmıştır. Halkların ya-
rattığı en güçlü silahtır.

Özgür Tutsaklar, FEDA
Silahını Kuşanarak
Düşmana Meydan
Okudular

Katliam saldırısına envai
çeşit silaha karşı tutsakların
silahları böyle hazırlandı. Si-
lahları da bunlardı. Zaferi ka-
zanmak için Özgür Tutsaklar
her şeye sahiptir. Bombalar,
kurşunlar yağdı üzerlerine. 

Sıkılan köpük balçığa dön-
dü, dizlerini aştı. 

Duvarlar yıkıldı, tavanlar
delindi, sağanak halinde bomba
ve kurşun yağdı üzerlerine, kö-
pük aktı. Hiç susmadı bomba,
hiç kesilmedi kurşun sağanağı.

Tek bir cevap aldı tutsak-
lardan. Nefes alamayacak du-
rumda olmalarına rağmen di-
reniş sloganları patladı. Bir de
marşları.

Kararlılık ve coşkularıyla
karşıladılar bombaları, kurşun-
ları.

Tek bir hapishanede tek bir
tutsağa teslim alamadılar. O kol-
lar, kurun yağmuru, bomba sa-
ğanağı altında yoldaşının omzunu
tutup halaya durmak, onu koru-
mak için kalktı yalnızca. Marş-

ları, türküleriyle direniş halayına durarak,
cüretleriyle meydan okudular.

19-22 Aralık Direnişi, Anadolu ihti-
lalinde büyük bir zaferdir. Emperyalizm
ve oligarşi, ideolojik, stratejik çizgimiz-
den, devrim iddiamızdan vazgeçirmek,
Anadolu’da devrimciliği bitirmek ve
bizi düzene döndürebilmek için düzenledi
bu katliam saldırısını. Ancak “Teslim
olun” çağrılarına FEDA ile cevap veren
Fidan, Ahmet, Aşur, Fırat, Murat,
Hasanlar’ımız direnişin geleceğini be-
lirlediler ve zaferi garantilediler.

7 yıl süren Ölüm Orucu Direnişi
sadece Anadolu ihtilalinin değil, dün-
yanın ezilen halklarının tarihinde de
bir ilk olarak yerini aldı ve yol göster-
meye, öğretmeye devam ediyor.

Bu direnişin kurmayı, doğru devrimci
politikaları feda ruhuyla hayata geçiren,
içeride dışarıda fedayı kitleselleştiren,
direnişi halklaştıran, yeni gelenekler
yaratan, uzlaşmaz M-L çizgisiyle Par-
ti-Cephe’dir.

Bakanlar Kurulunun Acele Kamulaştırma Ve
Yıkım Kararını Tanımıyoruz!

Bakanlar kurulunun acele kamulaştırma kararı
ile Gazi halkını teslim almayı, Gazi’yi tekellere
peşkeş çekmeyi hedefleyen projeyi tanımaya-
caklarını ifade eden Halk Cepheliler 9 Aralık’ta
yayınladıkları açıklama da; 

Faşizm ilk kez Gazi Mahallesi’ni, yoksul
mahallelerimizi, evlerimizi yıkmaya hazırlan-
mıyor... Faşizm ve katil köpekleri en yukarıdan
en aşağıya kadar “Gazi’yi bitirme” yeminleri
ediyorlar. Bu içerikte yazışmaları ortaya çıkıyor.
Ve zaten yaşıyoruz; aylardır Gazi’de azgınca
saldırıyor faşizm.

Halkın barınma hakkı vardır; halkın bu hak
için, yaşama hakkı için, mahallesi için, onuru
ve geleceği için direnme hakkı vardır. Belirleyici
olan budur bizim için…

İlk kez yıkım saldırısıyla, ilk kez faşizmin
teslim alma kuşatmasıyla karşı karşıya değiliz.
Dün olduğu gibi bugün de birleşerek, örgütle-
nerek, direnerek bu saldırıyı püskürtebiliriz ve
de püskürteceğiz!

Bunun için Halk Meclislerimizde, Halk Ko-
mitelerimizde, yıkımlarla ilgili kuracağımız ko-
mite ve komisyonlarda örgütlenmeliyiz”

Evimizi Yıkanın Sarayını Yıkarız!
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19 Aralık Katliamı’nın ve Dire-
nişi’nin üzerinden on altı yıl geçti.
O gün doğan çocuklar artık kavga
bayrağını devralacak yaşa geldiler.
Öte yandan bu on altı yılda ülkemizde
ve dünyada yaşanan gelişmeler dü-
şünüldüğünde; savaşlar, işgaller, ayak-
lanmalar, krizlerle birlikte halklar
açısından önemli gelişmelerin ya-
şandığı bir süreçti bu. Geride kalan
bu sürecin bir başka özelliği de her
şeyin çok hızlı yaşandığı, değiştiği
ve tüketildiği bir zaman olmasıdır.
Bu altı yılda yaşanan ve yaşandığı
süreçte büyük ses getiren milyonlarca
insanın yaşamını etkileyen birçok

gelişme kısa sürete unutuldu, "tarih"
oldu. 

Buna karşın 19 Aralık Direnişi
unutturulamayan  hafızalardan silin-
meyen bir tarih olmuştur. 

Üzerinden 16 yıl geçtikten sonra
bile emperyalizme ve oligarşiye ait
merkezlerde 19 Aralık günü yaklaş-
tığında güvenlik önlemleri üst düzeye
çıkartılıyor. Koruma önlemleri artıyor.
Çünkü unutmadığımızı unutturma-
yacağımızı ve mutlaka hesap sora-
cağımızı biliyorlar. Emperyalizm ve
oligarşi 19 Aralık ve sonrasında ama-
cına ulaşabilmiş olsaydı, bütün bun-
lara gerek kalmazdı kuşkusuz. O za-

man unutulabilir, üzerine perde çe-
kilebilirdi tarihin. 

Amaçları bizi dize getirmek Ana-
dolu İhtilali’nin önünü kesmekti. Bu
topraklarda devrim ve sosyalizm düş-
lerini,  iddiamızı sonsuza kadar yok
etmekti. Zulme zorbalığa sömüreye
karşı savaşanları ehlileştirmek, uz-
laşmacı "akıllı solculuğu" hakim kıl-
maktı. 

Başaramadılar, 122 canımız pa-
hasına izin vermedik buna. 19 Aralık
sabahından itibaren bedenlerimizle
ve yüreklerimizle aşılmaz barikatlar
kurduk önlerine. 7 yılın sonunda diz
çöken, iradesi kırılan biz değil, tecrit

119 Aralık, Emperyalizmin 
“Ya Düşünce Değişikliği Ya Ölüm” Dayatmasına 

Verdiğimiz “Direniş” Cevabıdır
19 Aralık, Emperyalizmin Siyasi ve İdeolojik Önderliğini Yaptığı;  

Tasfiye, Uzlaşma ve Teslimiyet Politikalarının  Sonuç
Alamayacağının İlanıdır 

19 Aralık, Marksizm-Leninizmde Israrın Direnişi ve Zaferidir-1
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saldırısının sahipleri oldu. 
Nasıl ki 19 Aralık'ı bugüne kadar

unutturmadıysak, bundan sonra da
unutturmayacağız. Bu ülkemiz tari-
hindeki, hatta tüm dünyadaki en bü-
yük hapishaneler katliamlarından biri
olan 19 Aralık Katliamı’nı ve katliam
karşısındaki onurlu direnişi genç ne-
sillere de anlatacağız. Bilmelerini
sağlayacağız. 

Onların inancını, umudunu, öf-
kesini; sorulacak hesaplarını aktara-
cağız. Yeni kuşaklarla; Fidan, Aşur,
İbili olup yeniden doğacağız... 

Devrimcileri Teslim Alma
Saldırısının Adı: Tecrit

19 Aralık saldırısı sadece yaşan-
dığı günlerle ya da 20 Ekim 2000
tarihinde başlayan ölüm orucu direnişi
ve buna bağlı yaşanan gelişmelerle
değerlendirilebilecek bir olay değildir.
Meseleyi böyle alanlar ne tecrit sal-
dırısını ne de 19 Aralık operasyonu-
nun boyutlarını ve muhtevasını an-
layabilirler. 19 Aralık çok daha uzun
bir sürece yayılan bir teslim alma
saldırısının, son aşamada, fiziki im-
haya yöneldiği tarihsel bir dönüm
noktasıdır. 

Katliamın yaşandığı günlerde bir-
çokları için bu durumu anlamak zor-
du. Bu nedenle devletin yalanlarına
konuşarak saldırının sadece ölüm
oruçlarını bitirmek için yapıldığını,
devletin amacının hapishanelerde
tam denetimi sağlamakla sınırlı ol-
duğunu düşünenlerin sayısı bir hayli
fazlaydı. Buna oportünist , reformist
sol ve Kürt milliyetçileri de dahil.
Fakat geride kalan süreç bu süreçte
oligarşinin sözcülerine yapılan açık-
lamalar ve bugün gelinen nokta tec-
ritin ve 19 Aralık’ın çok daha kap-
samlı teslim alma, yok etme saldırısı
olduğunu tüm çıplaklığı ile ortaya
koydu. 

Bu noktada biraz daha geriye dö-
nerek konuyu ele almak gerekiyor.
90'lı yıllarda sosyalist- ülkelerde arka
arkaya yaşanan karşı devrimler ve
geriye dönüşler, emperyalistlere zafer
çığlıkları arttrdı. Yaşanan gelişmeleri

“tarihin sonu" diye pazarlayan em-
peryalizm, yine "yeni dünya düzeni"
adı altında tüm dünyaya egemenliğini
ilan ediyordu. Bunu kabul etmeyenler
ise "cezalandırılacaktı". Emperya-
lizmin ’91 Irak saldırısı, özünde bu
mesajı taşıyordu. 

Yaşanan bu karşı devrimci rüzgar
bütün dünyada sol sosyalist güçleri
de önüne katmayı başarmıştı. İdeo-
lojik olarak güçsüz kendine güvensiz
bir çok örgüt o güne kadar bir şekilde
sırtlarını yasladıkları  "sosyalist blo-
kun"ortadan kalkması ile bir anda
ortada kalarak hızla sağa savruldular.
Savaşan on binlerle ifade edilen, si-
lahlı gerilla gücüne sahip örgütler
silah bırakma, emperyalizmle ve ken-
di ülkelerini oligarşi ile uzlaşma ya-
rışına girdiler. Bayraklardan orak-
çekiçler, sosyalizmin sembolleri çı-
kartıldı. Sosyalizme küfretmek, de-
ğerlerini aşağılamak "moda" haline
geldi. 

Bu süreçte, dünyada az sayıda
örgüt bu savruluşun dışında kalmayı
başarabildi ve M-L ideolojide ısrar
etti. Bunların başında devrimci ha-
reket geliyordu. Öyle ki bütün dün-
yada sosyalizme küfredilir, bayrak-
lardan orak çekiçler çıkartılırken
dünyanın Türkiyesi’nde kuşatılan
üstlerinde devrimciler sosyalizmin
orak çekiçli kızıl bayrağını göklere
çekip, silah elde "cesaretiniz varsa
gelin " diye haykırıyorlardı. Bu sos-
yalizmin yenilmezliğinin ilanı bütün
dünya halklarına savaş çağrısıydı. 

‘90’lı yıllar boyunca ülkemizde
devrimci hareketin sürdürdüğü savaş,
hesap sorma eylemleri ve ideolojik
mücadele burjuva ideolojisinin sol-
daki hegemonyasının ve savrulma-
sında görece sınırlı kalmasını sağladı.
Adeta karşı devrim rüzgarları önünde
barikat oldu. 

Bu noktada açıkça görüldü ki,
Anadolu topraklarında devrim ve
sosyalizm iddiasını yok etmek bur-
juva ideolojisini hakim kılmak an-
cak devrimci hareketi yok etmekle
mümkün olabilir. Bu amaçla dev-
rimci hareketi bitirmek emperya-

AAteş alazlandığında 
insanda 

kahramanlaştın.
Yürekti haykıran

Cesaretti alevlenince
vucütta.

Ve ölüme meydan
okurken

Ateşte dansa
koşanlardı onlar...
Feda duyguları ile
ölümsüzleşirken

Kızıl bantlarla
buluştular.

Açlık
Ateş ve Direnişti

Şimdi devrim
meşalesinde kan olan.

Onlar kahramanlaşırken
yüz yılımıza 

devrimi sosyalizmi 
armağan eden 28

beden
köprüsüydüler
Anıları, önder

yaşamları yaşamımızda
can bulacak.
Ant olsun ki

bu ülke bu vatan bu
halk

özgür olacak!
Ve haykıracak her seher 

Kahramanlar Ölmez 
Halk Yenilmez!

SEVGİ ERDOGAN
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lizm ve oligarşi tarafından özellikle
hedefe konulmuştur. Hapishaneler-
deki tutsakların teslim alınması ise
bu noktada kritik önem taşıyordu.
Zira ülkemiz mücadele tarihinde ha-
pishanelerin her dönemde  özel bir
yeri olmuştur. Kimi zamanlar doğ-
rudan mücadeleyi geliştiren  bir işlev
görmüştür. 

Bu nedenle 21 Eylül 1995'te Buca
Hapishanesi’nde 4 Ocak 1996'da
Ümraniye Hapishanesi’nde devrimci
tutsaklar hedef alındı. Her iki katliama
karşı olan devrimci tutsakların cevabı
göğüs göğüse direniş oldu. İki ha-
pishanedeki direnişlerde 7 Parti Cep-
heli tutsak şehit düştü. Saldırıya ce-
vap, saldırının yaşandığı hapishane
ile sınırlı kalmayıp, tüm hapishane-
lerde aynı anda verildi. 

‘96 başında Eskişehir tabutluğu-
nun açılması; siyasi tutsakların bu
hapishaneye götürülerek hücrelere
atılması ve Mayıs ayında çıkarılan
genelgeyle saldırı yeni bir boyuta
ulaştı.  Devrimci tutsaklar bu saldırıyı
da ‘96 Ölüm Orucu Direnişi ile püs-
kültüler. 

Parti- Cepheli tutsakların önderlik
ettiği bu direnişte 5'i Parti Cepheli
toplam 12 devrimci tutsak şehit düştü. 

‘96 Ölüm Orucu zaferi emperya-
lizmi ve oligarşiyi geriletse de dev-
rimci tutusakları teslim alma hede-
finden vazgeçmediler.  Nitekim daha
Öüm Orucu sonucu yapılan anlaş-
manın mürekkebi kurumadan oligarşi
cephesinde yeni bir saldırının hazır-
lıkları başlamıştı bile.‘ 96 Ölüm Oru-
cu direnişinin halkın geniş kesimle-
rinden gördüğü destek ve yarattığı
sempatiden alınan dersle, "Kamuo-
yunun" yapılacak yeni bir saldırıya
hazırlanması öncelikli hedef olarak
belirlenmişti. Hapishanelere ve Dev-
rimci tutsaklara yönelik kuru propa-
gandalara hız verildi. 

Bu saldırıların ilk adımı ise 26
Eylül 1999'da Ulucanlar Hapisha-
nesi’nde atıltı. O gün sudan bahaneler
yaratarak Ulucanlar'da tutsaklara sal-
dıran oligarşi, 10 Devrimci tutsağı
vahşice işkencelerle  katletti. Yüz-

lercesini yaraladı. 
Saldırının hemen başında devrimci

tutsaklara şöyle sormuşlardı;” Teslim
mi olacaksınız, ölecek misiniz?” Bu
soru sadece o gün için sorulmuyordu
elbette. Oligarşi o günden sonra gi-
rişeceği tüm katliamlar adına soru-
yordu bu soruyu. Bu yanıyla Ulu-
canlar Katliamı tüm devrimcilere,
tutsaklara karşı bir gözdağı değil,
aynı zamanda 19 Aralık'ın ilk pro-
vasıydı. Nitekim 19 Aralık günü ha-
pishanelerdeki direniş cephesi de,
bu soruya verilen cevaplara göre şe-
killeniyor.

“Öleceğiz Ama
Teslim Olmayacağız!”

Devrimci tutsakları teslim almak
için oligarşi, 2000 yılının başından
itibaren F tipi hapishaneleri gündeme
getirdi. F Tiplerinde 1 ve 3 kişilik
hücrelere kapatılan devrimci tutsaklar
tecrit uygulamaları, bunun yetersiz
kaldığı yerde de işkencelerle kişi-
liksizleştirilecek, devrimci düşünce-
lerinden soyundurulacaktı. Sorun sa-
dece tek tek kişiler değil, bir bütün
olarak Devrimci Hareket’in ideolojik
olarak teslim alınmasıydı. Emper-
yalizm Nazilerden aldığı bu yöntemi
Uruguay vb. birçok ülkede uygulamış
ve başarılı da olmuştu. 

Elbetteki oligarşinin sözcüleri
amaçlarını halka açıkçası bu şekilde
açıklamıyordu. Aynı süreçte burjuva
medya aracılığıyla düzenli olarak
hapishanelerin nasıl da berbat bir
durumda olduğu örgütlerin ve maf-
yanın elinde olduğu, devlet deneti-
minin olmadığı demagojileriyle bir
yandan halka saldırılara hazırlanırken
bir yandan da F Tiplerinde nasıl da
daha rahat, modern, Avrupa stan-
dartlarına uygun vs olduğu anlatılıyor;
adeta hapishane reklamı yapılıyordu.
Burjuva medya da kendisine verilen
görevi layıkıyla yerine getirdi.

Mehmet Ali Birand, Rıdvan Akar,
Tuncay Özkan gibi çok sayıda tel-
evizyon programcısı F tiplerini öven
programlar yaptılar. Bilindiği gibi
aynı Tuncay Özkan yıllar sonra ken-

disi de tutuklanıp bir hücreye kapa-
tıldığında feryadı basacaktı...

Bütün bunlara karşın TAYAD'ın
öncülüğünde F tiplerine karşı başla-
tılan kampanya çok geniş kesimler
tarafından sahiplenildi. F tiplerinin
oligarşinin iddia ettiği gibi "Dublex
Villa" değil, birer işkence işkence
merkezi olacağı geniş kesimler tara-
fından görüldü. Boyası döküldü. Halk
nezdinde hiçbir meşruluğu kalmadı.

Buna karşın oligarşi F tiplerine
geçmekte kararlıydı. Çünkü bu, em-
peryalist ağababaların kendilerine
verdiği görevdi. Tecrit saldırısının
arkasında sadece oligarşi değil, aynı
zamanda ABD ve AB emperyalistleri
vardı. Saldırının bu stratejik boyutunu
gören devrimci hareket, büyük be-
deller ödemeyi göze almadan bu sal-
dırıların püskürtülemeyeceğini söy-
leyerek tüm sola direniş çağrısı yaptı.
Bu direnişin silahı bir kez daha ölüm
orucu olacaktı. Solla yapılan uzun
ve sabırlı tartışmalarda bu gerçek ve
direnmenin zorunlu olduğu anlatıldı.
Tartışmalar sonunda yalnızca
TKP(ML) ve TKİP Ölüm Orucu Di-
renişi saflarında yer aldı. Direniş 20
Ekim 2000'de bu üç örgüt tutsakla-
rınca başlatıldı. Diğer sol ise çeşitli
bahaneler ileri sürerek direnişin dı-
şında kaldı. O an için bu karar nasıl
gerekçelendirilirse gerekçelendirilsin
özü itibariyle düzen-devrim çatış-
masında, tercih düzen içileşmeden
yana yapılmıştır. 

Bu noktada denilebilir ki; Ölüm
Orucu direnişi aynı zamanda oligar-
şinin ölecek misiniz, teslim mi ola-
caksınız sorusuna verilen cevaptı.
Tutsaklar “öleceğiz ama teslim ol-
mayacağız” dediler. Parti-Cephe ile
birlikte direnişe başlayan TKİP ve
TKP(ML) (sonradan MKP) bu sözün
gereğini yerine getiremedi. Saldırının
yoğunlaştığı noktada direniş saflarını
terk ederek diğerleriyle aynılaştılar.

(devam edecek)

18  Aralık
2016
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Ümraniye Şe hit le ri miz: 
Ah met İbi li: Mer sinli ve 32 ya -

şın day dı. Er zu rum Ata türk Üni ver -
si te si Zi ra at Fa kül te si’ndey ken dev -
rim ci mü ca de le ye ka tıl dı. Tut sak
düş me den ön ce, İs tan bul ge ce kon -
du la rın da il le gal ör güt len me için de
ye r a lı yor du. Üm ra ni ye Ha pis ha ne -
si’n de ki Ölüm Oru cu Di re niş çi le ri -
nin ko mu ta nı ola rak, sal dı rı yı dur -
dur mak için be de ni ni tu tuş tu ra rak
za li min kar şı sı na ilk o çık tı.  

Alp Ata Ak ça yöz: Cep he’nin
bir ta raf ta rıy dı. Karslı’y dı, İs tan -
bul’da es naf lık ya pı yor du. Üm ra ni -
ye’de ki di re ni şin bit ti ği gün ko ğuş -
tan çı kar lar ken kat le dil di.

Umut Ge dik: 23 ya şın da ve
Trab zon luy du. Li se yıl la rın dan be ri
mü ca de le için dey di. Tut sak düş me -
den ön ce SPB üye siy di. 

Er can Po lat: 26 ya şın da ve Der -
sim li’y di. Kon fek si yon iş çi si Er can
1995’te ka tıl mış tı ha re ke te. Son
ola rak SPB üye siy di. 

Rı za Poy raz: Si vaslıy dı, İs tan -
bul’un Ga zi sem tin de bü yü dü. Kon -
fek si yon, avi ze ci lik gi bi çe şit li iş -
ler de ça lış tı. Oli gar şi nin or du sun da
as ker lik yap tık tan son ra, ter ci hi net -
leş ti, Cep he saf la rın da ye r al dı. 

Bay ram pa şa
Şe hit le ri mizden:  

Yaz gü lü Güder Öz türk: Der -
sim li ve 28 ya şın day dı. 1. Ölüm
Oru cu Eki bi Di re niş çi si’y di.
1983’te ağa be yi, 1994’te eşi  kat le -
dil miş ti. 1988’den be ri ör güt lü ola -
rak kav ga nın için dey di. 

Şe fi nur Tez gel: Ma lat ya-Kü re -
cik li’y di. Ço cuk lu ğun dan dev rim -
ciy di. ‘92’den be ri de Cep he li.
Uzun sü re ma hal li alan da ça lış -
mıştı...

Ni lü fer Al can: Bo lu Göy -
nüklü’y dü. 1964 do ğum luy du. Ha -
pis ha ne le rin önün de ta nı dı dev rim -
ci le ri. Bir tut sak ya kı nı, bir TA -
YAD’lı ola rak mü ca de le et ti yıl lar -

ca. Son ra baş ka alan lar da çe şit li gö -
rev ler üst len di. 

Öz lem Er can: Der sim li’y di, İs -
tan bul’da üni ver si te öğ ren ce siy ken
TÖ DEF için de mü ca de le ye ka tıl dı.
Kat li am gü nü, bir di re niş çi yi kur -
tar mak için ken di ni alev le rin önü ne
si per et ti ği sı ra da ya kı la rak kat le dil -
di. 

Gül ser Tuz cu: Kas ta mo nulu, 34
ya şın day dı. 1992’den be ri ör güt lü
bir dev rim ciy di. Ma hal li alan da so -
rum lu luk lar al dı. 1995 yı lın da tut -
sak düş tü. 

Sey han Do ğan: Sam sun-Hav -
zalıy dı. 1973 do ğum lu. Dev-
Genç’liy di, gö rev ve ri len her yer -
dey di, tut sak ken Ölüm Oru cu na gö -
nül lüy dü. 

Fı rat Ta vuk: Ölüm oru cu 1.
ekip Di re niş çi si’y di. Bay ram pa -
şa’da be de ni ni ilk ateş le yen ol du.
1971 Ma ni sa do ğum luy du. ‘94’ten
be ri kav ga day dı. 

Ali Ateş: 1. Ölüm Oru cu Eki -
bi’n dey di. 1970’te Ada na’da doğ du,
An ka ra’da Ha cet te pe Üni ver si te -
si’nde öğ ren ciy ken ka tıl dı kav ga ya. 

Aşur Kork maz: Ölüm Oru cu
Di re niş çi siy di. ‘90’dan be ri mü ca -
de le için dey di. Tut sak düş me den
ön ce Li se li Genç lik’te, ge ce kon du -
lar da ör güt len me için de ye r al dı. 

Mus ta fa Yıl maz: Fat salı’y dı.
İs tan bul’da ge ce kon du di re niş le ri
için de dev rim ci ol du. Ge liş ti, çe şit li
so rum lu luk lar üst len di. 

Mu rat Ör dek çi: Adı ya man-
Bes ni do ğum lu. İs tan bul’da bir
elek t rik atöl ye sin de ça lı şır ken, dev -
rim ci ol du. 1994’te tut sak düş tü,
TKEP/L davasından yargılandı.

Cen giz Ça lı ko pa ran: İs tan -
bul’da doğ du. İş por ta cıy dı dev rim ci
ha re ket le ta nış tı ğın da. Emek çi le rin
ör güt len me sin de yer al dı. 1996’da 4
tut sa ğın şe hit düş tü ğü Üm ra ni ye
Kat li amı’n dan ağır ya ra lı kur tul -
muş tu. 
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Ça nak ka le  Şe hit le ri miz:
Fi dan Kal şen: Ölüm Oru cu 1.

Eki bi’n dey di. Der sim liy di, 36 ya -
şın day dı, hem şi rey di. 1989’dan be ri
mü ca de le nin için dey di. Ça nak ka -
le’de be de ni ni tu tuş tu ra rak zul mün
önü ne ilk di ki len ol du. 

İl ker Ba ba can: İs tan bul’da
doğ du. Dev rim ci ler le ta nış tı ve
96’da tut sak dü şe ne ka dar dev ri min
emek çi si ol du, so rum lu luk lar üst -
len di. 22 ya şın day dı. Ölüm Oru cu
3. Eki bi nin en genç di re niş çi le rin -
den di. 

Fah ri Sa rı: 1990’la rın baş la rın -
dan be ri mü ca de le nin için de bir
Kürt yurt se veriy di. 1993’te tut sak

düş tü. 

Sul tan Sa rı: Genç ya şın da
Ada na’da Kürt yurt se ver ha re -
ke tin saf la rı na ka tıl dı. Çu ku ro va
Böl ge si’n de fa ali yet yü rüt tü.
1993’te tut sak düş tü. 

Bur sa Şe hit le ri miz:
Mu rat Öz de mir: 1. Ölüm

Oru cu Eki bi’n dey di. 39 ya şın -
day dı. Bur ju va ba sın da yıl lar ca
ça lı şan bir ga ze te ciy di. O, ter ci -
hi ni dev rim den ya na yap tı. Bir
sü re Mü ca de le ga ze te sin de ça -
lış tı, Ege’de so rum lu luk lar üst -
len di. 

Ali İh san Öz kan: Ço rum-
Ala ca lı’y dı. 26 ya şın day dı. TKP
(ML) da va sın dan tut sak tı. Cep -
he li tut sak lar dı şın da, 19 Ara lık
ön ce si ya pı lan “sal dı rı olur sa
ken di mi zi ya ka rız” ka ra rı nı uy -
gu la yan tek di re niş çi   ol du. 

Çan kı rı Şe hit le ri miz;
İr fan Or tak çı: 1. Ölüm Oru -

cu Eki bi Di re niş çi si’y di. Ço rum,
Ala ca lı’ydı. 1971 do ğum luy du.
İmam Ha tip Li se si’ni bi tir miş ti.
91’de dev rim ci ler le ta nış tı ve
sos ya lizm mü ca de le si ne ka tıl dı.
19 Ara lık’ta ağır ya ra lan dı; kal -
dı rıl dı ğı has ta ne de şe hit düş tü.

Ha san Gün gör mez: 36 ya -
şın day dı,  Kon ya Ci han bey li li’ydi.
1980’le rin so nun da dev rim mü ca -
de le si ne ka tıl dı. 19 Ara lık’ta be de -
ni ni tu tuş tu ra rak zul me kar şı ba ri kat
ol du. 

Uşak Şe hit le ri miz;
Ya se min Can cı: Uşak Ha pis ha -

ne si’nde ki Cep he li ka dın tut sak la rın
so rum lu suy du. 1967, İs tan bul do -
ğum luy du. 1989’dan be ri kav ga nın
için dey di. Ey lül 1992’de tut sak
düş tü. Ope ras yo nu dur dur mak için
be de ni ni tu tuş tu ra rak şe hit düş tü.

Ber rin Bıç kı lar: Ölüm Oru cu 1.

Eki bi Di re niş çi si’y di. İz mir do ğum -

luy du ve he nüz 22 ya şın day dı. 6 yıl -

dır mücadelenin  için dey di. Aç lı ğı -

nın 60’lı gün le rin de, sal dı rı ya ba ri -

kat ol mak için alev le rin or ta sı na

dal dı.  

Cey han Şe hidimiz
Ha lil Ön der: Ölüm Oru cu 1.

Eki bi Di re niş çi siy di. 30 ya şın day dı

Ha lil, Os ma ni ye-Dü zi çi li’ydi. An -

ka ra ve İs tan bul Dev-Genç saf la rın -

da mü ca de le et miş ti. Be de ni ni tu -

tuş tu ra rak zul mün önü ne di kil di.

19-22 Aralık Şehitlerimizi
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��Biz diyoruz ki; 19 Aralık ve ardından geliştirilen F tipleri politikasıyla

emperyalizm ve oligarşi; direnmeyi, örgütlü olmayı, mücadele etmeyi halk için
korkutucu hale getirmeye çalıştılar. 19 Aralık aynı zamanda bir gözdağı politikasıydı.
O gün direnişler olmasaydı 19-22 Aralık ve hücreler bir kara bulut gibi halkın üzerine
çökecekti.

�Biz diyoruz ki; direnmeyen çürür, savaşmayan ölür. Direnmemek; uğruna sa-

vaşılan değerleri, değersizleştirmektir, gözden düşürmektir. Direnmemek; teslimiyet,
statükoculuk güvensizlik yaratmaktır. Direnmemek, halkta umutsuzluk yaratmaktır.

�Biz diyoruz ki; 19 Aralık günü direndiğimiz için emperyalizmin tecrit

saldırısına karşı koyabildik. 7 yıl süren Büyük Direniş’i örgütleyebildik.

�Biz diyoruz ki; 19 Aralık günü direndiğimiz için bugün siyasi ve ideolojik

varlığımızı sürdürebiliyoruz.

�Biz diyoruz ki; O gün direndiğimiz için emperyalizmin "YA DÜŞÜNCE

DEĞİŞİKLİĞİ YA ÖLÜM" dayatmasına karşı koyabildik. Şehirlerde ve kırlarda
silahlı mücadeleyi büyütmeye devam ediyor; emperyalizmin tasfiye, uzlaşma ve
teslimiyet politikalarını boşa çıkarabiliyoruz.

�Biz diyoruz ki; 19 Aralık  Hapishane Katliamları’na karşı direniş, yenilmeyen

devrimci iradedir.

�Biz diyoruz ki; 19 Aralık operasyonunda 28 devrimci tutsağı  kurşunlarla,

bombalarla, yakarak katleden onlarcasını yaralayan işkencelerle F tipi hapishanelerine
taşıyan katil devlet, tüm vahşetine rağmen Özgür Tutsakları teslim alamadı boyun
eğdiremedi, kazanan yine  Özgür Tutsaklar oldu.

�Biz diyoruz ki; diri diri yakılan 6 kadın yoldaşımızın kömürleşmiş bedenlerinin

sorumlularını biliyoruz şehitlerimizin hesabı mahşere kalmayacak!

�Biz diyoruz ki; kimilerinin unuttuğu, kimilerinin unutmak ve kimilerinin de

unutturmak istediği ama bizim ASLA unutmayacağımız ve unutturmayacağımız
bir tarihtir, 19 Aralık...

�Biz diyoruz ki; Bizi yok edemediniz. Düşüncelerimizi değiştiremediniz. 7 yıl

içinde devrim ve sosyalizm idealleri için hücre hücre eridik öldük. Ta ki zafere
kadar da ölmeye devam ettik. Hücrelerinizi başlarına yıkana kadar, halkımızın
kurtuluşu olan devrim ve sosyalizmi gerçekleştirene kadar ölmeye, savaşmaya
devam edeceğiz.

19 ARALIK GÜNÜ DİRENDİĞİMİZ İÇİN 
BUGÜN VARIZBiz Diyoruz ki;�

Yürüyüş
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“Bazılarının anlattığı gibi ABD
çizgisi, döneklik değildir. Bunu söy-
leyenler aşağılık kimselerdir, güç
olmayan kişiliklerdir. Ucuz değer-
lendirmelerdir.” (A. Öcalan, İmralı
Görüşme Notları)

ABD çizgisi şimdi de Kürt milli-
yetçiliğine, Amerika’nın işbirlikçi
ordusunu kurdurdu. Kürt milliyetçi
hareketi, ABD’nin işbirlikçi işgal or-
dusu Türkiye oligarşisinin ordusuna
karşı, Kürt halkının ulusal talepleri
için savaştı. Kürt halkı tarafından
bu savaşı nedeniyle desteklendi, bü-
yütüldü. Bugün Kürt milliyetçiliğinin
kendisi ABD’nin işbirlikçisi orduya
dönüşüyor.

“ABD'nin Tel Abyad'da PYD-
PKK'lı savaşçılara kişi başı 300
dolar verdiği eğitim kampı kuruldu.
Suriye'de IŞİD'e karşı savaştığı ge-
rekçesiyle ABD tarafından 'müttefik'
olarak görülen PKK-PYD için kamp
kurulduğu bildirildi.” (Mepa Haber
Merkezi 22.11.2016)

Aynı konuda bir başka haber, 
“ABD'den PKK'ya 1350 Kişilik

Kamp Kıyağı! 300 Dolar da Maaş
Veriyorlar...” (Haberler.com, 22 Ka-
sım 2016)

Öcalan, İmralı görüşmeleri süre-
cinde Amerikan emperyalizminin iş-
birlikçiliğini çok açıktan savunuyor,
buna “döneklik” diyenlere bile küfür
ediyor. Oysa döneklik bu durumu
ifade etmeye yetmez, herhangi bir
düşünce ya da inançtan, bir başka
düşünce ya da inanca dönmeyi  “dö-
neklik” diye adlandırmak mümkün-
dür. Ama bu döneklik ABD emper-
yalizminin işbirlikçiliğine dönmekse,
buradaki siyasal ağırlık çok daha
fazlasıdır. Başta Amerika, İngiliz,
Alman, Fransız emperyalistleri olmak
üzere, emperyalizmin tarihi halklara
karşı suçlar tarihidir. Emperyalizm
Kürt halkına karşı da büyük suçlar
işlemiştir. Bunlar Kürt milliyetçile-
rinin de bildikleri gerçeklerdir. Bu
yanıyla söz konusu pratik Kürt hal-
kına da ihanet pratiğidir.

Kimin İşbirlikçisisin?
- 1945’te Japonya’nın Hiroşima

ve Nagazaki kentlerine atom bom-
bası atarak bir anda 250 bin kişiyi
katleden Amerika’nın işbirlikçisi-
sin.

- 13 Şubat-15 Şubat 1945 günleri
Almanya’nın Dresden şehrini bom-
balayarak, çoğunluğunu kadın ve
çocukların oluşturduğu 200 bine
yakın insanı katleden Amerika’nın
işbirlikçisisin.

- 1948 ile 1957 arasındaki cun-
talar sırasında Kolombiya’da 300
bin kişi, 1957 ile 1963 arasında ise
20 binden fazla insanı katlettiren
Amerikan’ın işbirlikçisisin. Kolom-
biya’daki bu katliamları da işbirlikçi
ordular yaptılar. 

- 1950-1953 yılları arasında yüz-
binlerce yurtsever Koreliyi katleden
Amerika’nın işbirlikçisisin.

- 1956-59 yılları arasında Kü-
ba’da 60.000 kişiyi,

- 1956-1975 tarihleri arasında,
Vietnam’da halkın üzerine 638 bin
ton bomba atan ve 2 milyon Viet-
namlıyı öldüren, milyonları sakat
bırakan Amerika’nın...

- Bugün dünyanın önemli bir
bölümünü sömürgeleştirmiş olan
ve dünyada sömürünün yarattığı
açlığın, on milyonların açlıktan ölü-
münün sorumlusu Amerika’nın,

- Dünya halklarına karşı savaşın
karargahı, faşist cuntaların, katli-
amların, zulmün mimarı Ameri-
ka’nın işbirlikçisisiniz. 

İşbirlikçiliğini övünçle
yaptığınız  Amerika’nın
suçlarını bir dergi yazısına
sığdırmak mümkün değil-
dir, en kısa haliyle bile
broşür oluşturur Amerikan
emperyalizminin suçları.
Ve Amerikan emperyaliz-
mi bu suçlarına her gün
yenilerini eklemeye devam
ediyor. Libya’da, Afga-
nistan’da, Irak’ta, Suri-

ye’de katliamlarına katliamlar, iş-
kencelerine işkenceler ekliyor. 

Amerika’nın işbirlikçisi olmak,
onun suçlarına ortak olmak, yeni
suçlarının tetikçisi olmak anlamına
geliyor.

Amerika’nın İşbirlikçi 
Ordusu Olmak 
Ne Anlama Gelir?

Kürt milliyetçiliği ve onun kuy-
rukçuluğunu yapan oportünizm, ABD
işbirlikçiliğini sıradanlaştırarak, ma-
sum bir politika gibi sunmak istiyor.
“Kürtlerin de devlet kurma hakları
var”, “Amerika’dan destek alma-
sınlar da ne yapsınlar, kendilerini
nasıl savunsunlar?” içeriğinde de-
ğerlendirmelerle gerçeklerin üzerini
örtüyorlar.

Oysa, emperyalizmin işbirlikçiliği
hiç de öyle masum ve zararsız bir şey
değildir. Emperyalizmin işbirlikçiliği
demek, emperyalist çıkarlar için, kendi
halkına ve dünya halklarına karşı sa-
vaşan bir güç olmak demektir. Bunun
sayısız örneği vardır, ki en yakın ör-
neklerden birisi Türkiye oligarşisinin
ordusudur. Amerikan çıkarları için
Kuzey Kore’de Kore halkına karşı
savaşmıştır. Kan dökmüştür.

Ülkemizde onyıllardır Türkiye
halkına karşı savaşmaktadır. Kürt
halkı da faşist Türkiye ordusunun
savaştığı temel güçlerdendir. Türkiye
ordusunun Amerika’nın işbirlikçi or-
dusu olduğu bilinen gerçektir, Türkiye
ordusunun hemen tüm suçlarından

Kürt Milliyetçileri Emperyalizmin İdeolojik ve Siyasi Önderliğini Yaptığı Tasfiye,
Uzlaşma ve Teslimiyet Politikalarının Sonucunda Amerika’nın Kara Gücü Oldu!

Şimdi Emperyalizmin “Kara Gücü” Olmaktan,
“Paralı Asker”i Olmaya Giden Yolda İlerliyorlar...
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Amerika’nın birinci dereceden so-
rumlu olduğu da bilinir.

Latin Amerika’dan Türkiye’ye
tüm faşist cuntalar Amerika’nın iş-
birlikçisi gizli işgal orduları eliyle
gerçekleştirilmiştir. Her biri kendi
halklarına karşı Amerikan emperya-
lizminin, emperyalist tekellerin çı-
karları için savaşmış, büyük katliamlar
gerçekleştirmiş, yüzbinleri işkence
tezgahlarından geçirip, öldürmüş ya
da hapse atmıştır.

Şili, Arjantin, Guatemala, Küba,
El Salvador, Nikaragua, Bolivya,
Meksika hemen tüm Latin Amerika
ülkelerinde Amerika’nın işbirlikçi
orduları mevcuttur ve kendi halkla-
rına, komşu ülke halklarına karşı
Amerikan çıkarları için savaşmışlar-
dır. Suçlar işlemişlerdir. İşkenceler,
katliamlar, faşist cuntalar bu işbirlikçi
orduların pratikleridir.

Kimse halkı Kürt milliyetçiliğinin
geliştirdiği ilişkinin bu işbirlikçilik
ilişkilerinden farklı olduğunu söyle-
yerek kandırmaya çalışmasın.  Em-
peryalizmin işbirlikçiliğinin anlamı
her yerde aynıdır.

İşte birkaç örnekle Amerikan iş-
birlikçiliğinin anlamı:

- 1921: İşgal ettiği Nikaragua’da
Somoza’nın başını çektiği Ulusal
Muhafızlar adlı işbirlikçi örgütü
kurdu, bu örgüt, anti-emperyalist
direnişin başını çeken Sandino ve
300 kişiyi katletti. 40 yıldan fazla
sü̈recek bir terör devrini başlattı.

- Kolombiya’da 1948 ile 1957
arasındaki cuntalar sırasında 300
bin kişi, 1957 ile 1963 arasında ise
20 binden fazla insan öldürüldü. 

- Guatemala’da 1954’teki ABD
işgali ve cuntası döneminde 200
binden fazla insan katledildi.
1966’da 8 bin, 1976-1977 döneminde
20 bin kişi işbirlikçi cuntalar tara-
fından kaybedilmiş ve gizli mezar-
lıklarda gömülmüştür. 

-1956-59 yılları arasında Küba’da
60.000 kişiyi, ABD’li danışmanları
ve işbirlikçisi Batista katletti.

- 1952-1967 arasında Bolivya’da
çoğu madenci ve tarım işçisi 30 bin
kişi ABD destekli cuntalar tarafından
katledildi. 1980 yılına kadar tam
189 hükümet darbesi yaşanan Bo-

livya’da katledilen insanların sayısını
bilmek neredeyse imkansızdır.

- 1964; Brezilya’da kurulan ABD
işbirlikçisi “Ölüm Filoları” iki bin-
den fazla kişiyi katletmiştir. 

- 1965’te işbirlikçi Suharto, 1
milyon komünist ve ilerici Endo-
nezyalıyı katletti.

- 1973’te Şili’de CIA’nin düzen-
lediği darbe sonucu, işbirlikçi ordu
eliyle 35 bin kişi katledildi.

- Arjantin’de faşist işbirlikçi ge-
neraller eliyle 30 bin kişi “kaybe-
dildi”.

- El Salvador, 1979 yılından son-
ra CIA tarafından oluşturulan ölüm
mangaları, toplam 70 bin insanı
katletmiştir. Katliamlarda yer alan
“Atlacalt Taburu” ABD tarafından
eğitilmiştir.

- Türkiye’de Amerikan işbirlikçisi
ordu, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül
1980’de iki cunta örgütlemiş, yüz-
binleri işkencelerden geçirip, ha-
pishanelere doldurmuş, çok sayıda
devrimciyi katletmişler, idam etmiş-
lerdir.

Suriye’de, Libya’da, Afganis-
tan’da, Irak’ta Amerika’nın işbirlikçi
güçlerinin yaptıkları katliamlar ise
daha yakın tarihimizdir.

Yeni Sömürgeciliğin
İşbirlikçi Orduları
Emperyalizmin
İşgal Ordularıdır

Yani sömürgecilik döneminde em-
peryalizmin geliştirdiği yeni yöntem,
“gizli işgal” yöntemidir. Gizli işgal
yönteminin temel yanı, emperyalizm
artık kendi ordusuyla girip bir ülkeyi
işgal etmek yerine, çok daha çıkar-
larına uygun bir yöntem geliştirmiştir.
Buna göre, artık işgal edilen ülkelerin
yerel güçlerinden işgal ordusu oluş-
turulur, ya da var olan ordu işbirlikçi
işgal ordusuna dönüştürülür. Böylece
işgal edilen ülkedeki, işgalci orduya
karşı gelişecek millici duyguların
önüne geçilir. Emperyalizm siyasal
olarak kazanır. 

İkincisi, işgal orduları emperya-
lizm için çok daha ucuz ordulardır.
Emperyalizm maddi olarak kazanır.

İşgal orduları kurmak, emperya-

lizmin ordu gücünü çok daha fazla
artırır ve emperyalizm askeri olarak
kazanır.

Dünyanın hemen her yerinde em-
peryalizmin işgal orduları, işbirlikçi
ordular vardır. Dünyanın pek çok
yerindeki sömürgelerinde emperya-
lizmin askeri üsleri vardır. Tıpkı ül-
kemizdeki İncirlik ve çok sayıdaki
emperyalist üs gibi.

Bunlara Kürt milliyetçiliği Tala-
bani ve Barzani ile katılmıştı. Şimdi
PYD de bu işbirlikçi güçler arasına,
bir işbirlikçi ordu ile de katılıyor.
Görevi Suriye içinde Amerikan em-
peryalizminin çıkarlarının savunucusu
olmak, kendi ve Arap halkının kanını
Amerikan emperyalizminin çıkarları
için dökmek.

Böylece dünya tarihine, adlarını
emperyalizmin işbirlikçi orduları ola-
rak suçlular listesinde yazdıranlar
arasına PYD de katılmaktadır.

Ulusal Kurtuluştan
İşbirlikçi Orduya

Seçim kampanyasında Hillary
Clinton; “Kürtleri silahlandırmayı
değerlendiririm. Kürtler Irak’ta ol-
duğu gibi Suriye’de de en iyi ortak-
larımız oldu” diyordu. 

Biliyoruz ki, Kürt milliyetçiliği
bu utanç vermesi gereken tablodan
gurur duyuyor. Küçük burjuvazinin
haklı olmak diye bir sorunu yok,
adaletli olmak diye bir sorunu yok,
bu nedenle dünyanın en katil, sö-
mürgeci emperyalist gücünün işbir-
likçiliğinden rahatsızlık duymuyor.

Sanıyor ki, Amerikan emperya-
lizminin işbirlikçiliği kendisine güç
getirecek. Oysa, önünden giren Ta-
labani-Barzani’lere bakması emper-
yalizmin işbirlikçiliğinin değil bir
halka güç kazandırmayı, tersine o
halkın on yıllarca güç olmasını en-
gelleyecek prangaları ayağına vurması
demektir. Bunu görmek için Barza-
ni’lere gitmesine de gerek yok, Tür-
kiye oligarşisinin haline baksa yine
gerçeği görecektir. Krizlerden çıka-
mayan, halkı açlık, yoksulluk içinde
yaşayan, ancak faşizmle yönetebilen
bir ülkedir Türkiye. Bu emperyaliz-
min işbirlikçiliğinin en doğrudan so-
nucudur. Görünen odur ki, Kürt mil-
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liyetçi hareketi çok daha kötüsüne
de razıdır, yeter ki, emperyalizm,
Türkiye oligarşisi yerine kendilerini
işbirlikçi muhatap olarak kabul et-
sin.

Kürt milliyetçi hareket, Kürt hal-
kının ulusal taleplerini sahiplenerek
ortaya çıkmıştı. Kürt halkının deste-
ğini bu zeminde aldı. 

Dünya genelinde küçük burjuva
milliyetçi hareketler asıl olarak sos-
yalist ülkelerden ve Marksist-Leninst
ideolojiden etkilenerek bağımsızlık
mücadelesi yürütüyorlardı. Sosyalist
ülkelerde revizyonist iktidarların yan-
lış politikalarının yarattığı yıkım sü-
reci, küçük burjuva milliyetçi hare-
ketleri de etkiledi ve bu hareketler,
emperyalist sistem içinde kendilerine
yer aramaya başladılar. 

Bu arayışın sonucu olarak, Kürt
milliyetçiliği önce tüm sosyalizm
simgelerinden ve söylemlerinden
“kurtuldu!”.

Aynı zamanda, emperyalizme,
Türkiye oligarşisine sistem içine ka-
tılmaya hazır olduğunu anlatan me-
sajlar vermeye başladı.

Aynı süreçte, devrimci hareketlere,
özelde Parti-Cephe’ye hakaretler ve
fiziki saldırılarıyla kendini emperyalist
sisteme ispatlamaya çalıştı.

Milliyetçi ideolojiye daha fazla
yönelerek, Türk halkını bir bütün
olarak düşman gören açıklamalar ve
eylemler yapmaya başladı. Giderek
bunu bir çizgi haline getirdi.

Emperyalizmle işbirliğini, Türkiye
oligarşisi ile işbirliğini “barış” adı
altında, açıktan savunur hale geldi.

Emperyalist sisteme açıktan öv-
güler düzmeye başladı.

İmralı Hapishanesi’nde, sözde
yeni teoriler adı altında, kapitalist
sistemin savunusu, sosyalizme saldırı
teorileştirildi.

Sayısız kez, emperyalizme ve
Türkiye oligarşisine kendilerini kul-

lanmaları için çağrı yapıldı.
Öcalan’ın İmralı’da yaptığı
açıklamalarda, “falanca ülkeler
bizi kullandı, kullanmak iste-
di... bu mesele halledilmezse
gelecekte de kullanırlar” ifa-
deleri yer alıyordu.

Öcalan İmralı Savunma-
sı’nda, PKK’nin oligarşik düzenin
içinde yer alacağı üzerine güvence
veriliyor, şöyle deniyordu: “PKK,
Cumhuriyeti parçalayan iddiasından
onu güçlendiren temel olgulardan
birisine dönüşecektir. Yargıçlar bunu
görebilmeli.”

Cemil Bayık da emperyalist sis-
teme karşı olmadıklarını açıklıyordu:
"Şunu herkesin bilmesi gerekiyor;
biz ABD'nin Kürdistan'da, bölgede
kendisine göre istikrar yaratmasına
bir şey demiyoruz." (PKK Başkanlık
Konseyi Üyesi Cemil BAYIK, 20
Haziran ‘99)

Kürt milliyetçiliğinin bu tablosu,
emperyalizm eliyle başlatılan tasfiye
sürecinin de zeminini hazırlamıştır.
Emperyalizmin mimarlığını yaptığı
teslimiyet süreci böyle başlatıldı.

Adına Kürt milliyetçiliği “çözüm”
süreci dese de, oligarşinin sözcüleri
çok kez bu sürecin gerçek niteliğini,
“terör örgütünün tasfiye edilmesi
süreci” şeklinde özetlediler. Gerçek
de buydu. Kürt milliyetçi hareket,
Kürt halkının hemen tüm sorunlarını
bir kenara bırakarak, soyut bir “kim-
lik” talebiyle kendini sınırlandırma
noktasına geldi.

Kürt halkının açlığı, yoksulluk,
zulüm, sömürü Kürt milliyetçiliğinin
gündemine hemen hiç girmez oldu.

Kürtler içinde sömüren sömürülen
ayrımını hiç yapmamaya başladı.
Kürt milliyetçi ideoloji en kaba haliyle
savunulur hale geldi, kadrolarını, kit-
lelerini bununla eğitmeye, şekillen-
dirmeye başladı. Bu tasfiye sürecinin
kendisiydi ve başarıya da ulaştı.

İdeolojik olarak Kürt milliyetçiliği
emperyalizmin izin verdiği sınırlar
içinde hareket etmeye başlamıştır.
Silahlı mücadeleye saldırmaları, sınıf
mücadelesine saldırmaları iki temel
noktada Kürt milliyetçi hareketin
tasfiye edilerek sistem içine çekil-
mesinin ifadeleridir.

Bu sürecin parçası olarak, Kürt
milliyetçi hareket Amerika ve Avrupa
emperyalistleriyle kullanılma ilişkisi
geliştirdi.

Kürt milliyetçiliği, Suriye’de em-
peryalizmin ve Türkiye oligarşisinin
başarısızlığı sonrasında, kullanılma
ilişkisini daha ileri aşamaya sıçratma
“fırsatını” yakaladı.

Önce Suriye halkına karşı em-
peryalist işgal onaylandı. İşbirliği
arayışına girildi. Emperyalizmin iş-
birlikçisi katiller sürüsünün içine gir-
mek için girişimlerde bulunuldu, ama
buna işbirlikçilerin Türkiye oligarşisi
ile ilişkileri izin vermedi.

Kürt milliyetçiliği yılmadı, ısrarla
işbirliği koşullarını aramaya devam
etti. Bunun için Türkiye oligarşisine
de neredeyse yalvar yakar olundu.
Kürt milliyetçiliği ile birlikte olmanın,
emperyalizm için daha kullanışlı bir
sonuç ortaya çıkaracağı, bunun Tür-
kiye oligarşisinin de çıkarına olduğu
Kürt milliyetçisi ve kuyrukçuları ta-
rafından utanmazca çok kez yazıldı. 

Ve emperyalizmin ideolojik siyasi
önderliğini yaptığı teslimiyet, tasfiye,
uzlaşma sürecinden önce emperya-
lizmin “Kara Gücü”ne, oradan da
Amerika’nın paralı ordusuna geçil-
miştir. Emperyalizmin paralı asker-
liğinin anlamı teorik olarak da pratik
olarak da halka düşmanlıktır. Bu du-
rum, süreç çeşitli nedenlerle sekteye
uğramazsa önümüzdeki dönemlerde
çok daha belirgin hale gelecektir.  

Emperyalizme Yaslanıp
Kurulan Devlet Hayalleri

Eğer sınıfların tavırlarını ideolo-
jilerinin şekillendirdiğine inanma-
yanlar varsa, Kürt milliyeçilerinin
birbirinin aynısı tavırlarına baksınlar.
Barzaniye bakın, PYD’yi görürsünüz,
PKK’ye bakın Barzani’yi görürsünüz.
Hepsine bakın, Filistin’in milliyetçi,
teslimiyetçi önderliklerini görürsü-
nüz.

Hepsi, atacakları adım için em-
peryalizmin ağzının içine bakıyorlar. 

İlke yok, kural yok... Askeri ve
ekonomik gücü emperyalizmde gö-
rüyorlar, kapısında kendilerini kul
ediyorlar.

Bakın PYD Eş Başkanı Salih
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Müslüm’e göre, YPG’nin
Fırat’ın batısında kalma
ya da kalmamasına kim
karar veriyor? Türkiye
devleti YPG’nin Fırat’ın
batısına geçmesine karşı
çıkıyorlar, oradan çekil-
melerini istiyorlar, Salih
Müslüm diyor ki, ABD
çekilmemizi istemez.

“YPG ve ABD arasın-
da birlikte DAİŞ’e karşı
mücadele etme anlaşması
var. Bu durumda bazı bölgelerde
YPG çekilmek istese de ABD istemez.
Halen Menbic başta olmak üzere
bir çok yerde DAİŞ’e karşı birlikte
savaş devam ediyor. Demokratik
Suriye Güçleri zaten uluslararası
koalisyonla beraber çalışıyor. Bunlar,
DAİŞ’le mücadelede bundan sonra
da beraber çalışmaya devam ede-
cekler.” (Evrensel, 9 Eylül 2016)

Emperyalist sistem Kürt milli-
yetçiliğinin dilinde “uluslararası koa-
lisyon” oluyor, onların işbirlikçiliğine
dayanarak var olmaya çalışıyor. Ve
her işbirlikçiliğin bedeli vardır, Kürt
milliyetçiliğinin ödediği bedel, Su-
riye’de emperyalizmin kara gücü
olarak savaşmak. Emperyalizm adına
halklara karşı savaşmaktan, işgal
gücü olmaktan, emperyalizmin suç
ortaklığından rahatsızlık duymuyor
milliyetçilik.

Emperyalizm de bu işbirlikçiliği
kullanmaya devam edeceğini söylü-
yor. Seçim kampanyasında Hillary
Clinton Kürtleri silahlandırmaya de-
vam edeceğini belirtiyor, CIA Başkanı
da Kürt milliyetçiliğinin işbirlikçili-
ğini ödüllendirebileceklerini ima edi-
yor. Diyor ki;

“CIA Başkanı John Brennan ne
olursa olsun Suriye ve Irak’ın bö-
lüneceği bir tablo çizdi. West Point’in
‘CTC Sentinel’ adlı yayın organına
mülakat veren CIA Başkanı, Suriye
ve Irak’ın toprak bütünlüğünün ye-
niden sağlanabileceği, merkezi hü-
kümet tarafından yönetilebileceğin-
den kuşkulu olduğu mesajını verdi:
‘Suriye ve Irak’ın yeniden bir araya
gelip gelemeyeceğini bilmiyorum.
Çok fazla kan döküldü, çok fazla
yıkım yapıldı. Her iki ülkede adil

biçimde yönetecek merkezi hükü-
metlerin kurulduğunu görmeye öm-
rümün yeteceğinden şüpheliyim.’

Kürt bölgeleri gibi birçok özerk
bölgenin ortaya çıkabileceğini ve
merkezi hükümetin yerini alabile-
ceğini dile getirdi.” (Cumhuriyet, 9
Eylül 2016)

Barzani’si, PKK’si, PYD’si far-
ketmiyor, milliyetçilik ideolojisi ge-
reği aynı yere varıyor. Emperyalizmle
işbirliği. Emperyalizme hizmet ede-
rek, emperyalist sisteme entegre ola-
rak güç olmak.

Reformizm, oportünizm Kürt mil-
liyetçiliğinin kendi çıkarları için sa-
vaştığını söylerken, biz emperyalist
sisteme dayanarak güç olmaya çalış-
manın sonuçlarını defalarca kez yaz-
dık, anlattık. İşte o sonuçlardan biri
daha ortaya çıktı, Kürt milliyetçiliğinin
gücü bölgede emperyalizmin işbirlikçi
ordusuna dönüştürülüyor.

Yani emperyalizm adına bölge-
mizde suç makinası olarak çalışan
Türkiye Oligarşisinin ordusuna, İsra-
il’in ordusuna, Kürt milliyetçiliğinin
ordusu katılıyor. Şimdi, halka karşı
savaşta Kürt milliyetçiliği bir adım
daha öne çıkacak, Amerika’nın ope-
rasyonlarını üstlenecek, hayata geçi-
recek. Amerikan silahlarıyla, Amerikan
çıkarları için savaşacak. Sadece Arap
halkına karşı değil, sadece başka halk-
lara karşı değil, Kürt halkına karşı da
emperyalizmin çıkarları için savaşacak.
Öyle olacağını Türkiye faşizminin
ordusuna bakıp görebilirsiniz.

Kürt milliyetçiliğinin ordusunun
da kontr-gerilla örgütlenmeleri olacak,
CIA ile bağlantılı çalışan gizli istih-
barat örgütleri olacak, Kürt halkının
ve Ortadoğu halklarının faaliyetleri

hakkında bilgi toplayarak Amerikan
emperyalizmine gönderecek.

Kürt halkı emperyalizmin işbir-
likçisi orduları çok iyi tanır. Türkiye
faşizminin ordusundan tanır. Bilir
ki, Kürt milliyetçi güçlerin oluştu-
racakları işbirlikçi ordu da yarın ken-
dilerine karşı kullanılacaktır. Tıpkı
Türkiye faşizminin ordusunun Türk
halkına karşı da kullanıldığı gibi.

Kürt halkımız, emperyalizmin iş-
birlikçiliği onursuzluğunu kabul et-
meyecektir. Bugüne kadar emperya-
lizmin işbirlikçi ordusuna karşı sa-
vaşmış bir halk, emperyalizmin iş-
birlikçiliğinin ne olduğunu çok iyi
bilir. Kendi yaşadıklarından bilir ve
bu onursuzluğu kabul etmeyecektir. 

Burada En Çok
Oportünizme Söz Düşer

Kürt milliyetçiliğinin kuyruğundan
ayrılmayan oportünist hareketler bu
durumu değerlendirmelidirler. En
çok onlar konuşmalılar. 

Evet, bu tabloyu da savunun. Öyle
ya, emperyalizmle girilen ilişkileri
savunuyordunuz. Emperyalizmin si-
lahını almak akıllılıktı. Şimdi em-
peryalizmin paralı ordusu olmak daha
fazla akıllılık, ayrıca yeni fırsatlar
sunuyordur, değil mi? Şimdi bunları
yazın, bunları savunun.

Emperyalizmle ilişkileri o kadar
çok savunun ki, ilericilik adına kelime
dağarcığınızda tek bir kelimeye yer
kalmasın. Emperyalizmin ordusu ol-
mak nasıl bir şeydir ve emperyalizmin
orduları kimlere karşı savaşır? Sizden
bunun teorik açıklamalarını bekli-
yoruz.
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FARC (Kolombiya Devrimci Si-
lahlı Güçleri) ile Kolombiya hükümeti
arasında uzun süredir devam eden
“barış” görüşmeleri sonucunda 26
Eylül'de bir anlaşma imzalanmıştı.
Ancak FARC'ın tüm uzlaşma ve dü-
zene dönme çabalarına, dayatılan
bütün maddeleri kabul etmesine rağ-
men bu teslimiyet, Kolombiya Dev-
leti'ni yeterince ikna etmemiş ve 2
Ekim'de referanduma gidilmişti. Re-
ferandumda ise “hayır” oyu çıkmıştı.
Bu referandumun bir önemi yoktu,
görüşmeler devam etti ve nihayet
Kasım ayında yeni bir “barış” an-
laşması imzalandı. 

Kolombiya’nın başkenti
Bogota'daki Colon Tiyatro-
su'nda, büyük bir sevinç gös-
terileri altında imzalanan an-
laşmanın ardından konuşan
Devlet Başkanı Juan Manuel
Santos "Bu tarihi sahnede,
dünyanın ve ülkemizin önün-
de FARC'la yeni barış an-
laşmasını imzaladık. Bir kur-
ban daha vermemek için bu kanı
durdurduk ve daha fazla gecikemez-
dik" dedi. FARC üyelerinin anlaşmayı
takiben 5 gün sonra silah bırakmak
için belirlenen alanlara çekileceğini
ve  sadece 150 gün içinde bütün si-
lahlarını BM'e teslim etmesi gerek-
tiğini belirten Santos; “sürecin so-
nunda FARC'ın artık silahlı bir örgüt
olarak devam etmeyeceği”ni açıkladı. 

İmza töreninde konuşan FARC'ın
lideri Rodrigo Londono da bir önceki
anlaşmanın “düzeltilip zenginleşti-
rildiğini” dile getirirken; ABD'deki
başkanlık seçimlerini kazanan Donald
Trump'ı tebrik ederek; “yeni dönemde
ABD'nin kıtada ve dünyada barışa

katkı sağlaması” temennisinde bu-
lundu. “Timochenko” olarak tanınan
FARC lideri sözlerini, "Bundan böyle
Kolombiyalıların tek silahı kelimeler
olsun" diyerek tamamladı. 

FARC'ın Komutanı
Timochenko'dan Trump'a
Tebrik, Barış'a Davet!

Beynini emperyalizme teslim
edenler halklara önderlik edemez,
onları savaştıramaz. Emperyalizmin
ideolojik hegemonyasına girenlerin
yapabileceği en iyi şey kan ve can

bedeli 52 yıldır süren, Kolombiya
halkının kurtuluş umudunu satmak,
“barış” maskesiyle teslimiyetlerini
ve halka ihanetlerini gizlemektir. Ti-
mochenko'nun yaptığı tam da budur.

Sadece halkların kurtuluş umudunu
değil, ruhunu ve beynini de teslimiyet
masasına bırakanlar, dünya halklarının
baş düşmanı ABD'nin yeni başkanını
tebrik edebilir, 'kıtada ve dünyada
barışa katkı sağlamasını' bekleyebi-
lirdi. Bunu da Timochenko başardı
ve mutlaka mükafatını alacaktır. 

Nasıl ki Kolombiya Devlet Baş-
kanı Santos, emperyalizme hizmet-
lerinin karşılığında Nobel ile ödül-
lendirildiyse, 52 yıllık savaşı tesli-

miyet masasında bitiren ve ABD
başkanı Trump'ı tebrik eden, dünya
barışına katkı sunmaya davet eden
“komünist” gerilla komutanı olarak
tarihe geçecektir.

FARC adına görüşmeleri yürüten
“başmüzakereci” İvan Marquez de
yaptığı açıklamada barışın bir hak
olduğunu söyleyerek yeni anlaşmayı
“umudun anlaşması” olarak nitelen-
dirdi. 

Tarihi Colon Tiyatrosu'nda, 750
yerli ve yabancı konuğun katıldığı
imza törenine sanatçılar çağırıp, şar-
kılar söylenmesine, birçok etkinlik

düzenlenmesine ve halkın bu
“tarihi anı” canlı takip ede-
bilmesi için dev ekranların
kurulmasına rağmen Bolivar
Meydanı’nda beklenen halkın
ilgi ve desteği yoktu. 

Oysa 26 Eylül'de “Çok
yaşa Kolombiya, çok yaşa
barış” haykırışlarıyla Küba
lideri Raul Castro, ABD Dış-
işleri Bakanı John Kerry, BM

Genel Sekreteri Ban Ki Moon, İs-
panya Kralı Juan Carlos gibi ünlü
“simalar”ın da bulunduğu 2500 ki-
şinin önünde atılmıştı imzalar. An-
laşılan aradan geçen bir ay bile es-
kitmeye yetmişti o kutsal teslimiyet
anlaşmasını. 

İçişleri Bakanı Juan Fernando
Cristo, imza töreninin hemen ardından
yeni anlaşmanın ve üzerinde deği-
şiklik yapılan bölümlerin, tartışılmak
ve oylanmak üzere kongreye sunul-
duğunu açıkladı. Tekrar referanduma
sunulmayacak olan yeni anlaşmayı
Kongre, önümüzdeki günlerde ele
alıp oylayacak. 

(devam edecek)

FARC Teslimiyet Anlaşmasını İmzaladı...
Kolombiya'da Beyazlar Giyip Cellatlarıyla Kucaklaşanlar: 

İmzaladığınız Kendi Ölüm Fermanınızdır!  (1.bölüm)

“Düzeltilip Zenginleştirilen Yeni Anlaşma”da Neler Var? 
FARC komutanı Timochenko'nun deyimiyle “düzeltilip zenginleştirilen”
yeni anlaşmanın 56 maddesi, yani tamamı değiştirilmiş. 57 maddelik

anlaşmanın 56 maddesinde yapılan bu değişiklikler asıl olarak
işbirlikçi tekellerin ve büyük toprak sahiplerinin, din adamlarının

talepleri üzerine yapılmış ve haliyle onların lehine olan değişikliklerdir. 



Tayyip'in İçişleri Bakanı Fırıldak
Süleyman, 11 Aralık'taki  İstanbul İl
Başkanlığı’nda yaptığı toplantıda şöyle
diyor: "Nisan’dan sonra başlarına ge-
leceklerin ne olacağını tahmin ede-
meyecekleri kadar büyük bir yok
oluşla karşı karşıya kalacaklar" 

Soruyoruz Tayyip'in Fırıldak Sü-
leyman'ına: Bugüne kadar yaptığınızdan
farklı neler yapacaksınız? Toplu katli-
amlar, asit kuyuları, kaybetmeler, köy
yakmalar, köy boşaltmalar, tecavüzler,
işkenceler, savaş uçaklarıyla bomba-
lamalar, kimyasal gazlar... bunların
hepsini on yıllardır yaptınız, yapıyor-
sunuz. Bitirebildiniz mi? Bunların dı-
şında başka neler yapacaksınız?  

Katliamlarla halkı bitirebilir misi-
niz? Halk çocuklarını bitirebilir misi-
niz? 

Kürt milliyetçi hareketin Beşiktaş’ta
gerçekleştirdiği patlamadan sonra Tay-
yip'in Fırıldak Bakan Süleyman'ın şu
açıklamasına bakın: "Yarından tezi
yok, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin
güvenlik güçlerinin birinci öncelikli
işi bunu yapanlardan intikam almaktır.
Karada havada, denizde, yerin neresinde
olursa olsun, hangi güce sığınmışlarsa
sığınsınlar, Türk milleti kanı yerde bı-
rakmayacaklardır. Maliyeti ne olursa
olsun bu hesap görülecektir."

İçişleri Bakanı'nın böyle bir açık-
mala yaptığı devletin hiçbir meşruluğu
yoktur, olamaz. 

O Dağlar Bizimdir
Fırıldak Süleyman!
Kurduyla, Kuşuyla,
Mağarasıyla,Taşıyla,
Toprağıyla O Dağlar
Bizimdir!

Amerikan yetiştirmesi Tayyip'in
Fırıldak Süleyman'ı, "Dağlarda, ma-
ğaralarda hayvan gibi yaşamaktan öte-
ye geçebildiniz mi? Geberip gittiği-
nizde arkanızdan ağlayacak, hayır
duası edecek kimse var mı? Yarından
tezi yok, Türkiye Cumhuriyeti Dev-

leti'nin güvenlik güçlerinin birinci ön-
celikli işi bunu yapanlardan intikam
almaktır." dedi.

O dağlar sizin sonunuz olacak Fı-
rıldak Süleyman! O dağlar mağrala-
rıyla, taşıyla, toprağıyla, ormanlarıyla,
kurdu, kuşu, ayısı, ceylanıyla bizim
dağlarımızdır... 

Amerikan yetiştirmesi Süleyman,
sen o dağları ne bilirsin; o dağlar va-
tanımızın bir parçasıdır. Yüzyıllardır
o dağlar, zalimin zulmüne karşı isyan
eden halkımıza yuva olmuştur. Ev ol-
muştur, yar olmuştur, vatan olmuştur. 

Sen o dağları ne bilirsin? O dağlar
senin gibi Amerikan uşaklarına, vata-
nını satan alçaklara karşı isyan eden
şahanlara kucak açmıştır.

O dağlarda gezen, o mağaralarda
yaşayan Halk Kurtuluş Savaşçıları
sizin sonunuzu getirecek olanlardır. 

O dağlarda yaşayanlar halkın en
onurlu evlatlarıdır. Halktır onlar... Kat-
liamlarla, işkencelerle, bombalamalarla,
kimyasal silahlarınızla halkı tükete-
mezsiniz. "Geberip gitmek" sizin gi-
bilerin hakkıdır. Senin gibileri halkımız
çok gördü: Halk düşmanlığında adı
"Balyozcu Başbakan"a çıkan Nihat
Erim'i, kontra sivil faşist örgütlenmelerin
finansörü Maliye Bakanı Gün Sazak'ı,
Adalet Bakanı Mehmet Topaç'ı, Em-
niyet Müdürleri, Generaller, işkenceci,
katliamcı Hiram Abas gibi MİT müs-
teşarını da gördük. Halkın Adaletine
hesap verirken hiç de cesur değillerdi.
Devletin gücünü arkanıza alıp, onlarca
korumanın arasında atıp tutarsınız: Hal-
kın adaletiyle karşılaştığınızda tirtir tit-
rersiniz... 

Katliamcıların, kontraların şefi,
Mehmet Ağar Abine sor bakayım nasıl
yaşıyor? Korkmadan, koruma ordusu
olmadan kızının mezarını bile ziyaret
edemez... 

Seni de tanıyacak halkımız Soysuz
Süleyman... 

Devrimcilerin paramparça edilmiş
şehit cenazelerimizden bile korkuyor-
sunuz.

Halkı için, vatanı için, devrim için
savaşanlar, şehit düşenler ölmezler...
Mahirler'i, Denizler'i öldürebildiniz
mi? "Geberip gitmek" size yaraşır,
sizin sonunuz olur. 

O dağlarda Onurlar, Çayanlar,
Oğuzlar var... Aylardır bombalıyor-
sunuz o dağları... Oğuzlar'ın bombar-
dımanlarla delik deşik ettiğiniz o dağ-
lardan süzülüp gelmesine, sizi güvenlik
noktalarınızda vurmasına engel ola-
biliyor musunuz? 

Saraylarınızı başınıza yıkana kadar
mağaralarda yaşamaya devam edece-
ğiz. Devrimciler halk çocuklarıdır,
sen halka karşı savaşta bir şey yapa-
mazsın. Onlar kendi vatanlarında sa-
vaşıyorlar Süleyman, senin gibi kendi
vatanını satanlar, onlara karşı savaşta
bir şey elde edemezler.

Anadolu toprakları çok Süleyman-
lar gördü... Ünal Erkanlar'ın, Kozak-
çıoğlular'ın, Ağarlar'ın, Menzirler'in,
Cerrahlar'ın, Gülerler'in yapamadığını,
abilerin İdris Naim’in, Efkan Ala’nın
başaramadığını sen mi başaracaksın? 

Halkı yenemezsiniz. Yüzlercemizi,
binlercemizi katledebilirsiniz. Dağla-
rımızı, ormanlarımızı, köylerimizi ya-
kıp, yıkıp bombalayabilirsiniz... Zulüm
var olduğu sürece o dağlardan şahanları
bitiremezsiniz. 

Dersim'in dağlarının bombalanması
ne ilktir ne de son olacak... Sizin so-
nunuz gelene kadar o dağlarda halkın
evlatları, dağların şahanları hep olacak. 

Saraylarınızı başınıza yıkana kadar
mağralarda, sığınaklarda yaşamaya
devam edeceğiz...

Kurduyla, Kuşuyla,  Mağarasıyla,Taşıyla, Toprağıyla
O Dağlar Bizimdir Fırıldak Süleyman!

Saraylarınızı başınıza yıkana kadar 
mağralarda, sığınaklarda yaşamaya devam edeceğiz...
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Yazımıza, ideolojinin tanımıyla
başlamak istiyoruz:

"Siyasi veya toplumsal bir öğreti
oluşturan, bir hükümetin, bir partinin,
bir grubun davranışlarına yön veren
politik, hukuki, bilimsel, felsefi, dini,
moral, estetik düşünceler bütünü."

En genel haliyle de ideoloji YA-
ŞAM BİÇİMİ'dir.

İki sınıf, iki ideo-
loji var...

Sömürünün var-
lığı ile yokluğu kadar
birbirinden keskin bir
şekilde ayrılan iki
ideolojiden bahsedi-
yoruz.

Açlıkla tokluk ka-
dar uzlaşmazdır bu
iki ideoloji...

Ya sömürüyü sa-
vunacağız ya da sö-
mürüyü ortadan kal-
dırmak için mücadele edeceğiz. Bizim
için bu kadar açık ve nettir ayrım.

Fakat pratik içerisinde, uygulamada
bunu ne kadar yapıyoruz?

Gerçekten ideolojik olarak düzen-
den koptuk mu, yoksa sızmaları içi-
mizde varlığını sürdürüyor mu?

Emperyalistler, 2. Paylaşım Savaşı
sonrasında kendilerine yönelik sos-
yalist tehdidi görmüş ve sömürü yön-
temlerinde değişikliğe gitmişlerdir.
Yeni sömürgecilik dediğimiz bu düzen
düşmanın yüzünü gizlemesidir. Düş-
man içimize sızmış, onun düşüncesini
bizim kendi düşüncemizmiş gibi gör-
memizi sağlamaya çalışmaktadır. 

"Planlamayı yapanların inandıkları
felsefeyi” geliştirmek için seçkinlerden
yararlanma konusuna değinen CIA
ajanı Donald Jameson şunları söylediği
zaman hiç de şaka yapıyor gibi değildi:
“Bu etkinlikler aracılığıyla Teşkilat’ın
pekiştirmek istediği tavırlar açısından
bakarsak şunu açıklıkla görürüz: onlar
Birleşik Amerika'nın yaptığı her şeyin

doğru olduğu
inancına kendi
mantıklarıyla, ken-
di kanaatleriyle
ulaşmış insanlar
yaratmak istiyor-
lardı.” (Parayı Ver-
diği Düdüğü Çal-
dı)

İdeolojik mücadele, işte bu kendi-
mize aitmiş gibi düşündüğümüz ger-
çekte ise emperyalistlere ait olan dü-
şünceyi yani içimizdeki düşmanı yen-
mek demektir. Kapitalizmin halkın hiç
bir sorununa çözüm üretemeyeceğine
inanmaktır. Ve bu inancı sınıf kiniyle
bileyip, kişinin tüm zaaflarını yenerek
düşmanı yok etmesi demektir.

Gülümseyerek bizi boğazlıyorlar.
Bunun adına uygarlık diyorlar. Sapı
altın kakmalı ama demir paslı bir
çakı ile bizi lime lime doğruyorlar.
Buna güzel boğazlama diyorlar. İşte
tüm bu gerçekleri gören gözlere sahip
olabilmek için, çürüyen düzenin tüm
kalıntılarını beynimizden kazımamız
gerekir.

İdeolojik mücadelede hedefimiz
tüm her şeyiyle bizzat düzenin ken-
disidir. Amaç, bir avuç sömürücünün
düzenini yok etmek, yerine yenisini
yani devrimci halk iktidarını kurmak-
tır.

İdeolojik mücadele, düzenin de-
ğiştirilmesi gerektiği noktasında her-
kesi ikna edebilmektir.

İdeolojik mücadele, kanımıza su-
sayan halk düşmanlarıyla uzlaşıla-
mayacağını açık ve net olarak ortaya
koymak demektir.

İdeolojik mücadele, ideolojik bir-
liği de getirir. İdeolojik birlik ise bize
tek vücut gibi hareket etme kabiliyeti

verir.
"Savaşı kazandıran, büyük im-

kanlar, askeri güçler, çok sayıda kad-
rolar değil; merkeziyetçilik, disiplin,
tek bir kişi gibi hareket edebilme
özelliğimizdir." (Lenin)

Bunu ancak ideolojik birliğimizle
yaratabiliriz. Devrimin zorunluluğunu
kavrayan, düzenin öğrettiklerine soru
işaretiyle bakan, her şey halk, devrim,
Cephe için diye düşünen ve bu dü-
şünme sistemini olağanlaştırmış kad-
rolarla yapabiliriz bunu.

Balık Yemeyi Değil,
Balık Tutmayı Öğretmek

Bu hikayeyi bilenimiz çoktur. Eğer
birisini açlıktan korumak istiyorsak

ona balık yemeyi
değil, balık tut-
mayı öğretmeli-
yiz. Kendi kar-
nını kendisi do-
yurabilmeli. 

D ü z e n d e n
ideolojik kopuşu
sağlamayı öğret-
mek de devrim-
ciliğimizin bir
ömür boyu sür-
mesini sağlaya-

caktır. Düşmanın karşısında tek başına
kaldığında dahi, yoldaşlarından ör-
gütünden halkından uzak düştüğünde
dahi düşmanını hızla tanıyabilmesi,
onu yok etmek için canını dişine tak-
ması için ideolojik mücadeleyi öğ-
retmeli ve bunu kalıcı hale getirme-
liyiz.

Tek tek sorunları, tek tek olayları
ele alarak savaşı büyütemeyiz. Biz
öyle bir ideolojik şekillenme yarat-
malıyız ki, her bir insanımız kendisi
gerçekleri görüp, düşmanının gözle-
rinin içine bakabilmeli, ona karşı sa-
vaşma isteğini gün be gün artırmalı-
dır.

Bir İnsan Kazanmak Zafer
Kazanmaktır

Tek bir insanımızı bile düzene
terk etmemeliyiz. Güçlü olan düzen
değil, biziz. Gücümüzü haklılığımız-
dan alıyoruz. Devrimci mücadele,
burjuva ideolojisinin etkisi ile müca-
deledir.

İDEOLOJİK MÜCADELE,
SINIFLAR MÜCADELESİDİR!

İDEOLOJİK MÜCADELEYİ KAZANANLAR,
SINIFLAR MÜCADELESİNİ DE KAZANIR!

SAFLAŞAN SAVAŞIR, SAVAŞAN KAZANIR!

Ders: İDEOLOJİK
MÜCADELE
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Burjuvazinin elinden in-
sanlarımızı almalıyız. İdeolojik
mücadele, burjuvazinin kir-
lettiklerini temizlemek ve on-
ları mücadele ettirmektir. Bir
örgütün en temel görevlerin-
den birisi ideolojik mücade-
ledir.

Bu nedenle de kadroları-
mıza, kadro adaylarımıza,
sempatizanından taraftarına
tüm halkımıza ideolojik mü-
cadeleyi öğretmeliyiz. 

Bilinç dışarıdan verilir;
yani düşünceyi koşullar be-
lirler. Hangi koşullarda yaşı-
yorsak ona göre şekil alır; ona göre
düşünürüz. Bu düzenin içerisinde, bu
koşullarda devrimcilik yapacaksak,
koşulların ötesine geçebilmeliyiz. Dü-
zenin kiri pası bize bulaşacaktır, biz
ondan arınmayı öğrenmeliyiz. Arın-
mak, sınıf bilincine ulaşarak olacaktır.
Arınmak ezenlerin düzenini, değer-
lerini tanımamakla olacaktır. Düzenin
bize öğrettiği her şeye kuşkuyla bak-
malıyız. Diyalektikle soru sormalı,
materyalizmle cevap almalıyız.

"İdeolojik mücadele öteki müca-
dele biçimlerine benzemez. Bu mü-
cadelede kullanılacak biricik yöntem,
kaba baskı yöntemi değil, sabırlı ikna
yöntemidir." İkna etmeliyiz. İkna ol-
mayan, ikna edemez. O zaman önce
kendimizden başlayacağız.

Yeniden Kalıba Dökülmeli,
Yeniden Kalıba Dökmeliyiz

Yeni bir ideoloji ile şekil almalıyız.
Proleterya sınıfının ideolosiyle... Çe-
liğe su verilmesi gibi biz de ideoloji-
mizle keskinleşmeliyiz. Yüksek ısıda
eriyerek, dövülerek ve nihayetinde
soğuk suya konarak çelikleşmeli, kes-
kinleşmeliyiz. Bu yeniden kalıba dök-
me, yeni ideoloji ile donanma sırasında
eskiyeni, yozlaşanı dövmeli, ezmeli,
yok etmeliyiz.

Sınıfımızın ideolojisini benimser-
ken, en temelde düşünce tarzımızı
değiştirmeliyiz. Soru sormayı, sor-
gulamayı öğrenerek başlamalıyız.

"Sorunların analizi 
Nedenlerinin, niçinlerinin bulun-

ması ve basit-sade şekilde çözümle-
rinin sıralanması..."

Düşünce tarzımız bu olmalıdır.
Neden?

Çünkü doğru ile yanlışı, dostla
düşmanı ayırt edebilmenin tek yolu
olan bu düşünce şeklini öğrenmeli-
dir.

Sınıfımızın ideolojisi ile düşün-
meye başladığımızda her şey netle-
şecek, çözülemeyecek sorun olmadı-
ğını göreceğiz. Çünkü burjuva ideo-
lojisi bir fare gibi beynimizi kemir-
mekte, bizi hasta etmektedir. Bu has-
talıktan kurtulmanın tek yolu var, on-
lara karşı ideolojik mücadele ver-
mek.

Halk düşmanlarıyla soluk almak-
sızın mücadele etmenin yolu kendi
içimizdeki düzeni yıkmaktan geçer.

Hedefli, sistemli ideolojik müca-
dele vermeden, düzenin ideolojik ege-
menliğinde küçük bir gedik bile aça-
mayız.

Halkı ve devrimcileri, sayısız ideo-
loji egemenlik aracı ile, sayısız ideo-
lojik propaganda biçimi ile, dört yan-
dan kuşatan oligarşinin ve emperya-
lizmin saldırılarına nasıl göğüs gere-
ceğiz? Hatta bunca kuşatılmışlık al-
tında devrimci düşüncelerin boğul-
masını nasıl engelleyeceğiz? İdeolojik
mücadeleyi kesintisiz olarak sürdü-
rerek yapacağız bunu. 

İdeolojik Mücadele
Kazanılmadan
Siyasi Zafer Kazanılamaz

İdeolojik mücadele halkların zaferi
için zorunludur. Emperyalistler ve
oligarşi ile ideolojik mücadeleyi kıran
kırana kazanmalı; Burjuva ideolojisi

ve düşünceleriyle savaşıp onları
yere sererek, savaşı beyinleri-
mizde kazanmalıyız.

Emperyalistlerin düzenini
burjuvaziden ödünç alınmış
teoriler ve düşüncelerle yıka-
mayız. Egemenlerin, ezenlerin
düzenini yıkabilmek için, ezi-
lenlerin proleteryanın ideolo-
jisine sarılmalıyız. Sınıf ve
tarih bilinci ile, halk ve vatan
sevgisi ile ideolojik şekillen-
memizi sağlamalıyız. Çünkü
ideolojik netlik saflaştırır, saf-
laşan savaşır.

İdeolojik üstünlüğümüze
inanmamak, kendi gücümüzden vaz-
geçmektir, sömürü düzenine teslim
olmak demektir. İnanmayanlar çü-
rürler, teslim olurlar, yok olurlar.

"Kültürel alışkanlıklarla mücadele
dünyanın en zor, en inatçı mücadele-
sidir. Devrimden sonra yaygın bir
ideolojik mücadele verilmeden, en
azından sosyalist toplumun tek ga-
rantisi olan yeni insanı sosyalist insanı
yaratmak ve yaygınlaştırmak mümkün
olmaz. Çünkü insan esas olarak ideo-
lojik ve kültürel değerinin ürünüdür."
(Lenin)

Düzenin ideolojisini mahkum et-
meden yerine yeni bir ideolojiyi ko-
yamayız. Cepheden bir savaş başlat-
malıyız. 

İşlerimizi örgütsel bakımdan, tek-
nik pratik bakımdan yola koymamız
için, önce ideolojik bakımdan yola
koymamız şarttır.

Saflarımıza ideolojik olarak ka-
tılmamış olanların kafaları hala dü-
zenin yozluklarının, yanlışlarının bü-
yük kısmı ile doludur. "Proleterya
idealizmi hep aynı hikaye" diye ba-
karlar. Oysa bilmiyorlar ki bu hikayeyi
kavramak hiç de kolay değildir. On-
ların “hikaye” dedikleri iki ideoloji
arasındaki ayrımı kavramak, devrimci
ideoloji ile donanmak ve burjuvazinin
kirlettiklerini temizlemektir. 

Burjuvazi, sahip olduğu araçlarla
halka karşı ideolojik mücadelesini
sistemli hale getirip yoğunlaştırıyor.
Okulları, TV-gazeteleri ile halkı kendi
istediği gibi eğitmeye, devlete boyun
eğen köleler haline getirmeye çalışı-
yor.

İdeolojik mücadele, kendimize
aitmiş gibi düşündüğümüz,

gerçekte ise emperyalistlere ait
olan düşünceyi, yani içimizdeki

düşmanı yenmek demektir.
Kapitalizmin; halkın hiç bir

sorununa çözüm
üretemeyeceğine inanmaktır. Ve

bu inancı sınıf kiniyle bileyip,
kişinin tüm zaaflarını yenerek
düşmanı yok etmesi demektir.

Yürüyüş
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Ayrıca yasalarla da önlem alıyor.
Halkın kendisine karşı örgütlen-

mesini ve yönetime ortak olmasını
ister mi? Bunu engellemek için bir
sürü kısıtlama ve engel getiriyor.
İdeolojik olarak beyinlerimizi teslim
almak istiyor. 

Uyuşturulmuş, yozlaşmış beyinler
düşünce üretemezler, muhakeme ye-
tenekleri yoktur, soru soramazlar,
doğru ile yanlışı ayırt edemezler. Bu
nedenle önce beyinleri kazanmalıyız.
Önce düşünceye kendi gerçek işlevini
hatırlatmalı, aklımızla düşünmeliyiz.

Aklımız, sınıf bilincimizdir; aklımız,
proleterya ideolojisidir.

Sonuç olarak;
1- Çürüyen, yozlaşan, halka düş-

man burjuva ideolojisinin karşısına;
üreten yaratan yeni olan proleteryanın
ideolojisini koymalıyız.

2- Düzenin yalanlarına inanma-
mak, gerçekleri anlatabilmek için
ideoloji silahımızı kuşanmalıyız.

3- Her bir insanımız, tüm halkımız
günlük yaşamının her anında, şimdiye
kadar burjuvazinin bize öğrettiği her
şeye karşı tetikte olmalı, ideolojik

mücadele vermelidir.

4- İdeolojik mücadele soru sorarak

başlar, soru sor!

5- İdeoloji yaşam biçimidir. Pro-

leteryanın ideolojisi bize yeni bir ya-

şam armağan ediyor: Ekmek, adalet

ve özgürlüklerin olduğu; sömürünün

ortadan kaldırıldığı, zenginle fakir

ayrımının olmadığı bir yaşam... Onu

kazanmak için önce ideolojik müca-

dele vermeli, burjuvazinin ideolojisini

tümden reddetmeliyiz.

Her Karış Toprağı
Devrimcilerin Kanıyla Sulanan
Okmeydanı Halkından Korkuyorsunuz!

AKP’nin katil polisleri 11 Aralık’ta sabahın erken sa-
atlerinde Sibel Yalçın Parkı’nı bastı.  Çay ocağı içinde
bulunan resimleri, kitapları çalarak kaçıp gittiler. Çay
ocağında çalışan çaycıya işbirliği teklif edip, devrimcilere
kan kusturacaklarını söyleyip gittiler. Okmeydanı Halk
Cephesi konuyla ilgili açıklama yaparak şunları ifade
etti: “Buradan AKP’nin katil polislerine sesleniyoruz; ar-
kadaşlarımıza işbirliği teklif ederek sonuç almaya çalışı-
yorsanız yanılıyorsunuz. İşbirlikçilik onursuzluk, namus-
suzluk demektir. Bu bizim kültürümüzde yoktur, ancak
sizin içinizden çıkar işbirlikçiler. Bize kan kusturacak-
mışsınız. Burası Okmeydanı, Okmeydanı’nın her karış
toprağı devrimcilerin kanıyla sulanmıştır zaten. Onun
için bu boş lafları bırakın, korkunuzdan yapıyorsunuz
bunları biliyoruz. Sonunuzun diğer halk düşmanları gibi
olacağını çok iyi biliyorsunuz. Onun için sizi kurtaracak
tek şey halk düşmanlığı yapmaktan vazgeçmektir, aksi
takdirde o kanı biz size kusturacağız.”

Baskınlar, Gözaltılar, Devrim Mücadelemizi
Durduramaz Coşkun Akan Sel Gibiyiz!

İkitelli Özgürlükler Derneği’nin tabelası baskın sırasında
katil polisler tarafından parçalanmıştı. Dernek tabelası 13
Aralık'ta yeniden asıldı. Yapılan açıklamada: "Halk düş-
manlarına diyoruz ki; baskılarınız, baskın-talanlarınız, gözaltı,
tutuklamalarınız bizleri şimdiye kadar hiç bir zaman yıldıra-
madı, yıldıramayacak! Bugün ayrıca derneğin temizliğini
yapmaya gelen Batuhan Coşkun’u katil polisler uzun namlulu
silahlarla kovalayıp, işkenceyle kaçırdı. Yaptığınız her şeyin
bedelini misliyle ödeyeceksiniz!" denildi.  Aynı gün içerisinde
gözaltına alınan Devrim Top ve yapılan baskın için Halk
Cepheliler 13 Aralık'ta İkitelli’de yazılıma yaptılar.

“Grup Yorum Halktır Susturulamaz!”
CHP Başakşehir Gençlik Kolları Grup Yorum üyelerinin

Tutsak edilmesi üzerine, Yorum’a desteklerini belirtmek
için 5-9 Aralık tarihleri arasında 5 gün boyunca ilçe bina-
larında Grup Yorum türküleri söyleyerek eylem yapacak-
larını bildirmişti. 

CHP Başakşehir Gençlik Kolları’nın daveti üzerine
Altınşehir Halk Cephesi 5 Aralık akşamı eyleme katıldı.
CHP Başakşehir Gençlik Kolları adına yapılan açıklamada;
Grup Yorum’u tutsak edemeyecekleri, türkülerin susma-
yacağı, Grup Yorum’un yanında olduklarını ve başlattıkları
bu eylemi daha da genişletecekleri dile getirildi.

Altınşehir Halk Cephesi olarak yapılan açıklamada
ise; Grup Yorum’un 31 yıllık tarihinde hep baskılar, yasaklar,
sansürler, gözaltı, işkence, tutuklamalarla karşılaştığı ancak
hiç bir zaman susmadığı ve susturulamayacağı, her türlü
engele rağmen konserlerine milyonların katıldığı, Grup Yo-
rum’un halk olduğu, milyonlar olduğu, tutsak edilerek biti-
rilemeyeceği dile getirildi. Hep birlikte Grup Yorum türküleri
söylenip,  “Grup Yorum Halktır Susturulamaz”, “Türküler
Susmaz Halaylar Sürer” sloganları atıldı.

Emeği Ekmeği ve Tüm Halk İçin
Direnenlerin Yanındayız

FOSEM (Fotoğraf ve Sinema Emekçileri)  7 Aralık'ta,
Ankara’da işi, ekmeği,onuru için mücadele eden, tüm
baskılara-gözaltılara karşı 34 gündür direnen Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça’yı İnsan Hakları Anıtı önünde
ziyaret etti. Direniş, hak ihlalleri, OHAL üzerine sohbetler
edip, direniş hediyesi olarak, 2017 yılı takvimlerinden
hediye edildi.

18  Aralık
2016
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Tarih sınıflar savaşımıdır. Yani
tarih iki sınıf arasındaki savaştır as-
lında. Böyle baktığımızda tarihimiz
çok zengin deneylerle doludur. Tari-
himizi bilmek bu anlamda egemen-
lerle olan savaşımızı tanımak, hangi
dönemde nasıl direnmişiz, nasıl sa-
vaşmışız, düşmanın saldırılarına karşı
ne tür önlemler almışız, yenilgileri
ve zaferleri nasıl kazanmışız, bunları
bilmektir.

Parti-Cephe Anadolu'nun ihtilal
örgütüdür. Savaşırken bir yandan da
düşmanın saldırılarına karşı direnmek,
saldırılarını boşa çıkartacak direnişler
örgütlemek zorundayız. İşte tarih
bilinci bir Cepheli’de direnme gücü,
direnme bilinci, direnme umudu yaratır. 

Bu nedenle Spartaküs direnişin-
den, Güler Zere'ye Özgürlük direni-
şine, Stalingrad direnişinden bugün
OHAL'e karşı direnen KEC’li eği-
timciler Nuriye, Acun ve Semih’in
direnişine kadar direniş tarihimizi
bilmeliyiz. 

Tarihimizi bilmek, direnişleri ço-
ğaltmak ve büyütmek için bizim uf-
kumuzu açacak, bize yol-yöntem
gösterecek, bize güç katacaktır. 

Bununla birlikte tarih bilgisi bize
öğretmiştir ki, dünyanın ezilen hakları
kardeştir.

Dünyanın bir ucunda yaşanan bir
direniş, bir kahramanlık dünya halk-
larının mirasıdır.

Dünya halklarının tarihine baktı-
ğımızda hemen aklımıza Spartaküs
isyanı gelmektedir.

Spartaküs Zincirlerinden
Başka Kaybedecek 

Bir Şeyi Olmayan Köleler
İsyanın Öncüsüdür

Spartaküs Trakyalı bir köledir.
Romalı tarihçiler onu “Güçlü,

kuvvetli, zeki, ağırbaşlı, üstün kabi-
liyetli, liderlik yeteneğine sahip” ola-
rak değerlendirmiş.

Sonunda Spartaküs’ün isyanı bas-
tırılır. Tarihin en kanlı savaşlarından
biri yaşanır.

Konsül Marcus Crasus çok kanlı
olan bu “zafer”in mimarıdır.

Bu savaşta Spartaküs’ün cesedi
bulunamaz. 6.000 kişi çarmıha geri-
lerek öldürülür.”

Spartaküs isyanı geriye “köleliğe
son!” diyebilmeyi bırakmıştır.

Halkların Tarihi
Öğretmeye Devam Ediyor

Sovyetler Birliği’nde bir ev Nazi
ordusuna direnir. Savaşı “çelik üs-
tünlüğü” olarak gören Nazi Almanyası
“savaşın asli unsuru insandır” diyen
sosyalizm karşısında Pavlov'un evinde
yenilir.

27 Eylül 1942’de başlayan ve top-
lam 35 savaşçının Alman tümenine
karşı durduğu kuşatma, 60 gün sonra,
25 Kasım 1942’de Kızılordu’nun yar-
dıma gelmesiyle sona erdiğinde, bilanço
çok çarpıcıdır. Fransa’yı 45 günde,
Hollanda’yı 7 günde işgal eden Nazi
ordusu, 35 yiğit savaşçının karşısında
60 gün bir milimetre bile ilerleyeme-
miştir. Yapılan tespitlere göre Nazilerin
sadece bu ev kuşatmasındaki kayıpları,
Paris’i işgal ederken verdikleri kayıp-
lardan daha fazladır.

Stalingrad savunması şüphesiz böy-
lesi yüzlerce kahramanlık destanıyla
doludur ama “Pavlov’un Evi” yine de
bunlar içinde çok özel bir yere sahiptir.
Koca bir orduyu olduğu yere çakarak
aciz bırakan bir avuç savaşçının çelikten
iradesi, bugün bile hala halk savaşçı-
larına örnek oluyor.

Ezilen halkların direniş gelene-
ğinde önemli bir yere sahip olan Sta-

lingrad savunmasının içinde yer alan
yüzlerce direnişten biri olan Pavlov’un
evindeki direniş, az kişi ile çok büyük
zaferler kazanılabileceğine çok somut
bir örnektir. Direnmek için sayısal
üstünlük değil, kararlılık cüret ve bir
planın olması yeterlidir.  

Anadolunun Tarihi 
İsyanlar ve Direnişler 
Tarihidir

Cepheli kendi topraklarının, kendi
halkının tarihini bilendir. Anadolu
tarihi zulme karşı isyanlar tarihidir.
Az kanı dökülmemiştir bu topraklara
halkımızın. Kültürümüz, gelenekle-
rimiz, dilimizi binlerce yıldır koruduk,
bu günlere getirdik deriz. Bunlar
kendiliğinden olmamıştır; savaşarak,
kanımızı akıtarak olmuştur. İsyan
ederek olmuştur. 

Osmanlı'ya karşı halkımızın tarihi
bu anlamda derslerle deneyimlerle
doludur. 

Osmanlı topraklarında yaşayan
halklar sürekli Osmanlının zalimliğine
karşı direnmişler, dağları kendilerine
mesken tutmuşlar. Dağları kendine
mesken eden efelerden biri de Atçalı
Kel Mehmet Efe’dir. Yanlız Atçalı
Kel Mehmet Efe'yi diğer efelerden
ayrılan bir özelliği vardır.

"Ege'nin sömürü ve zulümden
patlamaya hazır olduğunu gören At-
çalı, adil bir düzeni tahsis etmek için
örgütlenmeye başlamıştır. Atçalı ön-
celikle kendisi gibi Osmanlı düzeninin
değişmesi gerektiğini düşünen tüm
zeybek ve efeleri etrafına toparladı.
Kimi Türkmen aşiretlerinin desteğini
sağladı. Ayaklanma vakti geldiğinde
Aydın ve Nazilli dağlarında Malgaç,
Çubuk, Babadağ, Bozdağ, Karınca-
lıdağ, Madran ve Beşparmak dağla-
rında toparlanan isyancı zeybekler,
Atçalı'nın önderliğinde halkın çektiği
acılara son vermek için dağlardan
aşağıya indiler.

Aydın kenti 1829 Ekim'inde zey-
beklerin eline geçmişti. Artık hayal-

Parti-Cepheli Olmak 
Tarih Bilincine Sahip Olmaktır

TARİHİMİZ ALIN AKIMIZ DİRENME GÜCÜMÜZDÜR
Cepheli Tarihten Aldığı Bilinçle Direnen,

Direnişler Yaratandır
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lerini kurdukları adil düzeni kurabi-
leceklerdi. Zeybekler girdikleri her
yerde tellallar çağırtarak ayaklanmanın
amacını halka duyuruyorlardı. İlk ic-
raatları adaleti sağlamak oldu. Halka
yerel yöneticiler tek tek soruldu, halka
karşı suç işleyenler cezalandırıldı. 

Yerlerine birer zeybek atandı. Hal-
kın memnun olduklarına ise doku-
nulmadı. Atçalı, Osmanlı'nın azgın
sömürüsüne de son verdi. Halkın sır-
tındaki ağır vergi yükü kaldırıldı.
Rüşvet, soygun, yağmanın son bul-
ması için tedbirler alındı. Halka rahat
bir nefes aldırıldı."

Ege'de Osmanlı’nın zalimliğine
boyun eğmeyip dağlara çıkan bütün
efeler özünde halkçıdır. Hep zengin-
den alıp halka dağıtmışlardır. Atçalı
Kel Mehmet Efe ise bunun böyle
gitmeyeceğini gören hakça bir düzen
kurulması gerektiğine inanan biriydi...
Onun için Aydın’dan başlayarak kısa
süreliğine de olsa hakça bir düzeni
kurmuş hatta bu hakça düzenin sadece
aydın ile sınırlı kalmaması gerektiğini
Aydın ve çevresindeki illere de ya-
yılması gerektiğini düşünmüş ve ha-
yata geçirmişti. 

Dönemin tarihsel ve siyasal ko-
şulları Atçalı Kel Mehmet Efe'nin
bu düşüncelerini uzun süre hayata
geçirmesine müsait değildi. Osmanlı
paşası ile girdiği savaşta kahramanca
savaştıktan sonra ölümü hakça dü-
zenin de sonunu getirdi.

Tarihin Akışı
Başka Direnişlerle

Devam Ediyor
Dönüp kendi tarihimize baktığı-

mızda, tek başına okullardaki faşist
işgalleri kıran Şaban Şen’i, tek başına
Basın Yayın'ı işgal eden Hamiyet
Yıldız'ı hemen hatırlıyoruz.

Hamiyet Yıldız’ın tek başına baş-
lattığı direniş anında yayıldı ve çevre
fakültelerden devrimciler ile birlikte
okul işgal edildi. Yıllardır faşist iş-
gallerin kırılması için can bedeli di-
renilen alanlardı okullar." 

Yine hasta tutsak Güler Zere'ye
özgürlük diye başlıyan talebin nasıl
çığ gibi büyüdüğünü halkın her kesi-
mini sarıp sarmaladığını görüyoruz.

Türkan Albayrak’ın 
Direnişi ve Zaferi,
Tek Bir Kişinin Bile
Zafer Kazanabileceğini
Göstermiştir

2010 yılının Ağustos ayında, sen-
dika kurmak istediği için işten atıl-
mıştır. Ve sendikası sahip çıkmamıştır.
DİH’in öncülüğünde direnişe başlayan
ve direnişten sonra DİH içinde işçiler
için çalışmaya başlayan temizlik işçisi
Albayrak, zafer günü açıklamasında
direniş sürecini şöyle anlatmaktadır:
Günümüzde direnişler yeni isimlerle
yeni biçimlerle sürmeye devam edi-
yor. Türkan Albayrak ile başlayan
ardından Cansel Malatya'lı ile süren
tek tek direnişler, hak alma bilincinin
kazanılmasında köşe taşları olmuştur.   

Cepheli Olmak 

Direnmektir
Direnmek Onurlu Bir 
Yoldur

Onun için Cephe saflarında di-
renmek bir türküdür. 

Cepheli "herkes direnebilir" diye
bakar ve yaşlısından gencine, erke-
ğinden kadınına kadar yediden yet-
mişe tüm Cepheliler direnir.

Bu direnişlerin bir boyutu dünya
halklarından bize miras kalanlardır,
ikinci boyutu kendi topraklarımızda
yaşanan direnişler ve onlardan öğ-
rendiklerimiz, üçünücü boyutu ise
kendi direnişlerimizdir. Yani dünya
halklarının, kendi halkımızın tarihi
ve kendi örgütsel tarihimizdir.

Baskının olduğu yerde Cephelinin
ilk aklına gelen direnmektir, bir
direniş örgütlemektir. Direnmek Cep-
heliler için bir yaşam tarzına dö-
nüşmüştür… Bu nedenle Cepheliler
için direnme araç ve yöntemleri son-
suzdur. Bunu kendi tarihimizden,
geçmiş deneylerimizden de öğreniriz.
Bazen bir sloganla direniriz. O sloganı
atmak bir direniş biçimi olur, bazen
bir dövizi, bir afişi asmak, doğruları
halka ulaştırmak. Bazen tek başına
bir hücredeyizdir bir tek kitap için
direniriz. Bazen de direnişimiz bir
derneğimizin mührünü söküp atmak
içindir… Ama uzlaşmayız… Külle-
mez, geçiştirmeyiz. 

Her çatışmadan yeni gelenekler,
yeni bilgiler, yeni insanlar yaratırız.
Her çatışmada kendimizi yeniden
yeniden yaratırız… Direnmek Cep-
heliyi büyütür…

Halkın Sanatıyla Halkın İçindeyiz
İstanbul Fotoğraf ve Sinema Emekçileri (FOSEM)

11 Aralık’ta Küçükarmutlu Mahallesi’nde halkın sanatı
için gezi düzenleyip halk ile buluştu. İlk olarak Armutlu
Cemevi’nde AKP faşizmini teşhir eden sergi düzenledi
ve devam edeceğini belirtti. Gezinin devamında mahallede
bulunan ve TAYAD’ın öncülüğünde çalışmaları yürütülen
Sevgi Erdoğan Vefa Evi ziyaret edildi. Ve TAYAD
yaptığı kısa açıklamada; “ailelerimizi düzenin huzur,
bakım evlerine bırakmayacağız…” dedi ve ailelerin
anıları dinlendi. Ayrıca her hafta İdil Kültür Merkezi’nde
yapılan kurs bu hafta Armutlu’da yapıldı. Öğrenciler
kursta öğrendiklerini, her sokağı tarih ve direniş kokan,
dillerde zafer ve umudun türkülerini haykırmaktan vaz-

geçmeyen bu mahallede tec-
rübelerini hayata geçirdi. Ay-
rıca 18 Kasım’da hukuksuzca
tutuklanan Grup Yorum üye-
leri için kısa bir açıklama ya-
pıldı. Açıklamada; “Faşizm;
sömürüye, zulme ve adalet-
sizliğe karşı umudun türkü-
lerini söyleyen Grup Yorum’u susturmak istiyor. Tüm
halkımızla beraber bizler de FOSEM olarak umudun
türkülerini söylemekten vazgeçmeyeceğiz…” denildi.
Ve son olarak 10 kişinin katılımı ile yapılan program
Armutlu Cemevi’nde düzenlenen yemeğe katılım sağ-
landıktan sonra sona erdi. Tüm Fotoğraf ve Sinemase-
verleri kursumuza bekleriz.

18  Aralık
2016
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Faşizm, kapımıza evlerimizi yık-
mak için dayanmış durumda.

Evlerimizi sahiplenmekten başka
bir yolumuz yoktur. Direneceğiz ve
evlerimizi yıktırmayacağız.

Ama nasıl direneceğiz?
Halk Meclislerinde örgütlenmek,

direnmek için de zorunluluktur. Ör-
gütsüz olursak yeniliriz.

Peki örgütsüzlüğü halk kendisi
mi tercih ediyor? Hayır öyle demek
sorunu anlamamak olur. Halk
örgütsüzlüğü istemese
de örgütlenme kül-
türü, bilinci ge-
lişmemiş ise,
hemen ör-
güt lenmeyi
başaramaz.
Örgütlenmenin
önündeki engelleri
kaldırmayı başaramaz...
Yani örgütleme çabala-
rımıza istediğimiz hızda karşılık

vermemesi bizi karamsarlaştırma-
malı, halkın örgütlenmekten kaçtığı
sonucuna varmamalıyız. Sadece hal-
kın örgütlenmesinin önünde engeller
olduğunu göreceğiz, bu engeleri kal-
dırmak için çalışacağız. Yaşadığımız
örnekler emek harcadığımızda ba-
şardığımızı gösteriyor. Başarılı de-
neylerimizden öğrenmeliyiz. Olumsuz

deneylerimizden ders çıkarmasını
bilmeliyiz.

Deneylerimizden
Öğrenelim

Okmeydanı Halk Meclisimizin
iki çalışmasını kendimize örnek ala-
biliriz. Bu çalışmalardan birinde yak-
laşık 80 kişilik bir oturma eylemi
örgütlenmiş, diğerinde yaklaşık 100
kişinin katılımıyla Halk Meclisi top-
lantısı yapılmış. 100 kişinin katıldığı

halk toplantısında, uyuşturucu
trafiğine karşı alınacak

önlemler ve yapıla-
caklar konuşuluyor.

Diğer bir çalış-
ma, uyuşturucuya

karşı oturma eylemleri
ile tepki göstermek,

oturma eylemlerinde ör-
gütlenmek. Bu oturma eylem-
lerinden sonuncusu, 11.12.2016

tarihinde Okmeydanı Özel Hastane

Halk Örgütlenmeye Hazır,
Biz de Örgütlemeye

Hazır Olalım...

Dağların Şahanı Oğuz Me-
şe’den yoksul mahallelerin şahan-
larına, tüm halk çocukları faşizm-
den hesap soruyor. Bizim Yenilmez
Silahımız Onların Yüreği, Onların
Kararlılığı, Onların Yaratıcılığı-
dır.

* Türkiye Oligarşisi Dersim’de
bir yılda 31 operasyon, bombardıman
yapmış. Bu operasyonlar F16’lar,
Kobra helikopterleri, İnsansız Hava
Uçakları’yla yapılmıştır.

Sadece Kasım ayı içinde 12 bom-
bardıman ve operasyon yapılmıştır.

Yani birer gün ara ile sürekli operasyon,
sürekli bombalama demektir bu. İşte
Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi ge-
rillası Oğuz Meşe bu bombalanan,
çatışmaların yaşandığı dağlardan, sal-
dırıların arasından hesap sormak için
inmiştir. Duru bir su gibi sessizce aka-
rak, adım adım, nefes nefes inmiştir o
delik deşik edilen dağlardan. Büyük
olanaksızlıklar içinde, elleri, yüreği
ve nefesi dışında hiçbir şeyi olmadan
en sade, en basit silahları ile dayan-
mıştır zulmün kapısına. Oğuz’un ey-
leminin büyüklüğü buradadır.

* TEM Yolunda Halk Milislerimiz,
bu ülkenin adaletsizliğini vurdu. TEM
yolunu Portekiz’den İstanbul’a, eme-
ğimizi, alınterimizi Avrupa’ya akıtmak
için kurdular. Halk düşmanları da bu
yoldan güven içinde evlerine ulaşı-
yorlar. Ama bir kusurları var, bu yollar
yoksul mahallelerimizin yanından ge-
çiyor. Ve halk düşmanları mahallele-
rimizden geçerken öfkemizle tanışıyor.
O yollar, yoksul halk çocuklarının
elinin altından geçiyor,  o yollardan
geçerken öfkemizle tanışıyorlar.

Atasözü:
Adamak kolay
ödemek güçtür

Milislerimizle, gerillalarımızla 
faşizmden hesap soruyoruz

Kooperatif
Kooperatif, halkın emeği üzerindeki

sömürü payını azaltan, halkın
emeğinin karşılığını daha fazla

almasını sağlayan bir
örgütlenmedir

Çat Kapı Her Eve Girmektir
Çat Kapı tüm halkı devrime katmaktır

Haftanın Çat Kapı
Gündemi

Yürüyüş
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Sokağı’nda gerçekleştiriliyor.
Yaklaşık 80 kişinin katıldığı
oturma eyleminde, mahallede
uyuşturucu satıcılarına engel
olmak için devriye nöbeti
tutulması kararı alınıyor.

Yani halk kendi sorununu
sahiplenip çözüm üretiyor.

Okmeydanı Halk Mecli-
simizin diğer yaptığı oturma
eylemlerinde de benzer
olumlu sonuçlar elde edilmiş,
daha önce Halk Meclisi ça-
lışmalarında bulunmamış in-
sanlarımız da bu çalışmalara
katılmıştı. 

Buradaki başarıyı yaratan
nedenler:

Birincisi halka güvendir.
Sorunları halka götürdüğü-
müzde, kapı kapı dolaştığı-
mızda, halka anlatıp kitle
çalışması yürüttüğümüzde
sonuç alacağımıza olan gü-
vendir. Bu güven de çalış-
malar içinde elde edilen ba-
şarılı sonuçlarla gelişiyor.

İkincisi, halkın sorunları
çerçevesinde halka gitmektir.
Halk, yakıcı sorunlarına çö-
züm üreterek giden devrim-
cilere güven duyarak birlikte
çalışma yürütebilmektedir. 

Halk devrimcileri mahal-

lelerinde, yaşamlarından ta-

nıyor. Halk, kendisine emek

harcayan devrimcilere güven

duyuyor. Ama kendisine

emek vermeyen devrimcilere

de tersine güvensizdir.

O halde üçüncü nokta

emektir. Halka verilen emek

sonuç almanın anahtarların-

dan bir diğeridir. 

Emek harcamadan sonuç

almaya çalışmak burjuvazi-

nin ideolojisidir. 

Devrimci ideoloji emek

harcamadan bir sonuç elde

edemeyeceğini bilir. 

Burjuvazi halkın emeğini

sömürür, devrimciler kendi-

leri emek harcarlar.

Dördüncüsü, ısrardır.

Halkın bir anda örgütlenme-

sini beklememek gerekir.

Bıkmadan, yorulmadan emek

harcamaya devam edersek,

yani ısrarla çalışmamızı sür-

dürürsek sonuç alabiliyoruz.

Sonuç olarak, Halk
Meclislerimiz bizim eme-
ğimizle örgütlenecek.

ÇIKMAK İÇİN

Halk ancak bağırdığınca var!
Kendi nefesinle silahlan, kendi sesinle
yırt at barbarın sana sabırdan
dokuduğu küflü kefeni!

Unutma: kında duran onur paslanır!
Sana ayaklanıp, acılarının hesabını
sormak,
sana işleyen, ışıldayan cesaret,
sana Spartaküs’ün kardeşi olmak,
sana çığlar, çağlayanlar,
kalbinde bilenen çığlık, var gücünle
gürüldemek yakışır...
(...)
Yerini kırılan zincir sesi alacak,
ufuktan kıvılcımlarla emzirilmiş sahici
ışık!
Çünkü ancak, ışıltılı, güvenli,
sahiciyken güzeldir hayat
dereler duru aktığında, yamaçta
mayınsız kamaştığında bahar,
dal kendi huyunca filize durduğunda...
Çocuklar korkusuz oynadığında ancak
sokaklar yaşam bulur
çiçekten dumansız sağdığında balını
arı, ay ay olduğunda, tay tay...(...)

NİHAT BEHRAM

Cemevlerini devrimcilere kapatmak isteyen Alevi
inancı, Kürt milliyetçiliği ile ortaklaşıyor. Neden?
Nedir ortak yanları? Faşizmle uzlaşmaları, emperyalizmle
uzlaşmaları, işbirliği yapmalarıdır.

Biri Ortadoğu’da Amerika’nın askerliğini yapıyor,
diğeri koşa koşa oligarşinin meclisini sahiplenmeye
MHP’siyle, AKP’siyle düzen partilerinin liderlerine
geçmiş olsun dileklerini iletmeye gidiyor.

Düzenle bütünleşmek, halkın alınterini, emeğini,
kültürünü, değerlerini, kurtuluş umudunu, gelecek düş-
lerini, inançlarını faşizme sunarak, kendilerine bu faşist
düzen içinde bir yer edinmek istiyorlar. Bu amaçlarının
önündeki engeliz. Bunun için bize karşı birleşiyorlar.

Onlar bir avuç oligarşinin sofrasında kendine yer
bulmak isteyenler, biz on milyonların umudunu, gelecek
düşlerini, emeğini, onurunu, değerlerini temsil edenleriz.
Çok kesin söylüyoruz, halka karşı olanlar yenilecek-
ler.

İdeolojik Mücadele
İşlerimizin çokluğu genelde şikayet konumuzdur.

Yetiştirememekten yakınırız. Çünkü yöntemimiz ve
kullandığımız araçlar yanlıştır. Yöntemimizi ve araç-
larımızı değiştirmeliyiz.

Yöntemimiz yanlıştır, çünkü işlerimizi en yakını-
mızdakilerle, halkla paylaşıp birlikte yapmak yerine,
kendimiz tek başına ya da en çok bir kaç kişi ile payla-
şarak yapmaya çalışırız. Halka güvensizlikten beslenen
bir yanlış yöntem uygularız. Oysa, halka güvenip,
görevi öğretmek için emek harcarsak, iki şey kazanırız.
Birincisi yeni bir kadro, ikincisi, yetişmeyen işlerimizin
yapılması.

Araçlarımız yanlıştır. İşlerimizi kendi bireysel emeğimiz
aracılığıyla sonuca ulaştırmaya çalışırsak başaramayız.
Kolektif emeği araç olarak kullanmalıyız. Kolektif emek,
milyonların emeğidir. Halkın ortak faaliyete soktuğu
emeğidir. Halkın emeğine dayanarak işlerimizi örgütle-
meliyiz. Kolektif emekle başarabiliriz.

Yöntem ve Araç
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“Her taraftarımız bir kadro, her
kadromuz bir yönetici, her yöneticimiz
örgüt gibi davranmalıdır?”.

Her taraftarımızın bir kadro gibi
davranması demek, her taraftarımızın
bir kadronun görevlerini üstlenmesi
demektir.

Nedir kadrolarımızın görevleri?
Komiteler kurmak ve komiteler

aracılığıyla mücadelenin örgütlenme-
sine önderlik etmektir.

Komiteler kurmak, örgütlenmenin
en sade, yalın ve etkili biçimidir.

Ne için komiteler kurmalıyız?
Mahallelerimizdeki temel görev-

lerimizi yerine getirmek için yukarıdan
beklemeden her taraftarımız komiteler
kurarak, yani birbirine güvenen bir
kaç kişi kendisini komite olarak gö-
revlendirerek, örgütlenmelerimizin te-
mel görevlerini üstelenebilirler, üst-
lenmelidirler.

Örneğin, temel görevlerimizden biri,
dergimizin dağıtımının yapılmasıdır.
Dergi dağıtımını örgütlemek için ko-
miteler kurmak her taraftarımızın üst-

lenebileceği görevlerden biridir. He-
men yanımızdakilerle, yani kardeşi-
miz, akrabalarımız, arkadaşlarımız,
hemen yanımızda kim varsa, onlarla
bir komite haline gelerek hareket

edebiliriz. Dergi dağıtım komitesi oluruz.
Komite olarak toplanır, dergi dağıtımını
örgütleyebiliriz. Hiç girmediğimiz so-
kaklarımız vardır. Bizim dergimizi oku-
yamamış, tanımamış insanlarımız vardır.
Onlara ulaştırabiliriz dergimizi. Emin
olalım ki, çok kişi bizim dergimizle ta-
nışarak devrimcilik yapmaya, devrim-
cileri tanımaya, düşüncelerimizi, he-
deflerimizi öğrenmeye başlayabilir ve
devrimcileşebilir. Bu bizim atacağımız
bir adıma bağlıdır.

Kampanyalarımız var. Faşizme kar-
şı “AKP Faşizmi 80 Milyon Halkı
Teslim Alamayacak” kampanyasını
yürütüyoruz. Kampanya çerçevesinde
yapılabilecek çok şey vardır. Örneğin,
sokaklara yazılamalar yapmak, pankart
yazıp asmak, bildiri dağıtmak, bun-
lardan bazıları olabilir.

Kampanya çalışmasını örgütlemek
için de komiteleşmeliyiz. Yine dergi
dağıtımında olduğu gibi, her birimiz
en yakınımızdaki kişi ya da kişilerle
bir komite haline gelebiliriz.

Halk olarak örgütlenmeliyiz.

Eğitim çalışmalarımız vardır.
Faşizme karşı savaşmak, faşizme

karşı örgütlenmek için devrimci eğitim
zorunluluktur. Kendimizi eğitmeden,
etkili mücadele yürütemeyiz. Bunun
için bilmeliyiz ki, bir kadro gibi dav-
ranmak aynı zamanda kendi eğitimimiz
ve birlikte çalışma yürüttüğümüz yol-
daşlarımızın eğitimi demektir. Eğitimi-
mizi de örgütlemeliyiz.

Eğitimi nasıl örgütleyeceğiz?
Kafamızda eğitim konusunu ne

küçümsemeli ama ne de idealize edip,
yapılamaz hale getirmemeliyiz. Eğitim,
görevlerimizi yerine getirmek için ge-
rekli bilgi birikimini edinmemize hiz-
met etmelidir.

Bunun için temel konularda, özet
hale getirilerek tüm kitlemiz ve taraf-
tarlarımızın yapabileceği hale getirilmiş
olan eğitim programlarımızı uygula-
yabiliriz.

Bunlara örgütlenmelerimizden ula-
şabiliriz.

Dergimizin mahalle, Halk Meclisi,
milis, liseliler, işçi, memur gibi köşe-
lerini eğitim çalışmalarımız için de-
ğerlendirebiliriz.

Dergimizin başyazısını eğitim için
okuyabilir, üzerinde değerlendirme
yapabiliriz.

Sorun
BİREYCİLİK

Halkın çıkarları
kolektivizmdedir. Ama

halk her zaman
kolektivizmi benimseyip,
ortak çıkarlarını görerek

davranmayabiliyor

Çözüm
Halka çıkarlarının ortaklığını

göstermeliyiz. Mahallelerimizde yıkımlar
gündeme getiriliyor. Yıkımlara karşı nasıl

direneceğiz? Ortak örgütlerimizde gücümüzü
birleştirerek direneceğiz. Gücümüzü birleştirip,
organize edip, faşizmin yıkım saldırılarına karşı

savaşacağız. Eğer bunu yapmazsak, faşizmin karşısında
tek tek kendi evlerimizi koruyamayız. Faşizmin

karşısında tek başımıza barınma hakkımızı
koruyamayız. Bu gerçek gösteriyor ki, bireysel

çıkarlarımız ortak çıkarlarımızdan ayrı
değil, bir parçasıdır.

Her Taraftarımız Bir Kadro Gibi Davranmalı... Yani;

Her Taraftarımız Bir Dergi,
Bir Kampanya
Komitesi Kurmalı...

Yürüyüş
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Bunların tümü de eğitimimize hiz-
met edecektir. Gerisi pratiktir. Eğitim
ve aynı zamanda pratiğin örgütlenmesi,
giderek bizi sadece bir kadro gibi
davranan taraftarlar olmaktan çıkara-
cak, devrimci hareketin birer kadrosu
haline getirecektir.

Devrimci hareketin kadroları olmayı
gözümüzde idealize ederek, sınırlı sa-
yıda eğitimli insanın başarabileceği bir
görev olarak görmemeliyiz. Devrimci
hareketin kadroları halktır, yoksul halk-
tır. Yoksul halk olarak kendimize gü-
venmeli, devrimimizi sahiplenmeli,
devrimimizin görevlerini üstlenmeliyiz.
Bizim olana sahip çıkmalıyız.

Her Taraftarımızın Bir
Kadro Gibi Davranması
Asıl Olarak Bilinç
Sıçraması Demektir

Asıl sorun her taraftarımızın örgüt-

lenmemizin zorunluluğunu hissetmesidir.
Her taraftarımızın bir kadro olması de-
mek, asıl olarak bir bilinç sıçramasıdır.
Taraftarlık bilincinin, kadrolarımız öl-
çüsünde sorumluluk üstelenecek düzeyde
bilinç sıçraması yaşamasıdır. Bunun
için nesnel zemin vardır. Faşizmle ka-
çınılmaz bir çatışma içinde olduğumuz
gerçeği, sistemin krizine bağlı olarak
faşizmin devrimci mücadeleyi, halkın
tüm direnme dinamiklerini atomlarına
varıncaya kadar parçalamak istemesi,
bu savaştan kaçınılabileceği düşüncesinin
saçmalığını göstermektedir.

Eğer gerçekten bu savaştan kaçınmak
mümkün olabilseydi, bunu Kürt milli-
yetçileri ile onun peşine takılıp “barış”,
“barış” demek dışında bir politika yap-
mayan oportünizm, reformizm faşizmin
hedefi olmaktan kurtulabilirdi. Görüyoruz
ki, tüm yaptıkları düzen içi politikaya
rağmen faşizmin hedefi olmaktan kur-
tulamamışlardır.

Herkes bir kez daha görmüştür ki,
faşizmle savaşmaktan ve faşizmi yen-
mekten başka yol yoktur.

O halde, bu savaşı örgütleme görevini
sınırlı sayıdaki devrimci kadronun omuz-
larına bırakmamalıyız. Çok daha hızlı
adım atmalıyız. Bunun için, her taraf-
tarımız görev üstlenmelidir. Bulunduğu
alanda, birimde, mahallede bir kadrodan
beklenen görevleri yerine getirme so-
rumluluğuyla hareket etmelidirler. Bir
kadronun görevini yerine getirebilecek-
lerini görerek, devrimci hareketin bir
kadrosu haline gelmelidirler. 

Eğitim:
Ve bizim sosyalist eğitimimiz burjuva eğitiminden

sadece görevleriyle değil, yöntemleriyle de kökten
farklıdır.

Sosyalist eğitim halkın siyasal bilincinin, genel
kültürünün, düşünce düzeyinin geliştirilmesine kop-
maz bağlarla bağlıdır. O halde eğitimimiz aynı za-
manda, devrimci, sosyalist bir kişilik şe-
killendirmeye hizmet
eder.

Devrimci
kişilik, kapitalist
sistemin dışında, kapitalist
sistemin kirine, pasına bulaşmadan yetişen
bir kişilik değildir. Böyle bir kişiliğe sahip olmak
kapitalizm koşullarında mümkün değildir. Kapitalist
sistemin hakim olması demek, kapitalist sistemin
ideolojik, kültürel, ahlaki olarak bu düzen içinde
yaşayan tüm halkı da etkilemesi demektir.

O halde, devrimci kişilik kapitalizm koşullarında
nasıl mevcut olacaktır?

Kapitalizmin ideolojisine, kültürüne, ahlakına, her
alanda kapitalizme karşı savaş içinde devrimci kişilik
oluşacaktır. Böyle de oluşmaktadır.

Cephe gerillası Oğuz Meşe bunun somut ve çarpıcı

örneklerinden
sadece biridir. Bize

devrimci kişiliğe sahip kad-
roları nasıl ve nerede bulacağımızı, nasıl eği-

teceğimizi anlatmıştır. Kimi zaman kapitalist sistemin
kiri, pası üzerine bulaşmış insanlarımızdan vazgeçti-
ğimiz, onları değiştiremeyeceğimizi düşündüğümüz
oluyor. Oysa, Oğuz Meşe, Engin Çeber gibi yoldaşla-
rımız diyorlar ki, “hayır onlarla ilgilenin, onları eği-
tin, devrimci kişilik, onların, kapitalist sistemin kiri-
ne, pasına karşı kendi kişiliklerinde başlatacakları
savaşla oluşacaktır.”. Devrimci kişilik sahibi kadrola-
rımızı Oğuz Meşe’lerden öğrenerek yetiştireceğiz.
Onların İyi öğrencileri olacağız.

Ajitasyon propaganda:
Faşizm, dünya tarihinin gördüğü en büyük suçtur.

Elinde on milyonların kanını taşıyan bir suçtur. Faşizm
suçunu üreten emperyalizmdir. Tekellerin daha fazla
sömürü istekleridir. Kanımızı emer gibi emeğimizi sö-
mürenler, bunu daha fazla ve daha fazla yapabilmek
için on milyonlarımızı öldürmekten çekinmiyorlar.
Kim bu illeti yeryüzünden silecek? Biz sileceğiz. Yer-

yüzünü bu suçlular güruhun-
dan halklar olarak biz

temizleyeceğiz.Devrimci Kişilik:
Devrimci kişilik Oğuz Meşe’nin

kişiliğidir. Devrimci kişilik, düzenin
bataklığından çıkıp, kendiyle savaşını,

faşizme karşı savaş gücü yapan
kişiliktir

18  Aralık
2016
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AKP faşizmi saldırmaktan vaz-
geçmeyecek. 

Uyuşturucuyla, kumarla yozlaş-
tırmaya devam ediyorlar.

Gençlerimizi, çocuklarımızı uyuş-
turucuyla zehirlerken Hasan Ferit Ge-
dik Uyuşturucuyla Savaş ve Kurtuluş
Merkezi'ni AKP'nin katil, hırsız, ırz
düşmanı polisleri işgal etti.

Derneklerimizin kapısına mühür
vurdular.

Şimdi diyorlar ki; mahallenizi, ev-
lerinizi bışınıza yıkacağız.

Cephe'nin mahalle şahanları olarak
tüm halkımıza soruyoruz; Ne yapa-
cağız?

Mahallemizi nasıl koruyacağız? 
Ya mahallemizi koruyacağız. Bu-

nun için birleşeceğiz.
Ya da AKP'nin faşist terörüne bo-

yun eğmek zorunda kalınacak? 
Hayır, ne boyun eğeceğiz, ne boyun

eğilmesine izin vereceğiz. 
AKP'nin OHAL'ini tanımadığımız

gibi, yıkım kararını da tanımıyoruz.
Tanımıyoruz çünkü: Faşizmin hiç-

bir uygulaması meşru değildir. Bu
mahalleleri kurarken AKP faşizminden
izin alarak kurmadık. 

Bu mahalleler bizim. Bu vatan bizim.
Bu vatanın sahibi biziz. Bu vatan için
biz bedel ödedik, biz  öldük, biz ölüyoruz.
Kendi vatanımızda başımızı sokacağımız
bir evimizin olması hakkımızdır. 

Doğadaki tüm canlıların barındık-
ları bir barınakları, yuvası vardır. Yu-
valarına bir saldırı geldiğinde refleks
olarak yuvalarını korurlar... 

Barınma hakkı temel ve vazgeçil-
mez bir haktır. Anayasanın 27. mad-
desinde, "herkes yerleşme hakkına
sahiptir" der.  57. maddesinde ise
"devlet konut ihtiyacını karşılayan
tedbirler alır" ve 60. maddesinde
"herkes sosyal güvenlik hakkına sa-

hiptir" denilerek, barınma hakkı
sözde yasalarca "güvence" altına
alınmıştır.

Ancak AKP faşizmi başımızı sok-
tuğumuz evlerimizi, mahallelerimizi
yıkmak istiyor.

Biz yıktırmayacağız, diyoruz. 
Mahallelerimizi korumanın yolu;

mahallelerimizde şahanlarımızın sa-
yısını artırmak,  örgütlenmemizi bü-
yütmektir. 

Bunu nasıl yapacağız? 
Öncelikle şahan ne demektir?
Milis türkçe sözlükte: “savaş sı-

rasında orduya yardımcı olarak top-
lanan halk gücü” olarak adlandırıl-
maktadır. 

Yani silahlı halk güçleridir, milisler. 
Milisler, halkın içindedir, halktır,

halk savaşını büyüten; halkın can gü-
venliğini koruyandır!

Cephe'nin örgütlü olduğu mahal-
lelerde halkımız milislere hiç de ya-
bancı değildir. 

Peki kimler milis olabilir? 
Milisler sadece eli silah tutan ki-

şilerden oluşmaz. 7'den 70'e yaşlısı
genciyle, kadını erkeğiyle tüm halk
kesimlerinden oluşur. 

Yaşı ilerlemiş anneler-babalarda,
dedeler de milis örgütlenmemizde gö-
rev alabilirler, almalıdırlar.

Bir savaş içinde genç, yaşlı, çocuk
herkesin yapabileceği şeyler vardır.
Herkes halk savaşının bir parçasını
oluşturur. Halk savaşı halkın küçük
küçük güçlerini birleştirir, çok etkisiz
güçleri birleştirir ve yenilmez bir güç
haline getirir. Bu yenilmez güç içinde
bir çocuğun küçücük bir eylemi de
yer alır, çok yaşlı bir halktan insanı-
mızın eylemi de yer alır. Bu eylem,
bir lojistik ihtiyacın karşılanmasından,
bir haber taşımaya, bir yerde rehberlik
görevi yapmaktan, düşmanın içine
sızmaya, bir bombanın yerleştirilme-
sine değişik biçimler içerebilir. Gerekli
özen ve emekle, eğitimle: bir avuç

işbirlikçi hain dışında HERKES milis
olabilir. Bir avuç işbirlikçi ve hain
dışında herkes milis çalışmasının ge-
rektirdiği disiplini kazanabilir. "Herkes
milis olabilir" demek, aynı zamanda
biz herkesi eğitebiliriz demektir.

Nedir Mahallelerimizin
Şahanlarının Görevleri?
Ne İş Yaparlar? 

Mahallelerimizde şahanlarımız her
bölgede ve alanda kendine özgü yapı-
lanmaya sahiptir. Bulunduğu bölgede
halkın sorunlarını çözmek, düzenin yoz-
laştırma saldırılarının yayılmasını en-
gellemek ve alternatif örgütlenmeyi,
Halk Meclislerini, Halk Komitelerini
korumak, geliştirmek, büyütmek mahalle
şahanlarımızın görevleri arasındadır. 

Halkın yaşadığı mahallelerde düş-
manın çeşitli saldırıları sürmektedir.
Evlerimizin yıkılması, devlet destekli
çetelerin saldırısı, artan çeteleşme,
faşist saldırılar, polis saldırıları gibi
malımıza, canımıza yönelik her türlü
saldırıya karşı direnmek ve halkın di-
renişini örgütlemek mahalle şahanla-
rımızın görevleridir.

AKP, binlerce memuru açığa alır-
ken, işçiyi işten atarken, Özel Harekat
Timlerinin sayılarını artırıyor. Bunun
için özel kurslar açılmış. "300 TL'ye
garantili sınav kazandırılır" diye
reklam yapıyorlar.

Bu Özel Tim'ler kimlere karşı kul-
lanılacak? Bu bir sır değil. Bu devletin
askeri, polisi, MİT'i, Özel Tim’leri
her zaman halka karşı savaşta kulla-
nılmıştır. 

Halk olarak bizi bizden başka ko-
ruyacak kimsenin olmadığını bilmeliyiz. 

Bugüne kadar mahallelerimize,
evlerimize; örgütlenerek, direnerek,
savaşarak sahip çıktık.

Bundan sonra da böyle sahip çı-
kacağız. 

Başka yolumuz yoktur.
ÖRGÜTLENECEĞİZ,

HALKIMIZ!
AKP'NİN MAHALLELERİMİZİ

YIKMA KARARINA KARŞI

Milis Örgütlenmelerimizi
Büyütelim!

Yürüyüş
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FAŞİZM, ZALİMİN ZULMÜDÜR...
Faşizm; Emperyalizmin Yeni Sömürgelerinde,
İşbirlikçi İktidarları Aracılığıyla Emekçi Halklara Yönelttiği 
En Güçlü Silahtır!

Faşizm emperyalizmin damgasını taşıyan kanlı bir
diktatörlüktür. Burjuvazinin çıkarlarını koruyan bir bekçi
köpeğidir.

Onu krizden kurtarmak adına; dünya halklarına kan
kusturan, ancak yine de krizlerin çare olamayan ve çare-
sizliği arttıkça daha da saldırganlaşan bir katildir. 

Emperyalizmin yeni sömürgelerinde işbirlikçi iktidarları
aracılığıyla emekçi halklara yönelttiği en güçlü silahtır
faşizm.

Bu silah nedeniyledir ki üç kuruşa çalıştırılmaya razı
edilir halkımız, devrimciler işkencelerde katledilir. Yok-
sulluk her geçen gün artar; açlık sınırının altı çığ gibi
büyür. Halkın örgütlenmesine izin verilmez. Kurumlar
basılır, yasadışı ilan edilir. Ferhatlar vurulur sokak
ortasında dergi dağıttıkları için…

Kayıp ve infazlar, halka korku salmanın aracı; her ik-
tidarın ihtiyacıdır.

19 Aralık’ta devrimcileri, Sivas’ta aydın ve sanatçıları

diri diri yakan yine bu silahtır. Kürt halkına yaşatılan
acıların, Alevilere yönelik saldırıların, Ortadoğu halklarına
karşı üs yapılan topraklarımızın, hapishanelerin tutuklu
gazetecilerle dolmasının, polislerin sokak ortasında adam
vurmasının… nedenidir faşizm.

6-7 Eylül’lerden 1 Mayıs 77’ye, Kızıldere’den 12
Temmuz, 16-17 Nisanlara, Beyazıt’tan, Gazi’den Ulu-
derelere; Mehmet Akif Dalcılar’dan Ethem Sarısülükler’e
yakan, katleden, kaybeden faşist devlettir. 

Ülkemiz, emperyalizmin yeni sömürgesidir. İşbirlikçi
oligarşi tarafından faşizmle yönetilmektedir. Bu nedenle
devrimimiz de anti-faşist, anti-oligarşik halk devrimidir.
Tarihimiz, faşizme karşı mücadelenin tarihidir. Bu mü-
cadelede şehit düşenlerimize, emekçi halkımıza devrim
sözümüz var. Faşizme karşı savaşı yükselteceğiz, faşizmin
saldırdığı halkın her kesiminden insanlarımızı örgütleyecek,
faşizmden hesabımızı soracağız…

ÖZLÜ SÖZ:
“Ben zalimlerle birlikte varlık içinde yaşamayı alçaklık,

zalime karşı gelerek bulacağım ölümü ise mutluluk sayarım...”
İmam Hüseyin

ÖĞRENELİM:
"Emperyalizmi sarsan Ekim Devrimi, aynı zamanda ilk pro-

letarya diktatörlüğünün şahsında uluslararası devrimci haraketin
güçlü ve açık bir üssünü, daha önce hiçbir zaman var olmamış
olan ve şimdi dayanabileceği üssü yarattı. Dünya devrimci hare-
ketinin açık bir merkezini, daha önce hiçbir zaman var olmamış
olan ve etrafında bütün ülkelerin proleterlerini ve ezilen halkların
emperyalizme karşı devrimci bir birleşik cephede örgütleyerek
onların kümelenebileceği o merkezi yarattı.

Bu, her şeyden önce, Ekim Devrimi’nin, dünya kapitalizmine
artık hiçbir zaman iyileştiremeyeceği ölümcül bir yara açmış
olması demektir. İşte bu yüzden kapitalizm, Ekim'den önce sahip
olduğu "denge"ye ve "istikrar"a bir daha kavuşamayacaktır. Ka-
pitalizm kısmen istikrara kavuşabilir, üretimini rasyonalleştirebilir,
ülkenin yönetimini faşizme bırakabilir, işçi sınıfına belli bir süre
için boyun eğdirebilir; ama artık hiçbir zaman, eskiden gösterişini
yaptığı "sakinliği" ve "güveni", "denge"yi ve "istikrar"ı bulama-
yacaktır, çünkü dünya kapitalizminin bunalımı öyle bir gelişme
aşamasına varmıştır ki, devrimin alevleri kah emperyalizmin mer-
kezlerinde, kah çevresinde, kapitalist yamaları hiçe indirgeyerek
ve kapitalizmin devrilmesini gün begün yakınlaştırarak kendilerine
kaçınılmaz olarak bir geçit açacaklardır. Aynen bilinen masaldaki
gibi: "Kuyruğunu çekse gagası batağa batıyor, gagasını çekse
kuyruğu." 

(Stalin)

FAŞİZM KİTABA DÜŞMAN
10 Mayıs 1933: Kitapların yakılmaları 
"Alman olmayan anlayışa karşı" şiarı altında,

Nazi rejimin anlayışına uygun olmayan kitapları
yakıldı. 

Bunun için üniversitelerden, kütüphane-
lerden vb... "uygun görülmeyen" kitaplar top-
landı. 

Yakılacak kitapların listesi oluşturuldu. 
Yakılma anlayışı şöyle idi: "Önümüzdeki

1000 sene için, hangi kitapların Alman ve
hangileri Alman olmadığını" belirlemek. 

Kitaplar ateşe verilirken, şöyle bir konuşma
yapıldı: 

"Sınıf savaşı ve materyalizme karşı, halkın
birliği ve beraberliği ve idealist anlayış için,
Karl Marx'ın yazılarını ateşe teslim ediyorum."

Kitapların yakılmasında özellikle gençlik
kullanıldı. 

O dönemin şöyle bir anlayışı vardır: "Ne
zaman kültür kelimesini duysam, silahımı çekerim." 

Oysa doktorasını bile yapmış Propaganda
Başkanı Göbels gibiler, okumanın değerini
bilen insanlardı. 

Çünkü savaş başlayana kadar kendisi bu
"yasaklı" kitapları okuyordu. 

Yasaklı yazarlar için çok zor zamanlar baş-
lamıştı. 

Hatta Karl Ossietsky gibi bazıları için ölüm
fermanıydı. 

18  Aralık
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Nerede Karanlık
Bir Köy Varsa Bizimdir!
Karsel Köyü, Halkın Mühendis
Mimarlarının Kurduğu Su Türbini ile
Aydınlanıyor!

20 yıldır boşaltılmış bir köy… 6 yıl önce
bu köyü vatan diye sahiplenmiş bir aile…
Koca dağların ortasında kapkaranlık 6 yıl…

Halkın Mühendis Mimarları olarak 13 Ağus-
tos’ta bu soruna bir çözüm bulmak için gittik.
Ve bir su türbini ile Karsel’i aydınlatacağımızın
sözüyle döndük. Geceli gündüzlü üç ay, ol-
mazların imkansızlıkların emek, inanç ve ko-
lektivizmle yerle bir edildiği üç ay ve sonunda
zafer. Karsel köyü, HMM Enerji Komitesi’nin
kurduğu su türbini ile aydınlanıyor. Bir evin
ihtiyacından fazlası üretiliyor, hem de çarkından
alternatöre, elektrik devresine kadar kendi üre-
timimizle. Halk için mühendisliğin devrimci
ışığını Karsel köyünde büyütüyoruz.

link:  http://halkinsesitv.org/halkin-muhen-
dis-mimarlarinin-su-trubini-ile-ilgili-video-linki-

dir/
Halkın Mühendis Mimarları / 10 Aralık

2016 

Mühürlemeniz Boşuna!
Her Seferinde Mühürü Sökeceğiz!

İkitelli Özgürlükler Derneği 12 Aralık'ta
polis tarafından zırhlı araçlarla basılıp mü-
hürlendi. Derneğin tabelasını kıran katil po-
lisler içeriyi talan edip birçok eşyayı akreplerle
kaçırdılar! Baskın sırasında Devrim Top
gözaltına alındı! Mühür Halk Cepheliler ta-
rafından sökülerek atıldı.

Kanser Hastası Özgür Tutsak

Mesude Pehlivan’dan
Çağrı

Tedavisi engellenerek ölüme mahkum
edilmeye çalışılan kanser hastası tutsak
Mesude Pehlivan’dan halkımıza, sahiplenme
çağrısına kulak verelim.  

Link:  http://halkinsesitv.org/kanser-
hastasi-tutsak-mesude-pehlivandan-cagri/

TAYAD’lı Aileler – 12 Aralık 2016

FAŞİZME KARŞI MÜCADELE TARİHİMİZDEN
"Yoksul mahalle halkının can güvenliği sorunu hayati bir

önem taşıyordu. Devrimci Sol, halkın can güvenliği sorununu
çözme temelinde, mahallelerde halkın silahlı örgütlenmesini
yarattı. Mahallelerdeki dernek, komite, kooperatif vb. legal eko-
nomik-demokratik nitelikli örgütlenmelerin yanı sıra, emekçi
halkın can güvenliğini sağlamak, faşist işgalleri kırmak ve müca-
deleye katmak için Faşist Teröre Karşı Silahlı Mücadele Ekipleri’ni
(FTKSME) örgütledi. illegal örgütlenmeler olan FTKSME’ler,
gecekondu halkının içerisinden devrimci mücadeleye katılan in-
sanlardan oluşturuldu. Faşist yuvaların dağıtılması ve mahallelerin
faşizmin saldırılarına karşı topyekün savunulması anlayışıyla
FTKSME’lerin eylemleriyle eşgüdüm içerisinde, devrimci şiddet
eylemlerini tamamlayacak tarzda legal, meşru, radikal eylemlerle
halk, genç-yaşlı, kadın-erkek mücadeleye katıldı. Devrimcilerin
barındırılmasından mahallelerin silahlı güvenliğine, yazı, afiş,
pullama, gösteri ve protestodan istihbarata, faşistlerin, muhbirlerin,
işkencecilerin deşifre ve teşhir edilmesine kadar bütünlüklü bir
mücadele FTKSME’nin etrafında yaratıldı. Mahalleler devrimci
hareketin, bu yanıyla, kadro kaynağı olmasında önemli işlevler
yüklendi." (Zafer Yolunda)

Bizim
Caddelerimizde de
Açmaz
Açamaz
Deme
Hiç 
Bir 
Zaman
Bu 
Nar
Çiçeği
Açacaktır
Elbet
Bizim
Caddelerimizde de 
Bayramı
Olacak
Halkın
Üstüne
Böyle
Kalksa da
Faşist
Namlular
Namert 
Ellerdir 
En 
Sonda
Bir
Bir 
Kırılacak

ENVER GÖKÇE

SORULARLA FAŞİZM
Soru: Faşizm kaça ayrılır?
Cevap: Faşizm ikiye ayrılır. 
1- Klasik faşizm
2- Sömürge Tipi Faşizm. 
Sömürge Tipi Faşizm “Bizim gibi ülkelerdeki

oligarşik yönetim rahatlıkla işçi ve emekçi kitle-
lerin demokratik hak ve özgürlüklerinin olmadığı
tam bir dikta yönetimi ile ülkeyi yönetebilmektedir.
Buna sömürge tipi faşizm de diyebiliriz. Bu yö-
netim, ya klasik burjuva demokrasisi ile icra
edilir (gizli faşizm) ya da sandıksal demokrasiye
itibar edilmeden açıkça icra edilir. Ancak açık
icrası sürekli değildir. Genellikle ipin ucunu ka-
çırdığı zaman başvurduğu bir yöntemdir.” (Mahir
Çayan)

Klasik faşizm aşağıdan yukarıya faşist hareket
aracılığıyla gerçekleşen faşizmdir. Bu faşizmin
özellikleri, aşağıdan yukarıya geliştirilen bir ha-
reketle iktidar yapılmıştır, bu niteliğe bağlı olarak
bir kitle tabanına sahiptir.

Yürüyüş
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Faşizme karşı direnenlerin yü-
zünde direniyor olmanın sağladığı
onurun, o güzel tebessümü vardır.
Direnişin onuru demek, aynı zamanda
zafer coşkusu demektir. Faşizme
karşı direnenler zafer coşkusunu da
kuşanmışlardır. Söz konusu olan mo-
ral üstünlüktür. Bugün faşizme karşı
direnenlerin kuşandığı bu moral üs-
tünlüğün yakın tarihimiz içindeki te-
melinde Büyük Direnişi’miz vardır. 

Faşizm, dayattığı haksızlığa boyun
eğilmesini ister. İşte bu dayatma kar-
şısında direnmek, hakkını savun-
maktır. Tarihsel bir gerçektir ki hak-
kını savunmak, aynı zamanda onu-
runu da savunmaktır. Savunulan hak,
korunan haysiyettir. Haksızlığa karşı
direnmek tarihin en onurlu ve meşru
işidir. Zulme karşı direnmek, halkın
tarihsel eylemidir. Liseli Dev-Genç’li
Hakan İnci'den devrimci avukatlara,
işçi Salih'ten akademisyen Nuriye
Gülmen'e, Özgür Tutsaklar'dan Acun
Öğretmene, Grup Yorum'dan Semih
Öğretmene... hayatın her alanında
sürdürülen faşizmin saldırılarını gö-
ğüslerken yapılan budur. Çünkü, fa-
şizmin azgınlaşan saldırılarını dur-
durmanın tarihin gösterdiği başka
bir yolu yoktur. Direniş dışında başka
bir yol yoktur. Faşizmin saldırılarını
durdurmanın tek bir yolu vardır: Di-
renmek, direnmek ve yine direnmek...
Tek başına kalınsa da direnmekten
vazgeçmemek...

Faşizme karşı direnişin, tek başına
kalınsa da direnmekten vazgeçmeme
kararlılığının en görkemli örnekle-
rinden birisi de yedi yıl süren Büyük
Ölüm Orucu Direnişi’mizdir. Büyük
Direniş’imizin her bir anı faşizme
karşı nasıl direnilmesi gerektiğinin

öğretici dersleriyle doludur. İşte
bu derslerin bir kısmını Büyük
Direnişimiz'in 122 şehidinin kendi
sözlerinden yola çıkarak özetle-
mek istiyoruz. 

122'LER KONUŞUYOR
122'lerden AHMET İBİLİ: "...

Nasıl ki bu güne kadar en küçük
şeyi bile bedel ödeyerek zorla koparıp
aldıysak, bundan sonra da öyle ola-
caktır."

Hiç bir demokratik hak yoktur ki,
bedel ödenmeden kazanılmış olsun.
Yoktur böyle bir şey. Hakların maya-
sında direniş vardır. Çünkü, her birisi
direnilerek kazanılmıştır. Halk düş-
manlarından direne direne sökülüp
kopartılmıştır. Ki halkların düşmanı
olan faşizm, hakların da düşmanıdır.
Bunları geri almak, etkisizleştirip içini
boşaltmak için, halka yeniden ve ye-
niden saldırır. Faşizmin varlığı demek,
halka ve haklarına yönelik sürekli
saldırı demektir. İşte bu saldırılar kar-
şısında bedel ödenerek direnildikçe
faşizm püskürtülebilir ancak...

122'lerden SELMA KUBAT::
"... Evet, ülkemizde bir hakka sahip
olmak için canımızın yanmasını,
gözaltına alınmayı, tutuklanmayı,
ölebilmeyi, hatta yanmayı göze al-
mak gerekiyor. Bu bir fedakarlık
değil, zorunluluktur. Zora karşı dur-
ma zorunluluğu."

Faşizme karşı haklarınızı savuna-
caksanız, bedel ödemeyi göze ala-
caksınız demektir. Bedel ödemeyi
göze almak, sadece bir tercih değil,
ama esas olarak faşizme karşı direnişin
doğası gereği bir zorunluluktur. Anti-
faşist direnişin doğasında bedel öde-
meyi göze almak vardır. Direnme sa-
natı, işte bu zorunluluğu kavrayıp ge-
reğini yapabilmenin sanatıdır. Direnişi
"sanat" haline getiren bu zorunluluğun
gereğini hayatın içinde ve değişik bi-
çimlerde somutlayabilmektir...

122'lerden BÜLENT DURGAÇ:
"... Ne olursa olsun, ne getirirse

getirsin, ne götürürse götürsün ve
bedeli ne olursa olsun zaferimizi
kazanacağımızı defalarca yineliyo-
rum."

Faşizme karşı direnip zafer ka-
zanmak demek, tereddütsüz olmak
demektir. Faşizme karşı direnişin ara
yolu yoktur. Ara yol arayanların va-
racağı yer, teslimiyettir. Faşizme
karşı direnirken tereddütsüz olmak
demek, zafer kararlılığı demektir.
Faşizme yenilgiye uğratacak olan
işte bu tereddütsüzlüktür. Tereddütsüz
olmak, zaferden başka bir seçenek
tanımamak demektir. Tereddütsüz
olmak, direnişin ve dolayısıyla zaferin
gereğini yapmak demektir... 

122'lerden BERKAN ABATAY:
"... Hala dimdik ayaktayım ve yü-
rüyorum. Yürüyebileceğim yere ka-
dar değil, varmak istediğim yere
kadar dimdik yürüyeceğim."

Anti-faşist mücadelede zafer ka-
zanmak, zafer kazanıncaya kadar di-
renerek direnişin kendisini zafere
çevirmek demektir. Böyle olduğu
içindir ki, faşizme karşı direnişin
sınırı yoktur. Sınır koymaya kalkanlar
için yenilgi ve direnişin kırılması
kaçınılmaz olur. Faşizme karşı zafer
kazanmak isteyenler direnişe sınırlar
koyarak değil, zafere kadar eğilip
bükülmeden dimdik yürüdükleri oran-
da zafere ulaşırlar...

122'lerden ALİ RIZA DEMİR:
"... Mevzi kaybedebiliriz. Faşizm
koşullarında hiçbir demokratik mevzi
kalıcı değildir zaten. Ama biz, kay-
bedilen mevzilerimizi yeniden ka-
zanmasını biliriz."

Faşizm koşullarında hiç bir hak
ve mevzi sürgit, kalıcı olmaz. Kaza-
nıldığı gibi kaybedilebilir ve sonra
yeniden kazanılır... Bütün bunlar fa-
şizme karşı sürdürülen irade çarpış-
masının gereği olarak şekillenir. Bu
çarpışmada kaybedilmemesi gereken
mücadele azmi, direnme kararlılığı
ve cüreti içeren devrimci iradedir.

FAŞİZME KARŞI 
BÜYÜK DİRENİŞ'İN 122 ÖĞRETMENİ 

KONUŞUYOR

Özgür TutsaklardanÖzgür Tutsaklardan

18  Aralık
2016

Yürüyüş

Sayı: 552

35Tüm Halk Çocukları Sizden Hesap Sormaya Devam Edecek!



Devrimci irade var olduğu
sürece, kaybedilen her şey
yeniden kazanılacaktır. Bu
uğurda, yeni direnişler yara-
tılıp halkın örgütlenmesine,
mücadelesine yeni olanaklar
katılır. Kaybedilen her mev-
ziyi yeniden kazanma müca-
delesini halkın örgütlenmesi
açısından fırsata çevirebilmek
devrimcilerin asıl başarısı
olacaktır... 

122'lerden FATMA KOYU-
PINAR:

"... Eğer bir devrimci, za-
fer coşkusunu her gün işin-
de, eyleminde düşünmezse,
hissetmezse ne devrimciliğini
büyütür ne de kalıcı olabi-
lir."

Hayatın her an ve alanına
zafer coşkusu taşımak demek,
hayatın her an ve alanını fa-
şizme karşı direnişe çevirmek
demektir. Ki ancak hayatı fa-
şizme karşı direnişe çevirenler
zafer coşkusunu yaşayabilir-
ler. Zafer coşkusu demek, fa-
şizme karşı direnenlere özgü
moral üstünlük demektir. Di-
renmeyenlerin böyle bir üs-
tünlüğü yoktur. Onlar saldı-
rıya uğrasalar bile alttan al-
maya, eğilip bükülmeye, ica-
zet dilenmeye devam eder-
ler.

Zafere inancı olmayanın,
zaferin gereği olarak uzlaş-
mazlık taşımayanların coş-
kusunu taşıdıkları bir zaferleri
de olmayacaktır elbette...

122'lerden HÜSEYİN
ÇUKURLUÖZ, BEKİR
BATURU: "... Tek kelimeyle
bugün zafer; devrim ve dev-
rimciliğe dair tüm umutları
yok etmek isteyen emperya-
lizm ve işbirlikçilerine karşı
baş eğmemek, teslim olma-
mak demektir. Bugün zaferin
adı ölümüne direnmektir."

Faşizm, halkı umutsuzlaş-
tırmak ister. Umutsuzluk, hal-
kın kendi gücüne inançsızlaşıp
faşizme boyun eğmesi de-

mektir. Faşizm halkı ne ka-
dar umutsuzlaştırırsa halk
düşmanı politikalarını da
o kadar rahatlıkla uygular.
Bu tabloyu bozacak olan,
faşizme karşı direnmektir.
Direniş umudu büyütür. Di-
reniş, umudun kendisine
dönüşerek halk saflarında
karşılığı bulur. Bu yanıyla
direniş zaferin ta kendisi
olur. Bir halk ifadesiyle
söylersek "Ölmek Var Dön-
mek Yok" kararlılığı, zafer
demektir. Çünkü zaferi sağ-
layacak olan ölümüne di-
renmektir...

122'lerden İBRAHİM
ERLER: "... Her ne kadar
tecriti ağırlaştırmak için
bizi bölebildikleri kadar
bölseler de, her gittiğimiz
yer, yeni bir kale oluyor.
Sanki şu köhne duvar
"bizi siz aşasınız diye yap-
tılar" diyor. Bizi buraya
sığdıracaklarını sandılar
ama yanıldılar. Biz buraya
sığmıyoruz. Taşmaya baş-
ladık, akmaya başladık,
tüm sessizliğe inat."

Faşizm, direnenlere bo-
yun eğdirip halkı sindirmek
için saldırılarını ağırlaştı-
rarak sürdürür. Faşizmin
ağırlaşan saldırılar karşı-
sında geri adım atılması
demek, yenilgiye kapı açar.
Faşizmin saldırılarını ağır-
laştırmasının nedeni zaten
budur. Geri adım gördükçe
yüklenecek ve iradesini, bir
diğer ifade ile karşı çıktı-
ğınız haksızlığı kabul et-
menizi dayatacaktır. Bu da-
yatma karşısında tek bir
doğru vardır: Direnişi yü-
celtip direniş bayrağını daha
biryükseklerde dalgalandır-
mak... İşte o zaman sür-
dürdüğünüz kararlılık di-
reniş mevzisinden taşmaya
ve halk saflarında karşılığını
bulmaya başlayacaktır...

(devam edecek)

Özgür Tutsak, her şeyden önce, kendisini var
eden geleneğin harcına kanını, canını katan

şehitlerin ideal ve hatıralarına sonuna
kadar bağlı kalmayı onur bilendir

Özgür Tutsaklık, şehitlere bağlılıktır

Özgür Tutsak, emperyalist güçlerin ve
onların yerli işbirlikçilerinin karşısında

Anadolu halklarının kurtuluş umudunu,
feda ruhuyla savunandır

Özgür Tutsaklık, halk sevgisi ve 
vatanseverliğin adıdır

Özgür Tutsak, faşizmin her türlü teslimiyet
saldırısına karşı, bir gelenek haline gelen
direniş sanatının her koşulda baş eğmez

savaşçısıdır

Özgür Tutsaklık, faşizmin karşısında
devrimci iradeyi ölümüne savunarak

zaferler kazanmaktır

Özgür Tutsak, sıra neferi olmak dışında hiç
bir sıradanlığı kendine yakıştırmayandır 

Özgür Tutsaklık, halk ilişkilerinde
mütevazilik, yoldaşlık ilişkilerinde
mütevazilik, parti ile ilişkilerinde

mütevazilik, ama aynı zamanda devrim
görevini omuzlamış bir kadro, savaşçı
olmanın sorumluluk bilinciyle hareket

etmektir

Özgür Tutsak, tek başına kaldığında dahi
kırılmayan bir cesarete, bitmeyen umuda

sahip olandır

Özgür Tutsaklık, düşman karşısında cüret,
gelecek için umutlu olmaktır.

Özgür Tutsak, oligarşinin, emperyalizmin
zindanlarında devrimin temsilcisidir. Halkın

gözünün üzerinde olduğunu bilen kişidir

Yürüyüş
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Halkın 
Hukuk
Bürosu

Berkin Elvan vurulalı 1282 gün
oldu. 

Berkin'i 1014  gün önce sonsuz-
luğa uğurladık. 

Onu 16 kiloyla erimiş bedeniyle
uğurladık. 

Berkin Elvan davası, bu  ülkenin
adaletsizliği nasıl savunduğunu anlatır. 

Bu ülkenin halk çocuklarının nasıl
katlettiğini anlatır. 

Devlet adına silah kullananların
nasıl aklandığını anlatır.

AKP iktidarının halktan ne kadar
nefret ettiğini anlatır. Ve elbette
AKP'nin bitmez korkusunu anlatır. 

Berkin Elvan kendi mahallesinde,
gezi olaylarıyla başlayan Haziran
Ayaklanması’nda yani 16 Haziran
günü, evinden ekmek almaya çıktığı
sırada   başından hedef gözetilerek
biber gazı kapsülü ile vurulmuş, 269
gün yoğun bakımda hayat mücadelesi
vermiş bir halk çocuğudur. 

Berkin'i katlettiler ve sonrasında
Berkin Elvan'ın katledilmesi emrini
verenler  ardı ardına açıklamalar ya-
parak, katlini meşrulaştırmaya ça-
lıştılar, açıkça katilleri korudular.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Polise emri
ben verdim" dedi.  14 Mart 2014 ta-
rihinde yaptığı konuşmada Berkin'i
terörist ilan etti ve annesi Gülsüm
Elvan'ı yuhalattı. 23 Mayıs 2014 ta-
rihinde Berkin için "Ölmüştür, geç-
miştir"diyordu.

Berkin Elvan'ın katilleri, devletin
başındaki Tayyip Erdoğan başta ol-
mak üzere polisleri, savcılarıyla dev-
letin bütün kurumları tarafından ko-
rundu. 

Soruşturma Dosyası 
Nasıl Yürütüldü

O dönem Başbakan şimdi Cum-
hurbaşkanı olan Tayyip Erdoğan'ın
açıklamaları sonrasında savcılar Ber-

kin’in dosyasını soruşturmamak için
elinden geleni yapmıştır. Savcılar,
Berkin’in dosyasını torba dosya içinde
soruşturma(ma)ya başladılar. Avu-
katların başvurusu ile dosyası torba
dosyadan ayrıldı ama yine soruşturma
kendi kendine yürümedi. Avukatların
zorlaması ile yürütüldü. 

Savcılar kendi kendilerine tanık-
ları, delilleri araştırmadılar.

1282 gün boyunca soruşturmada
beş savcı değişti, savcıların hiçbirisi
dosyada var olan fotoğrafları, kamera
görüntülerini değerlendirip harekete
geçmedi. Dosyanın ilk savcıları so-
ruşturmadan bihaberdiler. Örneğin
savcılardan bir tanesi Berkin komada
yatarken Berkin’i ifadeye çağırmış,
gelmezse zorla getirme Çıkaracağı
ihtarında bulunmuştur. Avukat olarak
dinlenecek  tanığa bile her gün adli-
yeye gelmesine rağmen ulaşmamış.
olay tanıklarını avukatlar bulmuş ve
dinletmişlerdir. Yine telsiz kayıtları
ve TOMA kayıtları avukatın talebiyle
Berkin’in vurulmasından çok sonra
istenmiştir.  Dosyaya görüntü kayıtları
gelip bilirkişi incelemesine gönde-
rildiğinde önemli gerçekler açığa
çıktı. 

Berkin, hedef gözetilerek, pusu
kurularak vurulmuştu. Görüntü ka-
yıtları en az beş polisin sorumlu ol-
duğunu gösteriyordu. Biri amir, ikisi
zet silahı kullanan polisler ve bunlara
fişek taşıyan bir polis. Bunların boy-
ları, kiloları, ten renkleri, vücut ya-
pılarındaki farklılıkları nedeniyle
ilgili birimlerce kim oldukları hemen
tespit edilebilirdi. Amirleri tespit
edildi. Bu kişi Kadir Eyüp Hamba-
loğlu idi ve Ankara'dan gönderilmiş.
Fakat Emniyet Müdürlüğü Berkin'i
vuran, vuran'a yardım eden kişilerini
kimliklerini saklamaya devam etti.
Kimliklerini sahte tutunaklar düzen-

leyerek, yalan söyleyerek sakladılar.
Belge göndermeyerek delilleri ka-
rarttılar. Örneğin “görüntüleri izledik,
kim olduklarını anlamadık”, “görün-
tüleri o gün orada bulunan personele
izlettik, hiç birisini tanıyamadık bu
nedenle kimliklerini tespit edemedik”,
dediler. 

Olay günü orada bulunan tüm
polislerin fotoğraflarını gönderin de-
nildiğinde “..., ... sicil numaralı kişiler
ile ilişkimiz kesildiğinden fotoğrafları
gönderilmemiştir.” dediler. Dosyaya
gönderdikleri fotoğraflarda oldu tabi.
Fakat bunlar  yıllar önce, muhtemelen
polis akademise girerken çekilmiş
eski fotoğraflardı. 

Evet yalan söylediler... Birincisi
Türkiye emniyet teşkilatının ileri tek-
noloji imkanlarına sahip olduğu bi-
linmektedir, MOBESE kayıtlarında
yüz  tanıma sisteminin dahi bulun-
duğu söylenmekteydi. Görüntülerin
izlenmesinden kişiler tanınmıyorsa
eldeki teknolojik yöntemlerle kişilerin
kim olduğu açığa çıkartılabilirdi.
İkincisi olay günü orada bulunan ki-
şilere görüntüler izletiliyorsa onların
görüntülerden kişileri tanımaması
mümkün değildir. Üçüncüsü, polis-
lerin kendi birimleri ile ilişkilerin
kesilmesi fotoğrafların bulunmadığı
anlamı taşımaz, herkes bilirki polisler
atılsa da, başka bir birimde görev-
lendirilsede onlara ait fotoğraflar ve
kimlik bilgileri güncel halleri ile ar-
şivde tutulmaktadır. Oysa emniyet
müdürlüğü soruşturma dosyasına
güncel olmayan fotoğraflar gönderdiği
gibi, gönderdiği fotoğraflardan bir
kısmının altında isim yazılmamış,
bir kısmının altına ismi yazarken
birliği ve sicil numarası yazılmamıştır. 

Olay yerine son gelen birlik hak-
kında dosyaya hiç bir bilgi gönde-
rilmedi. Bu birlik kimlerden oluşur,

BERKİN'İN KATİLLERİNİ GÖSTERMELİK DAVALARLA

AKLAYAMAZSINIZ!

“BERKİN’İN TÜM KATİLLERİ CEZALANDIRILANA KADAR 
ADALET MÜCADELEMİZ SÜRECEK!”
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isimleri, sicilleri, görevleri nelerdir.
Hiç bahsedilmemişti. Avukatların ta-
lebi ile eksiklikler gidelirdi. Okmey-
danı’nda bulunan bütün birliklerden
sorumlu bulunan Çevik Kuvvet mü-
dür yardımcısının ifadesi idari so-
ruşturma aşamasında alınmasına rağ-
men, adli soruşturmada ifadesi alın-
mamıştı. Oysa bu kişinin derhal ifa-
desi alınmalı ve tutuklanmalıydı.
Yine yapılmadı. 

Dosyanın avukatlar tarafından in-
celenmesine kısıtlama konuldu. Oysa
kanuna göre mağdur taraf için dos-
yada kısıtlama kararı alınamazdı.
Böylece avukatların dosyayı etkili
takip etmelerinin önü kesildi.  

Dava Açıldı, Sorumlular
Yargılanacak mı?

1282 günün sonunda, Berkin'i
katledenler hakkında dava açıldı. İd-
dianame daha kabul edilmediği için
ayrıntılar bilinmiyor, fakat sadece
bir kişi hakkında dava açıldığı bili-
niyor. Neden sadece bir kişi hakkında
dava açıldı. Berkin'in ölümünden en
az beş kişi sorumlu tutulmalıydı.
Savcı yine birilerini aklayarak sadece
bir kişinin üzerine suçu atmaya çalı-
şıyor. 

Dava olası kast suçlaması ile açıl-
mış. Olası kast, verilecek müebbet
hapis cezasını 20-25 yıla düşürmek-
tedir. Savcı polislerin kasten öldürme
fiilini gerçekleştirmeyeceklerini kabul
etmektedir. Hayır, kesin olan bir şey
varsa, o da polisin kasten adam öl-
dürme kastı ile hareket ettiğidir.

Gerçek bir yargılama olacaksa,
amirler, dosyaya bilgi göndermeyen-
ler, sahte tutanaklar tutanlar, soruş-
turmayı akimete uğratmak isteyenler
diğer sorumlularda yargılanmalıdır.
Yargılama, olası kasttan değil, kasten
insan öldürmekten yürütülmelidir.  

Berki̇n İçi̇n Veri̇len Adalet
Mücadelesi̇ Olmasaydı,
Bugün Dava Bi̇le
Açılamayacak,
Dosya Unutulacaktı

Onu vurana ait tek bir izin, iba-
renin olmadığı günlerde “katillerini
mutlaka bulacağız” demişti arkadaş-

ları. Bu inançla mücadele ettiler. 
Soruşturma devam ederken Ber-

kin'i katledenler hakkında hiçbir
işlem yapılmazken, Berkin'e adalet
isteyenler gözaltına alındı, tutuklandı.
Berkin için basın açıklamasına katılan
akademisyenler işten çıkarıldı, me-
murlar açığa alındı, avukatlar hak-
kında soruşturmalar başlatıldı.

Berkin’in hastanede kaldığı, ya-
şam mücadelesi verdiği 269 gün bo-
yunca yoldaşları, Berkin ile aynı so-
kaklarda büyümüş olan arkadaşları
Berkin için adalet talebiyle yüzlerce
eylem yaptılar. Bunlardan çarpıcı
olanlarını hatırlayalım :

Halkın demokratik eylem alanla-
rından biri olan Taksim Meydanı İs-
tanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu
döneminde halka kapatılmış, henüz
bir eylem yapılmadan, birkaç kişinin
bir araya gelmesi ile bile polis saldı-
rısına uğranılan bir alana çevrilmiştir.
Berkin için her pazartesi Taksim
Meydanı’na çıkan Berkin’in yaşıtları,
kardeşleri, abileri ve ablaları da sal-
dırılara uğramış gözaltına alınmış ve
işkencelerden geçmişlerdir. Devlet
‘’Berkin İçin adalet’’ diye haykıran
sesleri her fırsatta susturmaya çalış-
mıştır. Berkin’in son günlerinde has-
tanede başında bekleyen herkese sal-
dırmış bu sefer de hastaneyi savaş
alanına çevirmiştir. Hastaneye gaz
atmış. Giriş çıkışları engellemeye
çalışmış hatta hastaneye muayene
için gelen bir  vatandaşın yaralan-
masına sebep olmuştur. Berkin El-
van’ın katledilişinin 40. gününde ar-
kadaşları, sorumluların cezalandırıl-
ması ve kamuoyu oluşturmak, olaya
tepki göstermek için Taksim Mey-
danı’na “ekmek” bırakmak istemiş-
lerdir. Yine bunların tamamı saldırıya
uğramış, polis aracına tekme, yumruk,
cop darbeleri ve hakaretlerle yerlerde
sürüklenerek bindirilmiş, elleri ters
şekilde kelepçelenmiş, polis aracı
içinde de  hem fiziksel hem de psi-
kolojik işkence görmüşlerdir. İçinde
tutuldukları araçlara biber gazı sı-
kılmış, kapıları kapatılarak araç içinde
bekletilmişlerdir. Bunlar için yaptılan
suç duyurusu hakkında jet hızıyla
takipsizlik kararı verilmiştir. Bununla
birlikte ekmek bırakma eylemine ka-

tılan küçükler hakkında çocuk mah-
kemesinde açılan dosya çocuk ağır
ceza mahkemesine gönderilmiş. Bü-
yükler için açılanlarsa asliye ceza
mahkemesinden ağır cezaya gönde-
rilmiştir. 

Yine 23 Nisan Çocuk Bayramında
Berkin’in yaşıtları yine onun için
adalet istiyordu. Onlarda saldırı ile
gözaltına alındılar. Berkin için oluş-
turulan adalet zincirinde 3 kişi haksız
yere tutuklanmıştır.  6 Kasım  "Adalet
Yoksa Derste  Yok" diye dersleri
boykot eden liselilerden 2 kişi tu-
tuklanmıştır.

Bu Adalet Mücadelesi̇
Tüm Sorumlular
Ceza Alıncaya Kadar
Devam Eder 

Berkin'i  katledilmesinden sorumlu
olarak sadece bir kişinin gösterilmesi,
sadece bir kişiye dava açılması kabul
edilemez. Tetiği çeken bir kişidir
olabilir, ona yardım eden, talimat
veren, Berkin'i vurmak için nişan
alan kişiler de sorumludur. 1282 gün-
dür katillerin korunması daha suçun
sadece bir kişiye yüklenmeyeceğinin
göstergesi değil midir. Birincisi, bir
kişiyi cezalandırıp davayı kapatmak
diğerlerini aklamayacaktır. 

İkincisi, savcı polisin kasten ha-
reket ettiğini kabul etmese de gerçeğin
böyle olmadığını herkes biliyor. Po-
lisler başlarına bir şey gelmeyeceğini
bildiklerinden intikam duygusu ile
hareket etmekte, halka düşmanlık-
larını katlederek göstermektedirler.
Kasten insan öldürmek yerine olası
kast ile davayı açmak bir başka ak-
lama yöntemidir. Polisi temize çı-
kartma yöntemidir. Kabul etmiyoruz. 

1282 gün mücadele ettik, adalet
istedik. Bir polis hakkında davanın
açılması yetmez, tüm sorumlular
hakkında dava açılmalıdır. Adalet
mücadelemiz tüm sorumlular ceza-
landırıncaya kadar devam edecektir. 

“BERKİN ELVAN UMUDUN
ÇOCUĞUDUR!”,

“BERKİN’İN TÜM KATİLLERİ
CEZALANDIRILANA KADAR
ADALET MÜCADELEMİZ SÜRE-
CEK!”

Yürüyüş

18 Aralık
2016
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Halkın umudu Dev-Genç, Liseli
Dev-Genç’liler var bu vatan üzerinde.
Duvar yazılamalarında kalmış bir isim
değil bu. Var olduğu günden bugünlere
ısrarla her bedeli göğüsleyerek mü-
cadele ediyor. Kundakta katledilen
bebelerden tutun da, sokak ortasında
katledilen yaşlı insanlarımıza… hep-
sinin hesabını sormak için genç yaş-
larında dağlara sevdalanıp umut olu-
yorlar. Elbette tek çare onu görmü-
yorlar, şehirlerde nerede bir adalet-
sizlik, elinden hakkı alınmış bir insan
varsa yanında muhakkak Dev-Genç’li-
leri görür. Ve yine kavganın delikan-
lıları Dev-Genç ve Liseli Dev-Genç’li-
lerin yaptığı çalışmalardan derledik-
lerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Elbette
sadece okuduklarınız kadar değil Dev-
Genç’in kendisi, çünkü Dev-Genç
hayatın kendisidir ve bu nedenle her
yerde. Özgür Vatan’ın Gençliğin Elleri
Gelmesi Umuduyla. Özgür Vatan’ı
Kurmak İçin Dev-Genç’e Katılın!

Dev-Genç ve Liseli Dev-Genç’in
yaptığı çalışmalardan derledikleri-
miz;

ANADOLU
Ankara: Dev-Genç’liler 8 Ara-

lık’ta, daha önceden açığa alınan
KEC’li akademisyen Nuriye Gülmen
için yaptıkları şablonların rektörlük
tarafından silinmesi üzerine tekrardan
yenilerini duvarlara işledi. Yapılan
şablonlarda “Nuriye Gülmen Dire-
niyor” sloganı işliydi. Ayrıca 11 Ara-
lık’ta Tuzluçayır Mahallesi’nde toplu
şekilde Yürüyüş dergisi dağıtımı
yaptı. Yapılan çalışmada 47 dergi
halka ulaştırıldı.

Antalya: Liseli Dev-Genç’liler
6 Aralık’ta Muratpaşa Anadolu Li-
sesi’nde “Öğrenci Meclisi Girişimi”
anketi çalışması yaptı. Yapılan ça-
lışmada, “Parasız Eğitim ve Demo-
kratik Üniversite” kampanyası hak-
kında anlatım yapıldı. Öğrencilerin
yoğun ilgisinin olduğu çalışmada 40
anket yapıldı. Ayrıca Dev-Genç’liler
9 Aralık’ta Akdeniz Üniversitesi’nde
kitle çalışması yaptı. Yapılan çalış-
malarda ilk olarak “Grup Yorum’a

Özgürlük! Dev-Genç” imzalı afiş-
lerden 15 adet asıldı. Ve kampüs içe-
risinde umudun sesi Yürüyüş dergi-
sinin 550. sayısından 20 adet öğren-
cilere ulaştırıldı.

Dersim: Dev-Genç’liler 8 Ara-
lık’ta yaptıkları çalışmada, 31 Mart’ta
Dersim’de hukuksuzca komplolarla
tutuklanan Liseli Dev-Genç’li Nes-
lihan Albayrak’a mektup yazdı. Ya-
pılan çalışmada, Neslihan’ın yüreğinin
koca koca hapishanelere sığdırıla-
madığı anlatıldı.

İzmir: Liseli Dev-Genç’liler 10
Aralık’ta Okuma Grupları’nda bir
araya geldi. Program dahilinde katı-
lımcılar iki buçuk saat boyunca oku-
ma yaptı ardından okunan konular
üzerine tartışıldı. Ayrıca 11 Aralık’ta
Kuruçeşme’de Yürüyüş dergisinin
dağıtımını yaptı. Yapılan çalışmada
KEC’li memurların Ankara Yüksel
Direnişi hakkında bilgi verildi. Altı
kişinin katıldığı çalışmada 60 dergi
halka ulaştırıldı. Ayrıca Dev-Genç’li-
ler 10 Aralık’ta Buca Köprüsü’ne
DHKC Gerillası Oğuz Meşe için
“Oğuz Meşe Ölümsüzdür! Dev-
Genç” imzalı pankart astı.

Malatya: Liseli Dev-Genç’liler
5, 10 Aralık’ta genel kitle çalışmaları
yaparak halkı ve gençliği örgütlemeye
devam ediyor. Yapılan çalışmalar kap-
samında ilk olarak Ölüm Orucu şehidi
Feride Harman’ın ailesi ziyaret edildi.
Yapılan ziyarette Feride Harman ile
ilgili anılar anlatıldı. Diğer yapılan
çalışmalarda Cemal Gürsel Mahalle-
si’nde ve kafelerde Yürüyüş dergisi
dağıtımı yapıldı. Yapılan çalışmada
26 dergi dağıtıldı ve 10 adet TAVIR
dergisi dağıtıldı. Ayrıca Okuma Grup-
ları’nda bir araya gelen liseliler Boran
Yayınları’nın “Neydik Ne Olduk” ki-
tabından “Köleci Toplum” bölümünün
okumasını yaptı ve ardından “Sınıf
Nedir, Devlet Nedir” konulu çalışma
yapıldı. Son olarak Özgür Tutsaklar’a
mektup gönderme programı yapıldı.
Yapılan çalışmada ilk olarak “neden
mektup yazmalıyız?” diye çalışması
yapıldı. Ve yapılan açıklamada “Faşizm

tecrit politikaları her zaman bizler kar-
şısında boşa çıkmıştır çıkmaya devam
edecektir, tutuklayınca yanlarında ola-
mayız sanıyorlar tutsaklarımızın, ama
biz her zaman yanlarındayız ve yan-
larında olmaya devam edeceğiz. Tut-
saklarımız onurumuzdur diyoruz onları
her yerde anlatacağız, her yerde onların
onurlu mücadelelerini, ne istediklerini,
neden tutsaklık yaşadıklarından bah-
sedeceğiz. Tutsaklarımızın sesi soluğu
olacağız!” denildi.

İSTANBUL
Boğaziçi Üniversitesi: Dev-

Genç’liler 12 Aralık’ta Kuzey Kam-
püsü bölgesinde genel kampanya ça-
lışması yaptı. İlk olarak OHAL ilan
edildikten sonra açığa alınan akade-
misyen Nuriye Gülmen için “Nuriye
Gülmen Yalnız Değildir! Dev-Genç”
imzalı pankart astı. Ayrıca 6 Aralık’ta
Dersim’de şehit düşen DHKC Ge-
rillası Oğuz Meşe için birçok yere
“Savaşımız Özgür Eşit Vatan Top-
rakları İçindir! Kahrolsun ABD Ya-
şasın Tam Bağımız Türkiye! Ya Özgür
Vatan Ya Ölüm! Oğuz Meşe Ölüm-
süzdür!” sloganları işlendi. Bunların
yansıra masaların üzerine Oğuz
Meşe’nin yaka kartları yapıştırıldı.

MSGSÜ: Dev-Genç’liler 9 Ara-
lık’ta Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi - Bomonti Kampüsü’nde,
Dersim’de girdiği çatışmada şehit
düşen DHKC Gerillası Oğuz Meşe
için pankart astı.

Okmeydanı: Liseli Dev-Genç’li-
ler mahallede genel kitle çalışması
yaptı. Yapılan çalışmalar kapsamında
ilk olarak “Faşizme Karşı Omuz Omu-
za” kampanyası dahilinde yazılama
yaptı. Yapılan çalışmalarda “AKP Fa-
şizmini Yeneceğiz! FKME/Liseli Dev-
Genç” yazılamaları duvarlara işlendi.
Ayrıca 8 Aralık’ta, haftalarca işi için
direnen KEC’li Nuriye Gülmen, Acun
Karadağ ve Semih Özakça için Fuat
Soylu İlköğretim Okulu’na “Nuriye
Gülmen Yalnız Değildir! Liseli Dev-
Genç” yazılaması yapıldı. Son olarak,
Dersim’de onlarca halk düşmanına
karşı tek başına yiğitçe çatışıp şehit
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düşen halk savaşçısı Oğuz Meşe için
yazılama yapıldı. Çalışmalarda
“DHKC Gerillası Oğuz Meşe Ölüm-
süzdür! Liseli Dev-Genç” imzalı ya-
zılamalar duvarlara işlendi.

Hacıhüsrev: Liseli Dev-Genç’li-
ler 8 Aralık’ta mahallede son zaman-
larda yaşanan yıkımlar ile ilgili “Evi-
mizi Yıkanın Villasını Yıkarız! Liseli
Dev-Genç” imzalı pankart astı. Halkla
yapılan sohbetlerde yapılan kısa açık-
lamada; “Mahallede kentsel dönüşüm
adı altında insanları kandırıp adalet-
sizce para dağıtarak halkımızın evlerini
yıktılar. Pankart asımı sırasında ma-
hallemizi bırakıp kim olduğunu bile
bilmediğimiz insanlara satılacak evimiz
yok demeliyiz…” denildi. Pankart
asıldığı esnada halkında pankartın
asımına yardım ettiği gözlendi.

Hacıahmet: Liseli Dev-Genç’li-
ler 8 Aralık’ta mahallede Yürüyüş
dergisi dağıtımı yaptı. Çalışma sıra-
sında 6 Aralık’ta Dersim’de şehit

düşen DHKC Gerillası Oğuz Meşe
halka anlatıldı. Ayrıca dergide HDP
konusunda eleştirilerden kaynaklı al-
mak istemeyen vardı. Bunun üzerine
yapılan anlatımda, “parlamentonun
seçimin umut olmadığı, umudun
Oğuz gibi gençlerde, bizlerde oldu-
ğu…” anlatıldı. Çalışma sonunda 32
dergi halka ulaştırıldı.

Kartal: Dev-Genç’liler 8 Ara-
lık’ta umudun sesi Yürüyüş dergisinin
dağıtımını yaptı. Yapılan çalışmada
merkez de ve mahallelerde toplamda
60 dergi halka ulaştırıldı.

Kıraç Kuruçeşme: Dev-
Genç’liler 13 Aralık’ta öğrencilerin
okul çıkış saatinde “Oğuz Meşe
Ölümsüzdür” yazılı bir adet pankart
astı. Ayrıca “Oğuz Meşe’yi Unut-
madık Unutturmayacağız!” sloganları
ile anıldı.

Taksim: Liseli Dev-Genç’liler
esnaflara gerçeğin sesi Yürüyüş der-
gisini ulaştırdı. Yapılan çalışmada

son süreç ve derginin başyazısı ile
ilgili halka bilgi verildi ve uzun sü-
redir gidilmeyen esnaflar liselilere
ikramlarda bulundu. Çalışma sonunda
33 dergi ulaştırıldı.

Örnektepe: Liseli Dev-Genç’li-
ler 10 Aralık’ta Özgür Tutsaklar’a
mektup yazma programı düzenledi.
Başta hasta tutsak Mesude Pehlivan
olmak üzere Dev-Genç’li tutsaklar
Eser Çelik, Hakan İnci, Ulaş İnci’ye
mektup yazıldı. Çalışmaya 10 liseli
katıldı.

İkitelli: Liseli Dev-Genç’liler
10 Aralık’ta mahallede, 6 Aralık’ta
Dersim’de şehit düşen DHKC Ge-
rillası Oğuz Meşe için çalışma yaptı.
Çalışmalar kapsamında ilk olarak
“Oğuz Meşe Ölümsüzdür! Liseli
Dev-Genç” yazılı pankart asıldı ve
“Oğuz Meşe Ölümsüzdür!” yazılı 7
adet ozalit ve 5 adet A4 boyutunda
afiş asıldı.

Gençlik Dev-Genç Günü’nde 
Bir Araya Geldi

İstanbul, Örnektepe, Gazi ve İkitelli Mahalleleri’nden
biraraya gelen Liseli Dev-Genç’liler, 27 Kasım’da Dev-
Genç Günü’nde buluştu. Liseli Dev-Genç tutsakları
Hakan İnci ve Ulaş İnci’ye mektup yazarak başlayan
program Gençlik Federasyonu baskını sonrası dağılan
Liseli Dev-Genç odasını toplama ile devam etti. Bir
grup odayı toplarken, bir grup yeni tahliye olan Dev-
Genç tutsağı Ferdi İşçi için yapılacak yemeğin hazırlığına
yardım etti. Pankart hazırlamayı bilmeyen Liselilerle
birlikte pankart hazırlandı. Ardından hep birlikte Ok-
meydanı’nda kapı çalışması yapıldı. Çalışmada İdil

Kültür Merkezi baskını hakkında gidilen evlerde sohbet
edildi. İdil Kültür Merkezi’nin yakınındaki kahvede
ajitasyon çekildi. Ajitasyonda halk baskın anlarında
devrimcileri sahiplenmeye çağrıldı. Aynı zamanda Yü-
rüyüş dergisi dağıtımı yapılarak 50 adet dergi halka
ulaştırıldı. Kapı çalışması sırasında akrep tacizi oldu.
“Katil Polis Mahalleden Defol” sloganı ile durum teşhir
edildi ve polis mahalleden kovuldu. Sibel Yalçın Parkı’nda
mahallelerimizdeki polis saldırıları hakkında konuşuldu.
Ardından “vampir köylü” oyunu oynandı. Oyundan
sonra Ferdi İşçi tutsaklığa dair konuşma yaptı ve
yemekler dağıtıldı. Türküler söylendi, halaylar çekildi.
Toplam 35 kişinin katıldığı etkinlik yemekten sonra
sona erdi.

Dağlar CEPHESİZ Kalmadı 
Kalmayacak

Genç Gerillalarımız Ülkenin Şehirlerinde ve Dağla-
rında Savaşmaya Devam Edecek

Dersim Ovacık’ta AKP’nin kolluk güçleriyle girdiği
çatışma sonucu 6 Aralık’ta şehit düşen DHKC Gerillası
Oğuz Meşe ile ilgili Dev-Genç ve Liseli Dev-Genç’liler
yazılı açıklama yaparak şu sözlere yer verdi:

İzmir Dev-Genç (10 Aralık):
“O ki 22 yaşında Dersim DHKC Kır Gerillası olarak

şehit düşmüş insanımız; Oğuz Meşe! Herkes sanıyor ki
bizler zevkten silahlanıyoruz, istek doğrultusunda dağlara
çıkıp Gerilla oluyoruz… Biz istiyoruz ki; insanlarımız
katledilmesin, analarımız arkamızdan ağlamasın, kar-

deşlerimize ölümü anlatmak zorunda kalmayalım. Öyle
ki faşist yöneticileri ve medyası Halk Savaşçılarını “te-
rörist” olarak tanıtıyor. Oysa Biz Halkız, Halkın Evlat-
larıyız! Halk için mücadele ediyoruz ve edeceğiz… !”

Malatya Liseli Dev-Genç (8 Aralık):
“Gerilla olmak silahlı mücadele etmek tercihimiz

değildi, bizim için bir zorunluluktu, bugünün Türkiye’sinde
bu mücadelemizi halen gerçekleştiriyoruz. Oğuz daha
22 yaşındaydı ömrünün baharında. Peki Oğuz neden
Gerillaya katıldı, Berkin için, madenlerde katliamlarda
can veren işçilerimiz için, buzdolabına cesetleri koyulan
çocuklarımız için mücadele verdi ve şehit düştü. Sen
rahat uyu Oğuz bizler elinden düşen mavzerini alıp he-
sabını soracağız! Dağlarımız hiçbir zaman boş kalma-
yacak!”

Yürüyüş

18 Aralık
2016

Sayı: 552
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Gençliği kazanma hedefimiz ve eği-
timi bir bütün olarak düşünmeliyiz. Bur-
juvazinin gençliğe aşılamak istediği bi-
reyci kültürüne karşı; dayanışmacı, kol-
lektif halk kültürünü yerleştirmek isti-
yoruz. Emperyalizme ve onun kültürüne
karşı sosyalizm iddiasını büyüten bir
gençlik hareketi olarak, bencilliğin kar-
şısına, halk kültürümüzü koymalı, ka-
pitalizmin yaratmak istediği gençliğin
karşısında sosyalist gençliği yaratmalıyız.
Kimin ideolojisi hakim olacak gençlik
üzerinde, kapitalizmin mi yoksa sosya-
lizmin mi? 

Biz, gençliğimizi yaratmak için eği-
timi sürekli ve disiplinlibir şekilde yap-
malıyız. 

Eğitimde hedefimiz ne olmalı; Dev-
rimin hedeflerini kavrayan ve ihtiyaçla-
rına cevap verecek kadrolar yetiştirmek
olmalı. Eğitirken evet sorunlar olacak
ancak tartışma, eğitim, ikna, başka yo-
lumuz yoktur. 

Devrimin, devrimciliğin önünde engel
olarak gördüğümüz her şeyle sonuna
kadar savaşmalıyız. Bu savaşı ancak
sağlam bir eğitim ile donanmış kadrolar
ile verebiliriz. Eğitim bizi güçlendirmeli.
Faşizme karşı verdiğimiz mücadelede
biz kazanacağız düşüncesini büyütme-
liyiz. 

İdeolojik olarak netleşmenin yolu
eğitimdir. EĞİTİM:  Bilmek ve bildik-
lerini uygulamaktır. 

Devrimcilik savaşmaktır. Düzen ideo-
lojisiyle, düşmanın kendisiyle. İnsan ye-
tiştirmek, kadro yetiştirmek, eğitmek
sabır ve ısrar ister.  Sabırlı, Israrcı,
kararlı olursak

Zorluklarla karşılaşsak da sonunda
başarıya ulaşırız. Devrimcilik inanç işi-
dir.

İnanmayan devrimcilik yapamaz,
inanç bilgi ve gerçektir.

Bilgiyi sürekli arttırmalıyız. Eğitimi
süreklileştirmeliyiz. Eğitim ile sorun çö-
zen düşünen yaratıcılığını kullanan kad-
rolar yetiştirmeliyiz. Doğru düşünen,
dayanıklı, kazanma azmiyle donanmış
kadroları eğitim ile yaratmalıyız. 

NEDEN EĞİTİM?

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

katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz varız!

Liseliyiz Biz

Hasta Tutsak
Mesude Pehlivan 
Serbest Bırakılsın!

Mesude Pehlivan kanser hastası
olan bir tutsaktır, 16 yılını Bayram-
paşa, Bakırköy ve Silivri Hapisha-
neleri’nde geçirmiş 52 yaşında bir
devrimcidir. Mesude Pehlivan halkının
yanında olan halkının hak ve özgür-
lükleri için mücadele ederken tutsak
düşmüş bir sağlık emekçisi, bir hem-
şiredir. 19-22 Aralık 2000’de yapılan
“Hayata Dönüş” Katliamı sırasında
kullanılan kimyasal gazlar sonucu
kanser hastası olmuştur. Mesude Peh-
livan Bakırköy Hapishanesi’nden Si-
livri Hapishanesi’ne sürgün edilene
kadar tedavisini görmekteydi, ama
Silivri Hapishanesi’nde kaldığı süre
boyunca tedavisi “araç yok, personel
yok, sevkler yoğun” gibi gerekçelerle
tedavi hakkı elinden alınmıştır. Bu
sebeple de kanser hastalığı daha da
ilerlemiştir. Bunun üzerine 9 Aralık’ta
yazılı açıklama yapan Liseli Dev-
Genç kısaca şu sözlere yer verdi;
“… Mesude Pehlivan hapishanedeki
yüzlerce hasta tutsaktan sadece biridir.
Tıpkı Güler Zere gibi bilinçli olarak
hastaneye sevki çıkarılmadığı için
Samatya Hastanesi’nde tedaviye de-
vam ettirilmiyor. Her an hastanelik
olabilecek bir insanın tecrit altında
tutuluyor olması bile başlı başına bir
işkencedir. Bizler daha önce Güler
Zere’yi, Yasemin Karadağ’ı, Mete
Diş’i, Kemal Avcı’yı nasıl tecrit iş-
kencesinden çekip aldıysak Mesude
Pehlivan’ı da alacağız. Tecrit İşken-
cedir Tecrite Son!”

HER ŞEY 
BİRBİRİNE BAĞLIDIR
Anlamak ve kavramak için her şeyi

ve olayı çevresindeki olaylarla, içinde
bulunduğu koşullar, yer ve zamanla
birlikte ele al.

18  Aralık
2016

Yürüyüş
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DEV-GENÇ’LİLER örgütlenme-
de ve kitle çalışmasında yaratıcı ol-
malıyız. Her olanağı değerlendirmeli
kitle çalışmasının bir parçası haline
getirmeliyiz. Hayatın içinden, so-
runlarımızdan, gençliğin kendi ger-
çeğinden yaşadığı sorunlarından kendi
kitle çalışmamızı beslemeliyiz. Gen-
çliğin gündeminden kopmamalıyız. 

Gençliğin ne sorunları var, ba-
rınma, ulaşım, paralı eğitim, aydın-
latılmayan yollar, geçmeyen otobüsler,
yurtların güvenliksizliği, her bir üni-
versitenin kendine özgü sorunları…

Bunlar gençlik için büyük sorunlar
gençliğin gündemi, gençliğin gün-
demini yakalayan olmalıyız. Hayatın
içinde olmalıyız, gençliğin gündemini
takip etmeli, gençliğin gündemine
göre politikalar geliştirmeliyiz. Ge-
rekirse gelişen bir durum, bir haber
karşısında hızla inisiyatif geliştirmeli
bir bildiri, bir yazılama, okul önünde
çekilen bir ajitasyon ile gelişmelere

müdahale etmeliyiz. Gençliğin ha-
berlerini takip etmeli bunları toplan-
tılarımızda gündem yapmalıyız. Hiç-
bir engelin bizi gençlikten gençliğin
gündeminden koparmasına izin ver-
memeliyiz. 

Devrimci faaliyet, eylem düşma-
nın politikalarına karşı politikalar
geliştirmek; düşmanın politikalarını
boşa çıkartmaktır. Devrim mücade-
lesinin özü budur.

Okullarda belli olanaklarımız ol-
mayabilir, kitle çalışmasında her za-
man olanaklar ve imkanlar bizden
yana olmayabilir. Ancak gençliğin
yaşadığı sorunları sade ve basit bir
dille anlatmamızın önünde hiçbir im-
kan engel değildir. 

OLANAK YOK MU?
Mevcut olanakları mücadele için-

de nasıl daha verimli hale dönüştü-
rebilirim?

Burada YARATICILIĞIMIZI kul-
lanacağız. Ama bunun için ilham

gelmesini beklemeyeceğiz tabii.
1-Elimizde ne var?
2-Elimizdekilerle ne yapabiliriz?
En basit halinden, ilk adımdan

başlayacağız.
Yani bir yerden başlayacağız.
Geniş imkanlar bekleyip zaman

kaybetmek değil.
Eldeki imkanları değerlendirip

zaman kazanmak.
Mütevazi olup elimizdekilerle bir

şeyler yapmalıyız.
Hiçbir zaman eksiksiz koşullar

olmayacak.

HİÇBİR ENGELİN BİZİ GENÇLİKTEN,
GENÇLİĞİN GÜNDEMİNDEN KOPARMASINA İZİN VERMEMELİYİZ

10 Aralık Cumartesi günü akşam
saatlerinde İstanbul Beşiktaş’ta ger-
çekleşen ve çok sayıda çevik kuvvet
polisinin öldüğü eylem sonrasında AKP
faşizmi, halka ve devrimcilere yönelik
saldırılarını arttırarak sürdürdü.

Okmeydanı ve İkitelli’de dernek-
lerimizi bastı. İkitelli’de dernek eş-
yaları gasp edilerek bir dernek çalışanı
gözaltına alınırken, Okmeydanı’nda
da engelli bir dernek çalışanının ka-
fasına mukavva kutu geçirilerek,
küfür ve hakaretlerle işkence yapıldı.
Okmeydanı’nda dernek binasını kul-
lanılmaz hale getirmek için kırılmadık
cam bırakmadılar katil polisler. Bütün
dolapları ve eşyaları yerle bir ettiler
ve mutfak malzemeleri de dahil her
şeyi kırdılar, yerlere saçtılar. Aynı

zamanda İstanbul ve ülke genelinde
de birçok HDP binası basılarak
HDP’liler gözaltına alındı. Halk düş-
manı polisler HDP İstanbul il binasını
basıp yerle bir ettikten sonra bir de
duvarlara “geldik yoktunuz”, “gene
geleceğiz” yazdılar.

Faşist AKP, Beşiktaş’ta gerçekle-
şen eylemi yoğun bir terör demago-
jisiyle faşist ve ırkçı propaganda için
fırsat olarak kullanmaya çalışıyor.
Faşist AKP, eylemi halka ve devrim-
cilere karşı sürdürdüğü savaşı, OHAL
ve KHK saldırılarını, bir bütün olarak
da faşizmin terörünü meşrulaştırmak
için kullanıyor. Terör demagojisiyle,
halkın faşizme karşı biriken öfkesini
ve devam eden, ne yaparsa yapsın
bitiremediği devrimci mücadeleyi za-

yıflatmaya, boğmaya çalışıyor…
Biz; faşizmin yıktığı, kırıp dök-

tüğünün yerine halkımızla birlikte
daha güzelini yapmayı anti-faşist ve
demokratik mücadelenin bir görevi
sayıyoruz. Daha güzelini yapacağız! 

(...)
Faşizmin karşı-devrimci şiddetine

karşı, halkın devrimci şiddeti meş-
rudur ve de zorunludur…

Asıl terör, halka karşı örgütlenmiş
faşizm’in kendisidir!

Asıl terörist, devlettir, AKP’dir;
Faşizmin polisi, askeri, MİT’i, yargısı,
medyasıdır asıl terörist!

“Polisimizin Yanındayım” demek
faşizme yedeklenmek, faşizmin terörüne
yedeklenmektir. Polis teşkilatı masum
değil, mağdur değil, halk düşmanıdır.
Katliamcı ve de işkencecidir…

Faşizmin Terörüne Boyun Eğme-
yecek Faşizmi Yeneceğiz! Halkız
Haklıyız Kazanacağız!

Halk Cephesi / 13 Aralık 2016

Ülkemizde Gençlik

GGençlik Federasyonu’ndan

SONUÇ ALMAK İÇİN....
DEGİŞMEK VE DEGİŞTİRMEK, 
GELİŞMEK VE GELİŞTİRMEK

İÇİN 
ÇELİŞKİYİ DOĞRU TESPİT ET, 

OLUMLU TARAFI ISRARLA
BÜYÜT, 

YANLIŞ OLANLA UZLAŞMA. 

Faşist AKP, Terör Demagojileriyle Halka Karşı Savaşını,
Saldırılarını Meşrulaştırmaya Çalışıyor!
Asıl Terör Halka Karşı Süren Savaştır!
Asıl Terörist AKP’dir, Devlettir, Faşizmdir!

Yürüyüş

18 Aralık
2016
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- Grup Yorum her yerde emper-
yalizme ve faşizme karşı direnenlerin
yanında yer almıştır, çünkü Grup
Yorum halktır, grup yorum ezilenlerin
türküsünü yapıyor. Halkın sorunlarını
ve çözümlerini türküleriyle haykırıyor.
"Kahrolsun faşizm, Yaşasın Müca-
delemiz", "Yaşasın Tam Bağımsız
Türkiye", "Yaşasın Halkların Kar-
deşliği" diyor. 

- Grup Yorum coşkudur, çünkü her
konserini, her faaliyetini dünya halk-
larına çoşku ve moral taşıyarak düş-
manın beynine bir hançer saplamıştır. 

- Grup Yorum doğruları ve ger-
çekleri savunandır, çünkü tek bir
gerçek var der, oda baş düşman em-
peryalizmin ezilen dünya halklarını
sömürmesidir. Burjuva hümanistliğe
yer vermez, gerçekçidir. Her şeye
sınıfsal bakar, ara yol yoktur, ya dev-
rimden yana ya düzenden yana der. 

- Grup Yorum anti-emperyalisttir,
çünkü baş çelişki emperyalizm ile
dünya halkları arasındadır. 

- Grup Yorum yurtseverdir, va-
tansevgisi taşıyandır, çünkü ülkemizin
yer altı yer üstü bütün zenginliklerini
sömüren, bütün topraklarımızı gö-
rünmez bir şekilde işgal eden, baş
düşman emperyalizme karşı her yerde
tavır alır, mücadele eder. Halklara
bu bilinci taşır. 

- Grup Yorum halktır, çünkü Grup
Yorum halkı ve vatanı için mücadele
etmektir. Bu mücadeleye halkı kat-
maktır. Halk yaratan ve üretendir.

Halk adalet ve özgürlük özlemi taşı-
yandır. Halk eşit ve hakça yaşam is-
teyendir, tarihi yazan halktır. İşte
Grup Yorum da tarihi halk ile yazacak.  

- Grup Yorum var olan iktidarları
korkutur, çünkü "Türküler doğru ki-
şiler tarafından doğru sözlerle icra
edildiği zaman egemen güçler rahatsız
olur". Grup Yorum halkla iç içedir,
türküleriyle halka, bu düzene karşı
baş kaldırma gücü verir. Mücadele
çağrısı yapar. 

- Grup Yorum öylesine bir "grup"
değildir, Grup Yorum halkın ta ken-
disidir, çünkü halk Grup Yorum'da
kendini bulmuştur, çünkü Grup Yo-
rum halkın eli ayağı, dili damağı ve
aynası olmuştur. 

- Grup Yorum taraflıdır, çünkü iyi
ile kötü, haklı ile haksız, meşru ile
gayri-meşru, zalim ile mazlum,  Soma
holdingin sahibi ile madende gazdan
boğularak ölen işçi eşit olamaz. Grup
Yorum'da ezilen halkların yanındadır.
Haksızın değil, haklının yanındadır. 

- Grup Yorum ekmek, adalet ve
özgürlüktür, çünkü 31 yıldır halkı
aç ve yoksul bırakan burjuvaziden
hesap sormuştur, türküleriyle müca-
dele çağrısı yapmıştır. Halkımızın
açlık ve yoksulluk içinde yaşamayı
hak etmediğini anlatmıştır, halka
"mücade et" çağrısı yapmıştır. 

- Grup Yorum ideolojidir, çünkü
Grup Yorum'u var eden elemanları
değil, düşünceleridir. Elemanları de-
ğişebilir ama düşünceleri değişmez.

Grup Yorum halktır, Grup Yorum
ezilen halkların yanında emperya-
lizme karşı mücadele edendir. 

- Grup Yorum halkın sorunlarına
umut olandır, çünkü Berkin'e yaptığı
besteyle halkın adalet özlemini dile
getirmiştir, 1990 yılında yaptığı madenci
şarkısı günümüzde hala maden gö-
çüklerinde katledilen işçilerin sesidir.
Onlara adalet talebimizin haykırışıdır.
Grup Yorum'un besteleri günümüzde
hala sorunlarımıza umut olmaktadır,
çünkü savaş değişmemiştir, savaş ezilen
halklar, ve emperyalizm arasındadır. 

- Grup Yorum ajitasyon propa-
gandadır, çünkü halkın duygularına
yüreğine seslenir, bunları harekete
geçirmek için şarkılarıyla gerçekleri
halka anlatır. 

Sesimizi Her Bölgede,
Dünyanın Bir Ucunda
Olsak da Halklara
Ulaştıracağız

Suriye Halk Cephesi olarak, Lon-
dra’da yayın yapan Bizim FM Rad-
yosu’na Grup Yorum Gönüllüleri
ve Suriye’de dinleyicileri olarak
programda zaman ayırdıkları için
teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Grup Yorum Halktır Dünya Halk-
larıdır!

Suriye Halk Cephesi – Suriye
Grup Yorum Gönüllüleri / 12 Aralık
2016

Grup Yorum Coşkudur...
Grup Yorum Anti-Emperyalisttir...

ÇÜNKÜ;

18  Aralık
2016

Yürüyüş
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İliğine kadar emperyalizme bağımlı,
hırsızlıkla ve ahlaksızlıkla boğazına
kadar pisliğin içinde olan, FAŞİST AKP
İKTİDARIYLA YÖNETİLİYORUZ.

Ülkemizde açlık, yoksulluk, işsizlik
ve insanca yaşamak isteyenlere karşı,
baskı, zulüm, şiddet, işkenceler, kat-
liamlar dizginsiz bir şekilde almış ba-
şını gidiyor.  

İşçiler emekçiler olarak, her sabah
onlarca sorunla uyanıyoruz. Ekmek,
sorunu, ev kirası sorunu, çocukları-
mızın üst baş giyim sorunu, okul ve
kitap kalem sorunu... 

Açlık ücretiyle çalıştığımız iş yeri-
mizde, İŞÇİ KOMİTELERİ, İŞÇİ
MECLİSLERİ gibi bir örgütlülüğümüz
olmadığından, aylık ücretlerimizin dü-
zenli verilmeyişinin korkusu, işten atılma
korkusu ve daha da can yakıcı olan, İŞ
GÜVENLİĞİ OLMADAN ÇALIŞTI-
RILDIĞIMIZDAN, İŞ CİNAYETLE-
RİNDE KATLEDİLME KORKUSU
günlük yaşamımızın bir sendromu haline
gelmiştir. Bu yaşadığımız korkuları, aşa-
ğıdaki, birebir hayatın içinden örneklerle
somutlayabiliriz:   

1- "İşçinin cesedini, şirket imajına
gölge düşmesin diye molozlar arasına
attılar

Veysel Karani Keleşoğlu’nun ce-
sedine bir hayvana yapıldığında bile
vicdanları sızlatacak, belki de kamuoyu
nezdinde tartışmalar yaratacak şey
yapıldı. Genç işçinin cesedinin şirketin
imajı gölgelenmesin diye  inşaatın dı-
şındaki moloz sahasına atıldığının
anlaşılması, OHAL şartlarında insan
hayatının ve naaşının ne kadar de-
ğersizleştiğini en acımasız gerçeklikte
ortaya çıkardı. Veysel Karani Kele-
şoğlu’nun cesedi inşaatın uzağında,
27 Eylül 2016 tarihinde Sarıyer’deki
bir inşaattan aldığı molozları saat
15.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi
Selçuklu Caddesi üzerinde bulunan

moloz döküm alanına döken kamyon
şoförü tarafından bulundu." 

2- "08 Aralık 2016  İstanbul Bağ-
cılar Demirkapı Mahallesi’nde kentsel
dönüşüm kapsamında yıkımı gerçek-
leştirilen Albayraklar sitesinde bir
işçinin asansör boşluğuna düşerek
hayatını kaybettiği, firma çalışanla-
rının delil bırakmamak için 6'ncı
kattan aşağı düşen işçinin cenazesini
yaktığı iddia edildi

3- "Türkiye’de son beş yılda mey-
dana gelen 952 bin 238 iş kazasında,
6 bin 87 kişinin hayatını kaybettiğini,
bu rakamların yalnızca 4/1-A kapsa-
mında çalışan sigortalı işçileri kap-
sadığını, kayıt dışı ve diğer kapsamdaki
çalışanlar düşünüldüğünde rakamların
daha da fazla olduğunu aktaran Pa-
landöken, ölümle sonuçlanan iş ka-
zalarında Türkiye’nin, Avrupa’da bi-
rinci, olduğunu belirtti.”

Açıklamaya göre, ölümlerin en
fazla olduğu beş il: İstanbul, Ankara,
İzmir, Antalya ve Bursa. “İş cinayetleri”
sürüyor: 

2016’nın ilk sekiz ayında en az
1250 işçi yaşamını yitirdi. 

Bu somut gerçekler bizlere neler
yapmamıza dair ışıklar tutuyor. Eme-
ğimizle, alın terimizle ve kanımızla
beslenen, bu şirketlerin imaji bozul-
masın diye, katlettikleri işçilerin ce-
setlerini, molozlarla örtüyorlar. Daha
da vahşileşerek cesetleri yok etmek
için yakıyorlar. 

Devrimici İşçi Hareketi olarak; her
şeyleri para olan, bu ahlaksız, bu na-
musuz, bu alçaklara, hak ettikleri
cezayı vermek ve bu halk düşmanla-
rının SARAYLARINI YIKMAK, BE-
YİNLERİNİ PARÇALAMAK BİZİM
BOYNUMUZUN BORCU OLSUN.  

Devrimci İşçi Hareketi olarak;
MİLİTAN BİR TAVIR VE CÜRETLE,
HALK DÜŞMANLARINDAN HE-

SAP SORMA ZAMANI.
Diyalektik olarak, her sorun çözü-

münü kendi içinde taşıdığından kaynaklı,
SORUNLARIMIZI DA ÇÖZEBİLİRİZ,
KORKULARIMIZI DA YENEBİLİ-
RİZ. YETER Kİ BİZ İSTEYELİM,
YAPABİLİRİZ, BAŞARABİLİRİZ,
KAZANABİLİRİZ İNANCINI VE CÜ-
RETİNİ KUŞANALIM.

İş yerlerimizde, sorunlarımızın
çözümü için, sendikacılardan bir bek-
lenti içinde olmayalım, ne kendimizi,
ne de bize inanan insanları boş bir
beklenti içinde tutmayalım.

Devrimci İşçi Hareketi olarak, her
fabrikada, her işletmede ve bizim ol-
duğumuz her çalışma alanında İŞÇİ
KOMİTETELERİ VE İŞÇİ MECL-
İSLERİ'mizi kuralım.

Ekonomik, sosyal ve demokratik
haklarımızı kazanmak ve geleceğe gü-
venle bakabilmemiz için, bir iş yerinde
iki kişiysek, iki kişiyle ne yapabiliriz
deyip, karamsarlığa düşmeyelim.

Hayatın içinde, öğrenmemiz ve
öğretmemiz gereken bir gerçek var.
RAKAMLAR KATLANARAK ÇO-
ĞALIR VE BÜYÜR GİDER. 

Bir olmadan, iki olmaz, iki olmadan,
dörtler, onlar, yüzler binler ve milyonlar
olmaz. Vazgeçersek savruluruz, koşullara
ve düşmana teslim oluruz. 

Vazgeçmeyeceğiz, kararlı, inatçı
ve inançlı olacağız. Bizler iki kişiysek,
İKİ KİŞİLİK BİR KOMİTE OLA-
CAĞIZ. Önümüze bir zaman ve bir
hedef koyacağız. Her birimiz birer
kişi örgütlediğimizde 4- 8- 16 olacağız
ve örgütlülüğümüzün ikinci adımını
atacağız. Artık bir komite olarak değil,
bir İŞÇİ MECLİSİ olarak faaliyetle-
rimizi yürüteceğiz. 

EN BÜYÜK GÜÇ, OLMAZLARI
OLUR KILAR VE YOK OLANI,
VAR EDEBİLİRİZ.

Bizler Devrimci İşçi Hareketiyiz.
Yapılması gereken BİR İŞTE VEYA
BİR KAVGADA, BİR KİŞİLİK OR-
DULAR OLABİLİRİZ.  

MİLİTAN BİR TAVIR VE CÜRETLE, HALK
DÜŞMANLARINDAN HESAP SORMA ZAMANI

Yürüyüş

18 Aralık
2016
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BİR DEVİRMİCİNİN
MİLİTAN BİR BEYNİ OLMALIDIR 

-DEVRİMCİNİN  yaşamını belirleyen ana unsur
uzlaşmamaktır. 

DEVRİMCİ  her tür düşmanla sürekli olarak
çatışır. 

-Çatışmanın amacı sonuç almaktır.
Düşmanı imha etmek, etkisizleştirmek, geriletmek

ya da büyük-küçük mevzi elde etmek... DEVRİM-
CİNİN hedefi bu sonuçlardan herhangi birisine ulaş-
maktır. 

-Yani; militanlık iki temel unsur üzerinden belirlenen
bir özelliktir. 

Çatışmak ve sonuç almak...

ŞİİR
“gardiyanları ve yargıçları 
ve savcıları
hepsi halka karşıdır
kanunları, yönetmelikleri, 
bütün kararları
hepsi halka karşıdır
vergileri, gazeteleri, 
bütün yayınları
hepsi halka karşıdır
bunların hiçbiri 
onları kurtaramayacak
durduramayacaklar 
halkın coşkun akan selini
panzerleri, kelepçeleri, 

bütün silahları
hepsi halka karşıdır
zindanları, tutukevleri, 
işkence evleri
hepsi halka karşıdır
borsaları ve şirketleri 
ve iktidarları
hepsi halka karşıdır
bunların hiçbiri onları 
kurtaramayacak
durduramayacaklar halkın 
coşkun akan selini”                             
Bertolt Brecht

Soma Katliamı’ndan sağ kurtulup
tazminat ödenmeyen, haklarını ara-
dıkları için sayasız kere işlerinden
kovulan madenciler birkaç gün önce
tutuklanıp cezaevine gönderildiler.
İki işçi, 4 Aralık Madenciler Günü’nü
de cezaevine geçirdi.

13 Mayıs 2014’te Soma Kömür-
leri A.Ş. ve onu denetlemekle yü-
kümlü devletin, iş sağlığı ve işçi
güvenliğini hiçe saymamasının, bir
sonucu olarak Eynez’de 301 madenci
katledildi. Şirket sağ kurtulanları
işten attı, devlet madencilere gaz,
su sıktı, tekme attı. Ailelere katliamın
hesabı sorulmasın diye baskı yapıldı.
Dahası işçiler tazminatlarını alama-
dı.

301 kişinin katledildiği Eynez
Ocağı’ndan sağ kurtulan Gökhan
Ayaydın ve Volkan Çetin de diğer
işçiler gibi işten atıldı ve tazminat-
larını alamadı. Sendikal mücadele
içerisinde yer alarak, Maden İşçileri
Dayanışma ve Mücadele Derneği’ni
kuran Ayaydın ve Çetin’in başına
gelenler bununla bitmedi.

İmbat Madenleri’nde çalışmaya
başladıktan sonra da üzerlerindeki
baskılar azalmadı. Hem şirket, hem
devlet adeta, “Sadece madene inin
ve dayanışma faaliyetlerinden elinizi

çekin” dedi. İki işçi bu süreç içeri-
sinde de kapı dışarı edildi. Ancak
madenciler mücadelelerinden vaz-
geçmedi. Eylemleri sonuç verdi ve
başka maden ocaklarına yerleştirildi.
Sonunda devlet örgütlü mücadeleyi
sürdüren ve dayanışma ruhundan
vazgeçmeyen Ayaydın ve Çetin’den
kurtulmanın yolunu buldu. Son ola-
rak Soma Kınık’taki Polyak Made-
ni’nde çalışan işçilerin haklı talep-
lerine destek vermek için onlarla
biraraya gelen iki madenci tutuk-
landı.

Madenci Derneği de terör örgütü
sayıldı

301 kişinin yaşamını yitirdiği
madenden sağ kurtulan, işsiz kalan,
tazminat alamayan ve sonrasında
örgütlü mücadeleyi sürdürdükleri
için kapı önüne konulan iki maden-
cinin kurduğu Maden İşçileri Da-
yanışma ve Mücadele Derneği de
terör örgütü sayıldı.

Bu bir yana “madencinin ma-
denciye destek olması” da terör faa-
liyeti sayıldı. Tutuklanan işçiler için
hazırlanan iddianamede, “Polyak
maden işçilerine destek olmak” ve
“bununla amaçlananın ne olduğu”
gibi tuhaf sorular soruldu.

Çocuklara ders verenler de tu-

tuklandı
Maden ocağından sağ çıkan iki

madenciyi tutuklamak yetmedi. On-
lara destek veren Fırat Kaya, Turgut
Onur, Gürdoğan İşçi ve madenci
çocukları anne-babaları işteyken on-
lara gönüllü ders veren Mehmet Ter
de “terör örgütü üyesi oldukları ge-
rekçesiyle” tutuklandı.

“IP MAN”:
"Mesele Silahta Değil,
Onu Kullanan Beyinde"

Dersim’de film gösterimi yapıldı.
11 Kasım’da yapılan film gösteri-
minde “IP MAN” adlı film izlendi.
Yapılan değerlendirmede, öleceğini
bile bile halkının onuru için dövüşü
kazanan bir ustanın olduğu, halkına
dövüş sanatını öğreterek onları sa-
vaştırdığı söylendi. Ayrıca dövüş
sanatında kadın erkek olmanın
önemli olmadığını, meselenin in-
sanın kendi olduğunu söyleyen IP
MAN’in bu sözü ülkemiz savaş
gerçeğine uyarlandı ve meselenin
silahta olmadığı, onu kullanan be-
yinde olduğu söylendi. Film göste-
rimine 5 kişi katıldı.

Basından....
Erk Acarer 
Madenciler gününde cezaevinde (5  Aralık 2016 Birgün)
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Halkın Hukuk Bürosu Avukatları
8 Aralık’ta bir açıklama yayınlayarak
polisin art arda saldırılarının kendi-
lerini teslim alamayacağını ifade etti.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Dün (07.12.2016) büromuz avukat-
ları 3 ayrı yerde polis tarafından sal-
dırıya uğradı. Avukatlara yönelik kit-
lesel gözaltı, tutuklama gibi saldırı-
ların kendi aleyhine döndüğünü gören
AKP iktidarı, yapılan bu peş peşe
saldırılarla büromuz avukatlarını tes-
lim alabileceğini sanıyor.

İlk saldırı 07.12.2016 tarihinde
sabah saatlerinde Anadolu Adliyesi’ne
işlerini yapmak için giden Avukat
Süleyman Gökten’e özel güvenlik
görevlileri ve polisler tarafından ger-
çekleştirildi. Avukat Süleyman Gök-
ten, x-ray cihazından geçtikten sonra
kendisine hakaret eden özel güvenlik
görevlisiyle tartışmaya başlamış, tar-
tışmanın sonucunda özel güvenliğin
ve polislerin fiziki saldırısına uğra-
mıştır. Bu saldırı sonucunda avukat
arkadaşımızın burnu kırılmıştır.

İkinci saldırı ise öğleden sonra

Adalet Okulu İstanbul Şubesinin eski
binasında bulunan avukat arkadaş-
larımıza ve öğrencilerimize gerçek-
leşmiştir. Çağlayan semtindeki avukat
Yaprak Türkmen’e ait büroda Adalet
Okulu Öğrencileri ile birlikte oturan
avukat arkadaşlarımız, Adalet Oku-
lu’nun mührünü bozdukları gerek-
çesiyle yerlerde sürüklenerek ve darp
edilerek gözaltına alındılar. İki avukat
arkadaşımız ve dört Adalet Okulu
Öğrencimiz gözaltına alındı ve akşam
saatlerinde serbest bırakıldılar.

Son olarak iki gün önce polis ta-
rafından katledilen müvekkilimiz
Oğuz Meşe’nin adli tıp işlemlerine
katılmak, tamamlamak ve katliamla
ilgili suç duyurusunda bulunmak için
Malatya’ya giden Avukat arkadaşımız
Günay Dağ, hakkında ihbar olduğu
gerekçesiyle Malatya havaalanında
bindiği uçaktan indirildi ve dört saat
boyunca rehin alındı… Daha sonra
hesabını veremeyeceğiniz saldırıla-
rınızı bir an önce sonlandırın!  Bizim
içimiz rahat bugüne kadar haksız,
adaletsiz ve meşru olmayan hiçbir

şey yapmadık. Bu yüzden ödeyeme-
yeceğimiz hiçbir bedel de yok. Halka
ve adalet mücadelesi verenlere karşı
suç işleyenlerin ise ömürlerinin so-
nuna kadar kâbus görerek yaşadık-
larını ve en zor anlarda ağlayarak
aman dilediklerini biliyoruz. !

Bizi böyle teslim alamazsınız!
Eğer “bunların hepsini tutuklarsak
halkın gözü açılıyor, diğer avukatlar
sahip çıkıyor” diye düşünüyor ve o
yüzden böyle saldırılar yapıyorsanız,
durmayın yapın! Elinizden geleni
ardınıza koymayın, keyfiniz bilir. Bu
saldırıları devam ettirdiğinizde di-
rencimiz de, yaptığımız eylemler de
büyür. Bizim için sorun yok. Burju-
vazi kavgaya davet etti bizi daveti
kabulümüzdür. Adalet kavgamızı ni-
hai zafere ulaşacağımız güne kadar
bir adım dahi gerilemeyeceğiz! Halit
Çelenk’ler, Niyazi Ağırnaslı’ların ve
Fuat Erdoğan’ların bize öğrettiği
adalet mücadelesini her ne pahasına
olursa olsun sürdüreceğiz ve büyü-
teceğiz!”

KATİL AKP  KINIK’TAKİ MADENCİLERİ NEDEN TUTUKLADI
AKP faşizmi katledemediği ma-

dencileri  neden ölmediniz de hala
direniyorsunuz diye tutuklattı. 

KINIK da tutuklanan madenciler
ne yapmıştı? 

Kısaca hatırlayalım. 
SOMA'da İMBAT MADEN İŞ-

LETMELERİ'ne ait ocaklarda çalışan
iki madenci yıllardır çalıştıkları maden
ocaklarındaki çalışma koşullarını
ağırlığını, binlerce işçinin işsiz kalma
korkusuyla bu ağır koşullara seslerini
çıkartmadıklarını biliyorlardı.

Volkan ve Gökhan, tüm bu kor-
kuları aşarak diğer  madencilerden
farklı olarak hakların aranmasını bu-
nun için mücadele edilmesini, ör-
gütlenilmesini savuyorlardı.

ÖRGÜTSÜZLÜK ÖLDÜRÜR
diyerek kurdukları derneğin amacı
madende çalışan işçilerinin bilin-
çlenmesi ve haklarını almak için mü-
cadele etmesini istiyorlardı.

KINIK MADEN İŞÇİLERİ  DA-
YANIŞMA VE MÜCADELE DER-
NEĞİ Soma’da yaşanan işçi katlia-
mından sonra elde edilen tek somut
kazanımdı. 

Kendileri gibi madenci olan kar-
deşleriyle patronlara karşı bir güç
olmak birlikte direnmek, birlikte ka-
zanmak istiyorlardı.

Volkan ve Gökhan 2015 yılının
son aylarında 35 madenci arkadaşı
ile birlikte işten atıldıklarında maden
ocaklarında çalışan diğer madenci-
lerden farkı olarak halklarını geri al-
mak için hemen direnme kararı aldılar
ve direnmeye başladılar. Direnişleriyle
ve kazandıkları zaferle binlerce ma-
denciye direnmesini öğretiyorlardı. 

İşte tüm bunlar Volkan Gökhan
ve arkadaşlarının tutuklanma nedeni
oldu... 

AKP faşizmini uyarıyoruz
Halka saldırarak iktidarını sür-

düremezsin 
AKP' yi uyarıyoruz. 
Emekçilerin üzerindeki kirli elli-

nizi çekin. İşten atmalarla, tutukla-
malarla emekçileri baskı altına al-
maktan vazgeçin. 

AKP faşizmine karşı direnmek,
emekçilerin en meşru hakkıdır.

Çünkü faşizmin olduğu yerde di-
renmek meşrudur. 

Zalimin zulmüne karşı direnmek
insanlığın en soylu damarıdır. 

Bu nedenle;
Evlerine ekmek götürmek için

tutuklanan işçileri, işçi hareketi olarak
sonuna kadar sahipleneceğiz. 

BİRİMİZ HEPİMİZ 
HEPİMİZ BİRİMİZ DİYEBİL-

MEK İÇİN 6 İŞÇİYİ SAHİPLENE-
LİM 

SAHİPLENMEMİZİ HER GE-
ÇEN GÜN BÜYÜTELİM

“Büromuz Avukatlarına Bir Günde 3 Defa Saldırı Gerçekleşti!
Saldırılarınız Bizi Yıldıramaz!”Yürüyüş
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Yapı-
lan açıkla-

manın büyük
puntolarla yazıl-

mış başlıklarını, biz de
büyük puntolarla yazıyoruz.

İstedik ki KESK’in yalanlarına artık
kimse kanmasın

Kimse KESK, OHAL’e karşı KHK
lara karşı işten atılan kamu emekçilerini
haklarını savunacağı yalanına inanmasın,
bir beklentiye girmesin. 

KESK' in Açıklaması:
"Haklar, Ohal Ve Khk'lardan Önce

Gelir!
İhraçlarınıza, Açığa Almalarınıza,

Sürgün Ve Cezalarınıza Teslim Olma-
yacağız!

10 Aralık'ta Mersin, Samsun Ve
Van'da 11 Aralık'ta İstanbul Ve İzmir'de
Mitigteyiz!

Hep Birlikte: İşimize Ve Geleceğimize
Sahip Çıkmak İçin, Ohal'in Kaldırıl-
masını, Khk'ların Geri Çekilmesini,
Açığa Alınan/İhraç Edilen Emekçilerin
İşlerine Geri Dönüşünü Sağlamak İçin, 

Temel Hak Ve Özgürlükler Önündeki
Tüm Engellerin Kaldırılması İçin Hak-
larımız İçin, Barış Ve Demokrasi İçin,
Halkların Kardeşliği İçin,

Gelin Bu Ağır Saldırıyı Da Püskü-
relim!

İşimize, Geleceğimize Sahip Çıka-
lım!
(KESK'İN SESİ Kasım 2016 Sayı 11) 

Sormak hakkımız, ne oldu?
İl valilikleri bir bir mitigleri yasak-

larken siz ne yaptınız?
Mitinglerin yapılacağı illerden biri

olan İzmir'de miting valilik tarafından
OHAL gerekçesi ile ertelenirken yapılan
açıklama "İhraçlara, açığa alınmalara,
sürgün ve cezalara teslim olmayacağız"
şeklindeydi.

Valilik yasağını tepki gösteren İzmir
Emek Demokrasi Güçleri yasağı protesto
etmek için Cumhuriyet Meydanında
açıklama yapacaklarını, KESK İzmir
Şubeler Platformu dönem sözcüsü Eği-
tim-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı
Bahri Akkan söylüyor. Açıklaması'nın
son cümleleri ise şöyle bitiyor "tüm
emekten, barıştan, demokrasiden yana

olanları davet ediyoruz."
Ne oldu? Bu çağrı hayata geçti mi?
Hayır.
Peki nedenleri konusunda bir açık-

lama yapıldı mı?
Evet. 
İbreti alemlik bir açıklama, 12 Aralık

2016 tarihli Birgün gazetesinin 5. say-
fasında küçücük bir haber olarak çıktı. 

Birgün gazetesinin haberi şöyle: "Sal-
dırılar nedeniyle eylemleri iptal ettiler.
KESK, dün İstanbul ve İzmir’de valilik
yasağına rağmen yapacağı eylemleri,
Beşiktaş’taki çifte kanlı saldırı nedeniyle
iptal ettiğini duyurdu. KHK ile kamu
emekçilerine yönelik ihraç ve hukuksuz-
luklara karşı miting gerçekleştirilecek-
ti."

Bu durum KESK gerçeğidir. Aslında
KESK' in zavallılığıdır. 

O açıklamalar yapar, çağrılar yapar,
valilikler, hatta kimi zaman valiliğe bile
gerek kalmadan polisin uyarıları ile
yapılan açıklamalarla etkinlikler iptal
edilir. Bir itiraz, bir karşı çıkma, insanlık
onura yapılan bu saldırı karşısında bir
tepki yoktur. 

KAMU EMEKÇİLERİ CEPHESİN-
DE İKİLİ BİR TAVIR VARDIR

Bir yandan devletten gelecek saldı-
rılardan korkan KESK yönetimi, diğer
tarafta ise Ankara'nın göbeğinde 3 KEC'
linin yaptığı eylem. Eylemden yaklaşık
bir buçuk ay geçmiş olmasına rağmen,
tek bir KESK  eylemi desteklemek için
açıklama yapmıştır ne de direnişçileri
ziyaret gelmiştir.

Bu tavır sadece Ankara’daki direniş
için geçerli değildir. İzmir-Tire'de oturma
eylemi yapan KEC' li Eyüp Aksoy  ak-
şamları Tire Eğitim-Sen Şubesi’nde kal-
mak ister. Ama aldığı cevap "gece burda
kalırsan burayı polis basar, biz de kim-
seye açıklayamayız" dır.  

Eyüp Aksoy tam 9 yıl Tire Eğitim-
Sen'in temsilciliğini yapmış biridir ama
var olan yönetim için Eyüp hocanınne
emeğinin ne de yaptığı direnişin bir
anlamı ve önemi yoktur. Onları tek ilgi-
lendiren Tire Eğitim Sen'i polis basarsa
ne olacak korkusudur. Mücadeleden, di-
renişten hayattan bu kadar kopukluk Tire
Eğitim-Sen yöneticilerini direnişe karşı

düşmanlaştırmıştır. Kendi üyelerinin di-
renişini düşünecekleri yerde polisin baskını
düşünecek kadar düşkünleşmişlerdir.

KESK'İN AÇIKLAMA YAPIP SON-
RA ÇEŞİTLİ GEREKÇELER BULA-
RAK ALDIĞI KARARLARI HAYATA
GEÇİRMEDİĞİ ÇOK AÇIKLAMASI,
EYLEM KARARI OLMUŞTUR.

Yakın zamanda yine böyle bir gelişme
ile karşı karşıya kalınmıştı. Türkiye'nin
dört bir yanından Ankara'da yürüyeceğini
açıklayan KESK Genel Merkezi yürümek
yerine, otobüslerle Ankara'ya gelmeye
kalkışmış ama Ankara Valisi’nin gele-
mezsiniz açıklaması ile birlikte otobüs-
lerle de olsa Ankara'ya gelmek isteyen
üyelerini apar topar gerisin geriye dön-
dürmüşlerdi. 

Tüm bunlar peş peş sıralandığı zaman
ortaya çıkan tablo KESK açısından da
KESK' in üyeleri açısındanda kabul edi-
lebilir bir durum olmamalıdır.

KESK ÜYELERİ
KESK' in içine düştüğü bu uzlaş-

macılığın kimseye bir yararı yoktur.
OHAL ile işten atılan yaklaşık 13

bin öğretmen için KESK'in yapabileceği
hiçbir şey yoktur. 

Bütün Kamu Emekçileri kendi ge-
leceklerini kendi ellerine almalıdır. 

Nuriye'nin, Acun'un, Semih'in di-
renişlerinin örnek almalı ve kendileri
için meşru gördükleri her yerde OHAL
tarafından gasp edilen hakları için dire-
nişe başlamalıdır.

KAMU EMEKÇİLERİ NURİ-
YE’NİN, ACUN'UN, SEMİH'İN Dİ-
RENİŞLERİNİ DESTEKLEMELİ 

YENİ DİRENİŞ MEVZİLERİ KUR-
MALIDIR!

KESK BİR KEZ KENDİ YAPTIĞI PROGRAMI HAYATA GEÇİREMEDİ... 
BU KAÇINCI PROGRAM AÇIKLAMA, BU KAÇINCI İPTAL ETME!

Devrimci politika, “makul olma”
adına bir kenara bırakılmış, politika
belirlemede, pratik tutum almada oli-
garşinin kabul edebileceği sınırlar gö-
zetilmiştir. Devrimci meşruluk yerine,
düzenin “meşruluğu” esas alınmıştır.

Devrimciliğin unutulduğu yerde el-
bette devrimci sendikacılık da yok ola-
caktır. Bugün yaşanan budur. Devrimci;
kendisinden başlayarak çevresini eği-
tendir, örgütleyendir, bir amaç doğrul-
tusunda harekete geçirendir.

18  Aralık
2016
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31. Gün – 9 Aralık 2016: Bugün
Yüksel Caddesi’ne, “OHAL haklarımıza
saldırıdır, işimizi geri istiyoruz” yazılı
bildiri asıldı. Polisler pankartı alıp, gü-
lüşerek kaçtı! Direnişin 1. ayı pasta
kesilerek coşkuyla, türküler şiirler eş-
liğinde kutlandı. Direnişe HDP Ankara
milletvekili Sırrı Süreyya Önder destek
ziyaretine geldi. Halkın avukatları da
desteklerini ilettiler.

32. Gün: Yüksel’ de Direnişin 32.
Günü İstanbul Tüm Bel-Sen İstanbul
1 No’lu Şube Yöneticisi ve İş Yeri
Temsilcisi, İstanbul Eğitim-Sen 7 No’lu
Şube Yöneticisinin katılımı ile başladı.
Dün polis tarafından çalınan pankart
yerine yenisi asıldı!

Halkımızın direnişe destek ve ilgisi
çok yoğun. Halkın Mühendis Mimarları,
Düzce PTT İşçi Meclisi, direnişle işine
geri dönen Cansel Malatyalı, Grup De-
vinim destek ziyaretinde bulundular.
Grup Devinim 20 dakikalık bir dinleti
sundu. Grup Yorum şarkılarıyla halaya
duruldu! Daha sonra KEC’liler alanda
bildiri dağıtımı yaptılar.

33. Gün: Yüksel’de 33. gün Bur-
sa’dan desteğe gelen Kamu Emekçileri

Cepheliler ile başladı. “OHAL Hakları-
mıza Saldırıdır”,” İşimizi Geri İstiyoruz”
yazılı ozalit asıldı. AKP’nin ahlaksız
polisleri küfürler savurarak ozaliti par-
çaladı. Durum ajite ve sloganlarla teşhir
edildi. Ertesi gün yine ozalitle çıkılacağı
ifade edildi. İmzalar toplanmaya, halka
kamu emekçilerinin hak gaspları anla-
tılmaya devam edildi. 

34.Gün:Ankara Yüksel Caddesi'nde
Nuriye Gülmen Semih Özakça’nın yü-
rüttüğü “İşimizi Geri İstiyoruz” direnişinin
34. gününde gözaltı yaşandı. Yaklaşık
15 gündür alanda hiçbir sorun yaşamadan
oturan direnişçilere bugün güvenlik! Ge-
rekçesi ile polis saldırdı. Tüm polislerin
üzerine çullandığı Semih Özakça’nın
pantolonu paramparça oldu! Direnişçilere
destek veren 1 kişi ile birlikte 3 kişi
işkence ile gözaltına alındı. Gözaltından
bir kaç saat sonra Veli Saçılık “İşimizi
Geri İstiyoruz” ve “Gözaltılar Serbest
Bırakılsın” dövizleri ile Yüksel İnsan
Hakları Anıtı önüne direnişi devralmaya
çıktı. Oturma eylemini devam ettirdi.
Direnişçiler serbest bırakıldıktan sonra
sloganlarla eylem alanına geldiler. Al-
kışlarla karşılandılar. Eylemi 19.00'a

kadar devam ettirip, iradi olarak sonlan-
dırdılar. Saldırı anının linki aşağıdadır.

Link:  http://halkinsesitv.org/an-
kara-yuksel-caddesinde-direnisin-34-
gununde-gozalti-video/

35. Gün:Ankara Yüksel Caddesi'nde
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın
direnişinde yine her gün desteğe gelen
Veli Saçılık ile birlikte eyleme 12.30’da
başlandı. Bugün medyada da konu olan,
İstanbul Başakşehir’de bulunan TOKİ
Osmangazi İlkokulu’nda sınıf öğret-
menliği yapan Aydın Erekmen, sosyal
medya hesabından yaptığı paylaşımla,
öğrencilerine idam düğümü attırdığı ve
idamı öven, ırkçı, öteleyici paylaşımları
üzerine ajitasyon yapıldı. Onlar öğret-
menlik yaparken, yöneticileri aslında
izci düğümü attırıyordu savunmaları
yaparken biz “Halk İçin Bilim Halk
İçin Eğitim” diyen akademisyen ve öğ-
retmenler işten atılıyoruz denildi. Eyle-
min bitimine yakın 12 Eylül darbesi ile
yaşı büyütülerek idam edilen Erdal Eren
anıldı. “Büyü” şarkısı hep birlikte söy-
lendi. Yağmur ve kara karşın yine kala-
balık olan anıtın önünde eylem 19.00’da
iradi olarak bitirildi.

Umudu Büyüten Üç Direnişçiye Sahip Çıkalım!
Nuriye Gülmen, Semih Özakça Ankara İnsan Hakları Heykeli’nin önünde, 

Acun Karadağ öğretmenlik yaptığı okulun önünde direniyorlar!
Yüksel’de Direniş Büyüyor, Direnişimiz Birleştiriyor! 

Kazanmanın İnancıyla Halka Umut Olmaya Devam Edeceğiz

Kamu Emekçisi Nuriye Gülmen İşine Geri Alınsın!
Nuriye Gülmen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde

akademisyen olarak görev yaparken birçok akademisyen,
öğretmen, memur, işçi gibi OHAL bahanesiyle işinden
ihraç edildi. Bu hukuksuz karar ile ilgili 9 Aralık’ta
yazılı açıklama yayınlayan Liseli Dev-Genç sözlerinde
şunlara yer verdi; “Bizler de Liseli Dev-Genç’liler
olarak Nuriye Gülmen’in yanındayız.!”

Kamu Emekçileri Cephesi
Yüksel Caddesi'nde kendi işleri,
emekleri için direnen kamu
emekçileriyle ilgili 14 Aralık'ta
bir açıklama yaptı. Açıklamada:
"Nuriye, Semih ve Acun’un
direnişi, bir gecede ekmeği
elinden alınan binlerce kamu
emekçisi için bir yol gösterici
bir eylemdir. Başı dik, talepleri
net, her yönüyle cüret!

OHAL var, arkalarında sen-
dikaları yok, evlerini kapat-
mışlar her gün bir yerde misafir
kalıyorlar vb. Fakat onlar dev-
rimci düşünüyor : “Kazanmak
için direnmek şart!” Bu, sınıf
ideolojisine sahip olabilmektir.

Aksi halde işine geri dönenler
kendini kazanmış saymasınlar.
Bu gün AKP seni işe geri
aldığı için senden daha fazla
ödün vermeni isteyecektir”

İleri Haber çalışanlarından
bir basın emekçisi dayanışma
amaçlı yapılan bu eylemi an-
lamlı bulduğunu ifade ederek
Ankara’daki direnişi takip et-
tiklerini söyleyip başarılar di-
liyor. Sadece 15 dakikalık bir
oturma eylemi, bir dövize sığ-
dırılmış taleplerimiz onlarca
yüreğe ulaşabiliyor. Yeter ki
haklı bir tohum ekelim er ya
da geç onlarca filizlenecek-
tir…" denildi.

Acun Karadağ'ın Direnişi Direnişimizdir 
Yalnız Bırakmayacağız

Binlerce KHK mağduru kamu emekçisinden biri
Acun öğretmen… İşine aşına sahip çıkmak için diren-
meyi seçenlerden. Okulunun önünde oturma eylemi
yapmak istediği için tam 10 kez işkence ile gözaltına
alındı. Haklılığı duyulmasın diye ağzı dakikalarca ka-
patılmaya çalışıldı. İşini istediği için, her gün bu
arbedeyi öğrencileri gözü önünde yaşadı. Yoldaşları
Acun Öğretmeni 14 Aralık'ta ziyaret edip geçmiş olsun
dileklerini ilettiler. Ayrıca direniş hakkında onunla
sohbet ettiler.

Haklılığımızı İnançla Birleştirince 
Sesimiz Halka Mutlaka Ulaşıyor



Cephe Milisleri bu hafta da hesap
soran eylemlerle halka umut olup, düş-
mana korku saldılar. Cephe Milislerinin
bu haftaki eylemlerini yayımlıyoruz: 

İstanbul
Gazi Cephe Milisleri: 

“Bedel Ödedik Bedel Ödeteceğiz!
Oğuz Meşe’nin Hesabını Biz So-

racağız Dedik Sorduk, Sormaya De-
vam Edeceğiz!”

8 Aralık’ta açıklama yaparak Oğuz
Meşe’nin hesabını sorduklarını ve sor-
maya devam edeceklerini belirtti. Açık-
lama şöyledir: “Yoldaşımız Halk Kur-
tuluş Savaşçısı Oğuz Meşe 6 Aralık
günü düşmanla girdiği çatışmada şehit
düşmüştür! Biz Gazi Cephe Milisleri
olarak aynı gece saat 03.00 sularında
Oğuz Meşe’nin hesabını sormak için
Gazi Karakolunu uzun namlulu silahlarla
taradık. 7 Aralık saat 21.00 sularında
Sultangazi TEM otoyolu üzerinde seyir
halinde giden Cumhuriyet Savcısı Evliya
Çalışkan’a silahlı saldırı düzenledik.
Çok sayıda merminin isabet ettiği aracın
çok güvenilen polisleri karşılık dahi ve-
remediler. Eylemimizi Oğuz’un hesabını
somak için gerçekleştirdik. Yoldaşları-
mızın kanını canımız pahasına da olsa
asla yerde bırakmayacağız!

Bu düzenin savcıları, bu düzenin
hakimleri, bu düzeni koruyan bütün
halk düşmanları halkın adaletini bek-
lesin. Siz halkımızı adalete aç bıraktınız,
OHAL’i bahane ederek onlarca arka-
daşımızı tutukladınız hesabını sorma-
yacağımızı sandınız. Yarına bırakırız
ama yanınıza bırakmayız. Halka karşı
işlediğiniz hiçbir suçu cezasız bırak-
mayacağız.

Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan
son süreçte FETÖ davalarını yürüten
bir savcıdır, fakat bizim için belirleyici
olan AKP’nin bir numaralı yalakası ol-
masıdır, halka karşı işlediği suçlardır.
Ne Recep Tayyip Erdoğan, ne de onun
bu düzenini koruyan polisi, iti, MİT’i
savcısı hiçbirinizi cezasız bırakmaya-
cağız. Halk düşmanlarından hesap sor-
maya devam edeceğiz.  Biz 80 milyonuz,
sizin çayınızı getiren biziz, sizin evinizi
temizleyen biziz, bizden kaçamazsınız.
Yediğiniz ekmeği dahi nereden aldığınızı
biliyoruz. Oğuz Meşe 20 yaşında halkı

ve vatanı için canını verdi. Oğuz’un
elindeki bomba olup beyninizde patla-
yacağız.

Halkımız, mahallemizin gençleri,
delikanlıları şimdi dağlarda şahan Oğuz
Meşe olma zamanıdır, kuşanıp silahı-
mızı mahallerimizi katillerden koruma
zamanıdır. Halkımız bizlere mermi,
silah, istihbarat getirin halk düşman-
larını daha çok vuralım!”

Bahçelievler Cephe Milisleri:
Zafer Mahallesi’nde Cepheliler dev-

riye atmaya devam ediyor. Mahallenin
sorunlarını çözmek halkla iç içe olmak
için 8 Aralık’ta Zafer Mahallesi’nde
sokak-sokak dolaşıp devriye atıldı. Dev-
riye esnasında halkla sohbet edilip uyuş-
turucu satıcıları mekânları ve satış yap-
tıkları yerler hakkında bilgi toplandı.
Cephe Milisleri şu açıklamayı yaptı:
“Mahallemizin tüm pisliklerini temiz-
leyeceğiz.Tüm pislikleri mahalleden
temizleyene kadar mücadele edece-
ğiz!”

Kıraç - Kuruçeşme Cephe Mil-
isleri: Dersim-Ovacık’ta şehit düşen
Cömert Gerilla Oğuz Meşe 7 Ara-
lık'ta Halkın matbaası olan duvarlara
yapılan yazılamalarla sahiplenildi,
halka duyuruldu.

Örnektepe Cephe Milisleri: 
Faşizme Karşı DHKC Safla-

rında Örgütlenelim
4 Aralık’ta AKP faşizminin Türkiye

ve Kürdistan halklarına uygulamış ol-
duğu açlık, sömürü, kaybetme ve kat-
liam politikalarına karşı korsan eylem
düzenledi.

Örnektepe Caddesi’ne silahlarla çıkıp
halka faşizme karşı DHKC saflarında
örgütlenme çağrısı yapan Cephe Milisleri,
pankart asıp halk düşmanlarını bekledi.
Milisler, pankartı sökmeye gelen zırhlı
akrep araçlarından S2 adlı Akrep’i ta-
rayarak güvenli bir şekilde geri çekildi-
ler.

Cephe Milisleri: “Halk düşman-
larını açıkça uyarıyoruz, halka karşı
sömürü düzeniniz sürdükçe eylemle-
rimiz artarak devam edecek” açıklaması
yaptı. 

Armutlu Cephe Milisleri: 8

Aralık’ta bir açıklama yayınlayarak
DHKC gerilla şehidi Oğuz Meşe’yi
selamladı. Açıklamada şunlar ifade
edildi: “… Savaşın temel yasasıdır;
ölmek ve öldürmek. Hele ki Cephe
gerillaları dağlara çıkmışsa, kleşini
kuşanıp, alnına dünyanın en güzel yıl-
dızını yerleştirmişse, artık geri dönüşü
yoktur bu yolun. Yaşatılan bütün acı-
ların hesabını dağlarda soracaktır, şe-
hirlere inip halk düşmanlarının tepe-
lerine binecektir.

Bu yüzden kimse üzülmesin.
Oğuz’lar Dersim dağlarına, ideolojik-
politik önderliğini emperyalizmin yap-
tığı uzlaşma, teslimiyet ve tasfiye po-
litikalarına karşı halkların umudu olmak
için çıktı. Bunun içindir ki envai çeşit
silahla, insansız hava uçakları, tanklar,
bombalarla izini bulduğu her yerde
topyekûn saldırdılar Oğuzlara… Hayat
Onurlarla, Çayanlarla, Oğuzlarla Mun-
zur’un doruklarında çağlamaktadır.”

Esenyurt Cephe Milisleri: Yeşilkent
Mahallesi’nin farklı yerlerine Cepheliler
faşizmi teşhir etmek için halkın mat-
baası olan duvarlara yazılama yaptı. 5
Aralık’ta yapılan çalışmada 2 adet
“Umutsuz Değiliz DHKP-C Var”,  1
adet “Hiçbir Kuşatma Devrim Yürü-
yüşümüzü Durduramaz / DHKP-C”
ve 2 adet “Umudun Adı DHKP-C”
şeklinde yazılama yapıldı.

Baskınlar, Gözaltılar 
Devrim Mücadelemizi Durduramaz 

Coşkun Akan Sel Gibiyiz
İkitelli Özgürlükler Derneği’nin tabelası

baskın sırasında katil polisler tarafından
parçalanmıştı. Dernek tabelası 13 Aralık'ta
yeniden asıldı. Yapılan açıklamada: "Halk
düşmanlarına diyoruz ki: Baskılarınız, bas-
kın-talanlarınız, gözaltı, tutuklamalarınız
bizleri şimdiye kadar hiç bir zaman yıldı-
ramadı, yıldıramayacak! Bugün ayrıca der-
neğin temizliğini yapmaya gelen Batuhan
Coşkun’u katil polisler uzun namlulu si-
lahlarla kovalayıp, işkenceyle kaçırdı. Yap-
tığınız her şeyin bedelini misliyle ödeye-
ceksiniz!"  Aynı gün içerisinde gözaltına
alınan Devrim Top ve yapılan baskın için
Halk Cepheliler 13 Aralık'ta İkitelli’de ya-
zılama yaptılar. Halk Cepheliler bir sonraki
günde kilidi kırıp derneği tekrar topladılar. 

Halkımızı Yalnız Bırakmayan, Adaleti Sağlayan Milislerimize 
Selam Olsun!

18  Aralık
2016
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Her şey değişebilir umudu ile
yola çıktığında tarih 26 Temmuz’u
gösteriyordu. Komutan Fidel Castro
ve Che Guevara önderliğinde baskı
ve sömürüyle kanı emilen Küba top-
rakları bir isyan dalgasına tutulmuş,
toprağı tırnaklayarak yarını doğuru-
yordu. Baş kaldırdılar çünkü zalimin
zulmü devam ediyordu. Baş kaldır-
dılar çünkü çocuklar aç yarınlara
uyanıyordu. Baş kaldırdılar çünkü
bir bayrak dalgalanmak için bekli-
yordu. Ne sınır, ne millet, ne renk,
ne de dindi onları yarına götürecek
olan. Yarın bilinçlerinde şavkıyordu.
“Bir devrimden daha önemli bir şey
yoktur. İnsanlığın diyalektik gerçeği
budur. Emperyalizme karşı sadece
sosyalizm durmaktadır” inancıyla…

Aldı inancını ve çıktı yola 82
inanmış yürekle Fidel. Der ki: “Dev-
rim hareketine 82 kişiyle başladım.
Eğer bunu tekrar yapmak zorunda
kalsaydım yanıma 10 ya da 15 sadık
insan alırdım. Eğer sadıksanız ve
hareket planınız varsa ne kadar küçük
olduğunuzun hiçbir önemi yoktur.”

Bunların bir masal ya da düş olma-
dığını söyleyecektir her defasında.
“Hayalperest diye bir şey yoktur.
Bunu size hayal bile edemediği şey-
lerin gerçekleştiğini görme ayrıcalı-
ğına sahip bir insan olarak söylüyo-
rum” diyerek çizecektir umut dolu
beyinlerde dünyayı ışıtacak yolu. 

Bilinci tüm dünya halklarının
duruluğu ile arınmıştır ya bir kere,
bunun bilinciyle meydan okumuştur
ağzından kan damlayan zalimlere.
Bütün meşruluğu ile demiştir ki
“Tarih beni beraat ettirecektir”. Ve
tarihi yazmıştır topraklarında. Bunun
kanıtı değil midir onu yalnızca bir
beden olarak görüp defalarca öldür-
meye çalışmaları. 

Jose Marti’nin kitaplarını okuyarak
yeşeren, gelişen, dönüşen ve daha
sonra da Marksist Leninist ideoloji
ile son ana kadar korunan Sosyalizm
bilincini yaşamı ve halkıyla beraber
yazdığı tarih anlatmıştır. “İlk politik
fikirlerim Martici’ydi, ama 1953’teki
Moncada baskını sırasında sosyalizm
hakkında okumuşluğum, gelişmiş

Martici düşüncelerim ve ayrıca radikal
sosyalist fikirlerim vardı. Bu yüzden
de siz devrim 26 Temmuz 1953’te
başladı deseniz de bizler 10 Ekim
1868’de başladığını ve tarih boyunca
yayıldığını söylüyoruz” diyerek ba-
ğımsızlık mücadelesini başlatanlardan
devraldıklarını anlatmıştır. 

Hristiyanların dağ vaazlarını anla-
tırken, meselleri ve düşünceleri top-
layanlar okuma yazma bilmeyen ba-
lıkçılardı der ve ekler: “İsa suyu şaraba
dönüştürdü, balıkları ve ekmeği ço-
ğalttı. İşte biz de aynen bunu yapmak
istiyoruz, balıkları ve ekmeği çoğalt-
mayı” diyerek kurmak istedikleri sis-
temi en açık şekliyle anlatır Fidel…

İgnacio Ramonet ile yaptığı bir
söyleşi kitabı olan “İki Ses Bir Bi-
yografi”de mesleğini soran yazara
Ben hareketin ilk profesyonel dev-
rimcisiydim. Avukat olarak yoksul
insanları savunuyor ve para almı-
yordum. Başka bir işim de yoktu”
diyerek halk için savaşmanın , halk
için avukatlık yapmanın onurunu sa-
vunuyordu. 

“...EMPERYALİZME KARŞI

SADECE SOSYALİZM DURUYOR”

İstanbul
Okmeydanı’nda Halk Cepheliler 11 Aralık günü,

19 Aralık Katliamı’nın yıldönümünün yaklaşması ne-
deniyle yazılama yaptı. “19 Aralık 16. Yılında AKP Fa-
şizmiyle Devam Ediyor” şeklinde 10 adet yazılama ya-
pıldı. Ayrıca hasta tutsak Mesude Pehlivan’ın serbest
bırakılması için 10 adet yazılama yaptı. 10 Aralık’ta da,
Dersim’de çatışmada şehit düşen DHKC Gerillası Oğuz
Meşe’nin fotoğrafları Okmeydanı sokaklarına yapıştırıldı.
Toplamda 25 adet fotoğraf yapıştırıldı.

Bahçelievler: Zafer ve Soğanlı Mahallelerinde 11
Aralık'ta esnaflar dolaşılıp ziyaret edildi. Birçok esnafla
gündem üzerine sohbetler edilip gündem değerlendirildi.
Halk Meclisinin yaptığı çalışmalar anlatılıp Meclislerde
birlikte olup mahallenin tüm sorunlarının çözüme ula-
şılacağı anlatıldı. Çalışmada aynı zamanda 135 adet
Yürüyüş dergisi dağıtıldı.

Zafer Mahallesi’nde 12 Aralık'ta "Hasta Tutsak Me-
sude Pehlivan Katlettirmeyeceğiz - Halk Cephesi" imzalı
pankart asıldı.

Hatay’ın  Armutlu Mahallesi ve Samandağ ilçesinde
7-8 Aralık'ta yazılamalar yapıldı. 3 adet “Oğuz Meşe

Ölümsüzdür”  1 adet
“Musa Aşoğlu Onuru-
muzdur” 2 adet “OHAL’i
Tanımıyoruz” , 1 adet
“Faşizm 80 Milyon Halkı
Teslim Alamaz” 4 adet
“Faşizme Karşı Omuz
Omuza” 3 adet “Halk
Cephesi” 1’er adet  “Grup
Yorum Halktır, Susturu-
lamaz”, “Tutsak Dev-Genç’lilere Özgürlük”, “Adalet
İstiyoruz”, “Yaşasın Dev-Genç Yaşasın Dev-Genç’liler”
ve “Grup Yorum’a Özgürlük” 2 adet ise “Dev-Genç”
ve “DHKP-C” yazılamaları duvarlara işlendi. Toplamda
20 adet yazılama halkın matbaası duvarlara nakşedildi.

Ayrıca 12-13 Aralık günleri de yazılama yapıldı.
Toplamda 7 adet “Kanser Hastası Tutsak Mesude
Pehlivan Serbest Bırakılsın!” ,  “Oğuz Meşe Ölümsüz-
dür!”, “Nuriye Gülmen Direniyor!”, “Semih Özakça
Yalnız Değildir”, “Acun Karadağ Yalnız Değildir!”,
“Faşizme Karşı Omuz Omuza!”, “Parasız Ve Bilimsel
Eğitim İçin Liseli Dev-Genç’e Katıl!” yazılaması halkın
matbaası duvarlara işlendi.

içimizden birinden

Halkın Matbaası Duvarlardan, Hesap Soran Sloganlarımız Eksik Olmayacak!

Okmeydanı
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Öğrenelim, Üretelim, Paylaşalım
KOLEKTİF YAŞAYALIM

7 gün... Gençlik kış kampımızın baş-
lamasına tam 7 gün kaldı. Bu 7 günümüzü
en iyi şekilde değerlendirmeliyiz ve kam-
pımıza gençleri katmak için verimli bir
kitle çalışması yapmalıyız.

Nasıl Bir Kitle Çalışması Yapacağız?
1- Bulunduğumuz bölgede mutlaka

bir kamp komitemiz olmalı, kamp için
çalışma yapan bir komite olmalı. Bu ko-
mite bir toplantı yapıp öncelikle kamp
hakkında bir eğitim çalışması yapmalı.

Gençlik kış kampımız ilk defa ne za-
man yapıldı? O süreçten bu sürece
neleri başardık, neleri yapamadık, neden
yapamadık ve şimdi nasıl yapacağız,
şeklinde bir değerlendirme çıkartmalıyız. 

2- Öncelikle bölgemizde ki gençlerin
listesini çıkartmalıyız. İsmini, ev adresini, mail adresini,
facebook/ twitter adresini, telefon numarasını bul-
malıyız. Onlara bu şekilde ulaşmalıyız, onları ziyaret
etmeliyiz, bir bağ kurmalıyız. 

3- Onları ziyaret ettiğimizde kampımızın önemini
anlatmalıyız. Neden bu kampları yaptığımızı, düzenin
yoz kültürü içerisinde gençlerin bataklıkta boğulduğunu.
Kimliğimizi, dilimizi, kültürümüzü, değerlerimizi, örf
ve adetlerimizi unuttuğumuzu, bunlara sahip çıkmak
zorunda olduğumuzu. Sahip çıkmazsak yozlaşaca-
ğımızı, bu düzenin bataklığında boğulacağımızı farklı
yöntemlerle anlatmalıyız. 

Tabi yeni tanıştığımız gençlerle bunu doğru yöntemle
anlatmalıyız. Onlara kampın sıcak ortamını, kolektivizmi
anlatmalıyız. Nedir o sıcak ortam... sevgi, saygı ve
değer? Birbirimize verdiğimiz emek, bencilliğin ol-
madığı, kendimizden önce birbirimizi düşündüğümüzü
anlatmalıyız. Bunları çok somut anlatmalıyız. Kamp-
larda yaşadıklarımızı örneklerle anlatabilmeliyiz. 

Videolar ve fotoğraflar göstermeliyiz, geçmiş kamp-
larda çekilen. Somut olarak kamp ortamlarını görmeliler. 

4- Bir kere ziyaret etmek yetmez. Kurduğumuz
kamp komitesiyle görev dağılımı yapmalıyız. Herkes
biriyle ilgilenmeli ve sürekli ilgilendiği kişiyi aramalı,
yanına gitmeli, gerekirse okuluna, çalıştığı iş yerine

gitmeli. Yanında olduğunu göster-
meli, ona emek harcamalı. Evet
emek... Verilen hiçbir emek boşa
gitmez. Belki bu sene kampa ge-
tirmekte zorlanabiliriz, ama biz yine
de emek harcamaya devam etme-
liyiz. Bizi tanımalı, bizi tanıyan her
genç etkilenecektir, düzene alternatif
olduğumuzu görecektir. Bu tabi he-
men olmayabilir, sabırla, emekle
olur. Biz sabırlı bir emek göster-
meliyiz. 

Biz kampların önemini unutma-
malıyız.      

Kamplarımız bizim en verimli
örgütlenme araçlarımızdan biri.
Kamplarımızda gençlere, düzene

alternatif olduğumuzu gösteriyoruz. Evet alternatif
biziz bu kadar net. Düzende uyuşturucudan, alkolden,
fuhuştan, kumardan, ahlaksızlıklardan başka hiçbir
şey yok. 

DÜZENDE YOZLAŞMA VAR...
Kendi değerlerimizden kopma, dilimizi unutma,

kültürümüzü unutma, vatanımızı unutma, yani KİM-
LİKSİZLEŞME var...

DÜZENDE BİREYCİLİK VAR, BENCİLLİK VAR
Avrupa Dev-Genç'liler olarak alternatif olduğumuzu

göstermeliyiz, gençleri kampımıza gelmeleri için ikna
etmeliyiz. Hiç kimse düzenin yoz bataklığında yaşamayı
hak etmiyor. Onları ne kadar sevdiğimizi göstermeliyiz
ve o pis düzenden kurtarmak için emek harcayıp,
"ALTERNATİF BİZİZ, AVRUPA DEV-GENÇ" demeli-
yiz.

YOZLAŞMAYACAĞIZ, 
KAMPLARIMIZA KİTLSEL KATILIP, 

DÜZENE ALTERNATİF OLACAĞIZ
BİREYCİLİĞE, BENCİLLİĞE KARŞI;

DAYANIŞMAYI, KOLEKTİVİZMİ BÜYÜTÜYORUZ, 
KAMPLARIMIZI ÖRGÜTLÜYORUZ

"Bana Dokunmaz Deme,
Sana Dokunmasına İzin Verme!"

Hasköy halkı Okmeydanı Halk Meclisi öncülüğünde
uyuşturucuya karşı savaş açtı.Okmeydanı Halk Meclisi 7
Aralık’ta Hasköy semtinde uyuşturucu, fuhuş gibi mahalle
sorunlarına karşı ne yapmalıyız toplantısı yaptı. Toplantıya
50 kişi katıldı. Toplantı sonucunda halkla birlikte yürüyüş
yapma kararı alında ve yürüyüş yapıldı.  Polisler fotoğraf
çekerek yürüyüş kitlesini tedirgin etmek istedi. Ancak

bunun üzerine yaşlı bir teyze “polis neden bizim fotoğraf-
larımızı çekiyor, neden bizi takip ediyor, bizle uğraşacağına
gitsin torbacıların peşine düşsün” diye polise bağırarak
tepki gösterdi. Daha sonra yürüyüş bitirildi ve haftaya yine
toplantı yapma kararı alındı.

Okmeydanı Çeşme Bölgesi sakinleri, 8 Aralık’ta Halk
Meclisi öncülüğünde uyuşturucuya karşı bir halk toplantısı
gerçekleştirdi. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı halk toplantısında
uyuşturucu trafiğine karşı alınacak önlemler ve yapılacaklar
konuşuldu.



Av ru pa’da

Belçika Halk Cephesi
Musa Aşoğlu’na Özgürlük İstedi

Musa AŞOĞLU’nun özgürlüğüne
kavuşana kadar hayata geçireceğini
duyurduğu eylemliliklerin ilkini Al-
manya’nın Brüksel Konsolosluğu’nun
önünde yaptı.

Almanya'nın Berlin şehrinde Berlin
Halk Cephesi Alman Konsolosluğu
önündeki eylemde açıklama yaptı.
Açıklamada: "Musa Aşoğlu yaklaşık
3 yıldır ABD ve Avrupa emperyalizmi
tarafından haksız ve adaletsiz bir şe-
kilde hedef gösterilmiş, başına ödül
konulmuştur.

ABD ve Avrupa Emperyalizminin
anlayamadığı şudur: Devrimciler hiçbir
baskıya, dayatmaya boyun eğmezler,
eğmeyeceklerdir" denildi.

���

İsviçre TAYAD’lılar Alman
Konsolosu ile Görüştü

İsviçre’nin Zürih şehrinde bulunan
Alman Konsolosluğu’na TAYAD’lılar
tarafından, Konsolos Martin Christof
Wittıg'e mektup verildi.

TAYAD’lılar, Musa Aşoğlu’nun
başına gelebilecek her şeyin sorum-

lusunun şu anda Alman devleti ve
temsilcileri olduğunu söylediler.

İsviçre-Bern:
Alman Elçiliği önünde Musa Aşoğ-

lu için yapılan eylemde açıklama
okundu. 

Açıklamada: "Bütün emperyalistler
bilmeli ki, halkların meşru direnişleri
gözaltılarla, işkencelerle ve katliamlarla
asla engellenemez. Alman emperya-
lizmine soruyoruz, Musa Aşoğlu’nu
hangi çıkarlarınız için hapsettiniz?
Musa Aşoğlu’nun başına gelebilecek
her şeyden Alman emperyalizmi so-
rumludur" denildi.

���

Musa Aşoğlu için Hapishane
Önünde Eylem 

8 Aralık Perşembe günü eylemde
Türkçe ve Almanca açıklamalar okun-
du. Okunan açıklamalarda devrimcilik
yapmanın suç olmadığı; asıl suçluların
dünya halklarını katleden, zenginlik-
lerini sömüren emperyalistler olduğu
vurgulandı. 

Bataryalı ses sisteminden çalınan
ve hep birlikte güçlü bir şekilde söy-
lenen marşlar ile sesimiz hapishanenin

kalın duvarları ardındaki Özgür Tut-
sağımız Musa Aşoğlu’na ulaştırılmaya
çalışıldı.

Musa Aşoğlu’nun babasının da ka-
tılarak destek verdiği ve yaşanan hu-
kuksuzluğun protesto edildiği eyleme
40 kişi katıldı.

���

Avusturya:
Avusturya'nın Viyana şehrinde 5

Aralık günü Alman Konsolosluğu
önünde eylem yapıldı. Eylemde, Al-
manca: "Musa Aşoğlu'na Özgürlük"
pankartı açıldı. 

���

Paris’te Yazılamalar Yapıldı
Fransa’nın başkenti Paris’te,  Musa

Aşoğlu için Cepheli yoldaşları yazı-
lamalar yaptı.

Londra: Dersim’de çatışma so-
nucu şehit düşen Oğuz Meşe için
Dev-Genç'liler 7 Aralık günü Enfield
bölgesinde “DHKC SAVAŞCISI
OĞUZ MEŞE ÖLÜMSÜZDÜR! pan-
kartı astı.

���

Fransa: Fransa Halk Cephesi
Dersim’de şehit düşen DHKC Geril-
lası için açıklama yaptı.

Açıklamada: "ÇAYTAŞI’ndaki
destansı DİRENİŞ yaşanalı tam 22
yıl oldu…

OĞUZ MEŞE şehit düştüğünde
22 yaşındaydı! OĞUZ MEŞE ÇAY-
TAŞI ile yaşıttı…

İşte tüm kuşatmalara, saldırılara,

emperyalistlerin imha politi-
kalarına karşı yenilmezliğimi-
zin sırrı buradadır!

OĞUZ MEŞE’ler yenil-
mezliğimizin adıdır!

DERSİM’de gerillalarımızın pa-
tikalarda bıraktıkları izleri hiç silin-
medi", denildi. 

���

Dortmund’da Şehidimiz Oğuz
Meşe İçin Anma Yapıldı

9 Aralık Cuma günü Dortmund’ta
Dev-Genç’liler 6 Aralık’ta Dersim’de
şehit düşen DHKC Gerillası Oğuz
Meşe için anma düzenlediler. 1 saat
süren anmaya 14 kişi katıldı.

���

Dortmund’da Dev-Genç’liler
Oğuz Meşe için Afiş Astı

6 Aralık günü şehit düşen Oğuz

Meşe için 9 Aralık günü Dortmund’un
Hafen bölgesinde 40 tane afiş yapıştırıldı. 

���

Atina’da Cephe Gerillası
Oğuz Meşe İçin
Anma Programı Yapıldı

11 Aralık
Pazar günü Ati-
na’da Yunanis-
tan Halk Cep-
hesi tarafından
Dersim’de şe-
hit düşen Halk
Kurtuluş Sa-
vaşçısı Oğuz Meşe için anma programı
yapıldı. 1 dakikalık saygı duruşundan
sonra Halk Cephesi açıklaması okunup,
Oğuz Meşe için yazılan “Bitmez Halkın
Gerillası” şiiri okundu. Marşlar ve tür-
külerle süren anma Oğuz Meşe’nin ha-
yatının anlatımıyla son buldu.

Musa Aşoğlu İçin
Destek Eylemleri Yapıldı

DHKC Savaşçısı Oğuz Meşe
Avrupa’da Selamlandı

Berlin

Atina

Yürüyüş
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Dev-Genç’liler Alman
Komünist Partisi’nin
Gecesinde (DKP) Konuşma
Yaptı

DKP'nin gecesinde konuşma
yapan Dev-Genç’liler Konuşmada
Musa Aşoğlu’nun hukuksuz bir bi-
çimde tutuklanması, Grup Yorum
üyelerinin tutuklanması, halka ve
devrimcilere yönelik artan baskı
ve tutsaklara süren saldırılar anla-
tıldı. 

���� 

Avrupa Dev-Genç’in Yozlaşmaya
Karşı Kampanyası Sürüyor

6 Aralık Salı günü Hamburg
Dev-Genç’liler yozlaşmaya karşı
kampanya çalışmalarına devam et-
tiler. “Yozlaşma Uyan Emperya-
lizme Karşı Diren” sloganlı kam-
panya afişleri astı.

��� 

Hollanda Dev-Genç’liler
Stant Açtı

Dev-Genç’liler 10 Aralık Pazar
günü CHP Hollanda Birliği tarafından
düzenlenen panelde stant açtı.

5 saat süren stant çalışmasında
kitap, dergi, tişört ve Grup Yorum
albümü halka ulaştırıldı.

Ayrıca yaklaşık 200 adet “Musa
Aşoğlu Derhal Serbest Bırakılsın”
başlıklı bildirinin dağıtımı yapıldı.

��� 

NRW Dev-Genç'liler
Dersim Festivalinde Stant Açtı

10 Aralık Cumartesi günü
(ADEF) Avrupa Demokratik Der-
sim Birlikleri Federasyonu tarafın-
dan Bielefeld’de düzenlenen Dersim
festivalinde NRW Dev-Genç stant
açtı. 5 saat süren stantta birçok
kitap, dergi, bilgilendirme malze-
mesi ve tutsaklarımızın yaptığı ta-
kılar halka ulaştırıldı.

��� 

Almanya'nın Alzey Şehrinde
Yozlaşma Üzerine
Seminer Yapıldı

11 Aralık günü Almanya'nın Alzey
şehrinde Pir Sultan Cem Evi’nde se-
miner verildi, Ardından yozlaşmanın
nedenleri, yaygınlığı ve çözümleri

örneklendirilerek anlatıldı. Son olarak
Alevi gelenekleri, değerleri ve tarihi
anlatıldı. 

��� 

Londra Dev-Genç Stant Açtı
Londra’nın Wood Green Böl-

gesi’nde 9 Aralık günü “Bizim
Gençlik” standı açıldı.

Çalışmaya 2 Dev-Gençli katıldı
ve toplam 3 adet ‘Bizim Gençlik’
dergisi gençlere ulaştırıldı. Stantda
Grup Yorum marşları eşliğinde yak-
laşık 30 tane GRUP YORUM
HALKTIR SUSTURULAMAZ baş-
lıklı bildiri dağıtıldı.

���

Yozlaşmaya Karşı Heinsberg
Alevi Derneği’nde Seminer 

Yapılan seminerde yozlaşmanın
anlamı, Alevi halkının bu konuda
mücadele etmesi gerektiği; Alevi-
liğin ve devrimcilerin ezilen halklar
için mücadele ettiğini, aynı sınıfı
paylaştıkları anlatıldı. 

���

NRW Dev-Genç’liler
Duisburg´da Gençlik Dergisi
Dağıttılar

13 Kasım günü NRW Dev-
Genç’liler Duisburg’un Hamborn
ve Hochfeld Bölgeleri’nde Gençlik
dergisi dağıttılar.

İnsanlarla, yozlaşma hakkında
sohbet edildi ve halka toplam 21
dergi halka verildi.1,5 saat süren
çalışmaya 4 Dev-Genç´li katıldı.

���

Viyana’da Fidel Castro Anıldı  
12 Aralık günü Avusturya'nın

Viyana şehrinde Küba Büyükelçiliği
ve Küba dostluk derneği tarafından
Fidel Castro için anma etkinliği
düzenledi. Etkinliğe Avusturya Ana-
dolu Federasyonu'da katıldı. 

���

Fransa'da İşçinin Sesi Korosu
Konser Düzenledi 

Fransa'nın Jura şehrinde Grup
Yorum ile dayanışma konseri dü-
zenleyerek, konserin gelirinin Grup
Yorum'a verileceği söylendi. 

Sinevizyon eşliğinde yapılan ve
işçi sınıfının mücadelesinden farklı
kesitler gösterilen konsere yaklaşık
120 kişi katıldı.

Yunanistan Memurlar
Konfederasyonu’ndan
Destek Mesajları

Yunanistan Memurlar Konfederasyonu’ndan
Direnen Emekçilere, Grup Yorum’a Avukatlara
ve Direnen Tüm Kesimlere Destek açıklaması
yaptı. Açıklamada: "OHAL, sansür ve KHK
ile iktidarlarını korumak için tüm baskı araç-
larını devreye koyuyorlar.

Grup Yorum üyelerinin hepsi tutuklandı.
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Halkın
Hukuk Bürosu ( HHB)...  Bu dernekler, binlerce
üyeye sahip derneklerdir. Şimdi de sendikalara
saldırıyorlar" denildi. 

���

Belçika’da Grup Yorum
Gönüllüleri’nden Dayanışma Eylemi

Grup Yorum elemanlarının işkence ile göz-
altına alınarak tutuklanmasının ardından Grup
Yorum gönüllülerinin oluşturduğu Özgürlük
Komitesi, 9 Aralık Cuma günü eylem yaptı.

���

Yunanistan Anti-Emperyalist Cephesi
Grup Yorum ile Dayanışma Gecesi

9 Aralık günü saat 19.00’da Atina’nın Ek-
serhia Mahallesi’nde VOKS işgal binasında
Anti Emperyalist Cephe, Grup Yorum’la Da-
yanışma konseri gerçekleştirdi. Anarşist ko-
münistlerin de içerisinde yer aldığı Anti-Em-
peryalist Cephe Yunanistan biriminin düzen-
lediği dayanışma konseri gece geç saatlere
kadar devam etti. Konsere yaklaşık 400 kişi
katıldı. 

���

Londra Dev-Genç’ten Bildiri Dağıtımı
İngiltere’nin başkenti Londra’da. İdil Kültür

Merkezi’ne yapılan baskın sonucu işkenceyle
gözaltına alınıp tutuklanan Grup Yorum üyele-
rinin Avrupa’daki sesi soluğu olabilmek için
Dev-Genç’liler bildiri dağıtımı yaptı.Yaklaşık
60 adet “Grup Yorum Halktır Susturulamaz!”
başlıklı Türkçe ve İngilizce bildiriler halka
ulaştırıldı.

���

Avusturya`da Grup Yorum’la
Dayanışma Eylemi

Almanca ve Türkçe olarak “Grup Yorum’a
Özgürlük” pankartı, dövizler ve kızıl bayrak-
ların açıldığı eylemde Almanca yapılan ko-
nuşmalarda, egemenlerin her zaman halkın
sanatçılarından korktuğu söylendi. Türkiye
faşizminin, milyonlarca insanı meydanlarda
toplayan Grup Yorum’dan korktuğu anlatıldı.

18  Aralık
2016
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Başına, ABD tarafından 3 milyon
dolar ödül konulan, Almanya'da hiç
bir suç işlemeyen Musa Aşoğlu tu-
tuklandı. Neden? suçsuz biri nasıl tu-
tuklanabilir? Avrupa'da nasıl bir hukuk
var? Adalet gerçekten sağlanacak mı?
Avrupa'da insan hakları veya demokrasi
var mı? Hiçbir suçu olmayan bir insan
nasıl tutuklanır?

Bütün bu soruların cevabı çok net.
Avrupa'da hukuk da, adalet de sadece
burjuvazi için var. Evet Avrupa'da
göstermelik de olsa tecavüzcüleri, hır-
sızları, uyuşturucu mafyacılarını, ka-
tilleri arada bir cezalandırıyorlar ama
bunların hepsi göstermelik. Neden
göstermelik? Çünkü kendi çürümüş
düzenlerini örtbas etmek için, ezilen
halkların bu çürümüş düzene karşı
baş kaldırmamaları için, göstermelik
de olsa halkın adalet duygusunu yerine
getirmeye çalışırlar. NSU davasında
göstermelik yargılanan Beate Schzape
bunu açıklayan çok güzel bir örnektir.
Beate Schzape ırkçı örgütü NSU adına
8 Türkiyeli ve bir Yunanlıyı katletmiştir.
Bu ırkçı hala ceza almamıştır, davası
sonuçlandırılmamıştır. Davayı uzattıkça
uzatıyorlar. 

NSU, devletin beslediği ırkçı bir
örgüttür ve NSU tarafından yapılan
katliamlar ortaya çıktığı için, bu örgütü
yargılamak zorunda kaldılar. Çünkü
eğer dava açılmasaydı, Alman devle-
tinin bu örgütü koruduğu ve beslediği
ortaya çıkacaktı. Bunu engellemek
için göstermelik olarak dava açıldı,
ama sonuçlandırmak için hiçbir şey
yapılmıyor halklar davayı unutsun
diye zaman aşamına uğramasını sağ-
layama çalışıyorlar.

Avrupa'da hukuk işte budur, bur-
juvazinindir. Kendilerini, ezilen halk-
lara karşı korumak için yasallaştırılmış
bir araçtır.   

Hukuk Nedir?
Hukuk "Egemen sınıfın yasallaş-

tırılmış iradesidir" yani hukuk aslında
egemen sınıfın, almış olduğu kararların
kaleme aldındığı yasalarıdır. 

Egemen sınıf hukuk aracılığıyla
kendi düzenini korur. Kime karşı?

Halka karşı... İki sınıf vardır, bir tarafta
zenginler, bir tarafta ezilen halklar.
Bu iki sınıf uzlaşmazdır ve bir savaş
içerisindedir. Birinden biri yok olmadan
bu savaş bitmez, ya biz yok olacağız
ya da onları yok edeceğiz. 

Bu savaşta, burjuvazi, ezilen sınıf
karşısında kendini koruyabilmek için
"hukuk”u bir üst yapı kurumu olarak
kullanır. 

Günümüzde Avrupa'da egemen sı-
nıf, ezenlerdir, zenginlerdir, burjuva-
zidir. Bunun karşısında ise biz varız,
ezilen halklar var. Yani hukuk iktidarın
ise, günümüzde burjuvazinindir. Gö-
rülen bütün davalar, sağlanacak olan
adalet, verilecek olan cezalar hepsi
burjuvazinin çıkarınadır. Hukuk onun
hukuku, istediği gibi her şeyi yapar. 

Avrupa'da az da olsa halkın bir ta-
kım da olsa hakları var ama bunların
hepsi çok kısıtlı... Tabi var olan haklar
da tarihsel olarak ezilen halklar tara-
fından bedel ödenerek kazanılmıştır.
Ama bu kısıtlı haklar sus payı olarak
verilir. Burjuvazi, Avrupa'daki halklar
bu sömürü düzenine karşı ayaklan-
masın diye, kuzu kuzu robot gibi ha-
yatına devam etsin, önüne çıkan hiçbir
sorunu görmeyip duyarsız olsun diye,
suspayı haklar verip halkları sustur-
maya çalışır. 

Burjuvazi, ezilen halkları ancak
bu şekilde yönetebiliyor. Ve yönete-
mediği yerde istediği gibi bütün ya-
saları evirip çevirir ve istediği cezayı
verir. Bunun çok somut bir örneğini
verebiliriz. Örneğin 2013 yılında göz-
altına alınan ve ardından tutuklanan
devrimciler Yusuf Taş, Özgür Arslan,
Muzaffer Doğan, Sonnur Demiray'ın
suçlamaları şöyle: "Irkçılığa Karşı
konser bileti satmak, Irkçılığa Karşı
piknik düzenlemek, Yürüyüş dergisi
dağıtmak, evinde telefon bulundur-
mamak, aile ve gençlik yaz tatil kampı
yapmak ve buna katılmak vs." Bunlar
işte o yere göğe sığdıramadıkları de-
mokrasinin beşiği Avrupa'da oluyor,
Almanya'da oluyor. Bir konser dü-
zenlemek işte suç sayılabiliyor. İnsanlık
suçu olan ırkçılığa karşı mücadele et-

mek suç delili olarak görülüyor. 
Bir piknik düzenlemek suç sayıla-

biliyor, dergi dağıtmak suç sayılabili-
yor? Peki nerede o zaman adalet? Ne-
rede o zaman Avrupa'da ki "bağımsız
yargı" sistemi. 

Ne diyorlar: "Bir hakim, ne olursa
olsun, her zaman BAĞIMSIZDIR,
kimse onu etkileyemez". Avrupa'da
ki hukukta en önemli kural budur. So-
ruyoruz o zaman! Hakimler gerçekten
bağımsız mı? Hiçbir etki altında kal-
madan adaletli kararlar alıyor mu?
Halkların yararına olan kararlar alıyor
mu?

ALMIYOR, ALAMAZ! 
Çünkü; 
Birincisi: Bir hakim nasıl olunur?

Bir hakim olabilmek için öncelikle
en az 5 sene savcı olmak gerekir.
Savcı kim, görevi ne? Savcı devletin
avukatıdır, devleti koruyandır. Yani
iktidarındır, yani burjuvazinindir, ezen
sınıfındır. 

İkincisi, bir hakim ezen sınıfın ha-
kimidir ve bağımsız olamaz. Bu sınıfı
temsil eder. 

SORUYORUZ... 
Musa Aşoğlu'nun suçu nedir? 
Kimdir suçlu?
- İkinci paylaşım savaşında 52 mil-

yon insanı katleden... 
- Kamplarda kitlesel katliamları

gerçekleştirerek, sadece Auschwitz'de
10 milyon insanı katleden, Hitler fa-
şizmi mi; yoksa:

- Halkların kanını emen, Ortado-
ğu'yu kana boğan ABD emperyalizme
karşı mücadele ettiği için 

- Irkçılığa karşı, Yozlaşmaya karşı
mücadele ettiği için...

- Halkın ve vatanını sevdiği için
ve faşizme karşı mücadele ettiğ için...

- Yani devrimcilik yaptığı için
Musa Aşoğlu mu?

SORUYORUZ!
KİMDİR SUÇLU... 
SUÇLU EMPERYALİZMDİR!

ABD emperyalizmi, Musa Aşoğlu'nun
başına 3 milyon dolar ödül koymuş,
emperyalizme karşı mücadele ettiği
için devrimcilik yaptığı için bu ödül
konulmuştur. Almanya'da hiçbir suç
işlemeyen, Musa Aşoğlu’nu tutukla-
mıştır. Hangi mahkeme kararı aldı
bunu, mahkemesi oldu mu? Musa

Devrimcilik yapmak, Suç Değildir!
Devrimciler Yargılanamaz!

AVRUPA’dakiBİZ

Yürüyüş
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Aşoğlu 129 a/b kapsamındaki "terör"
soruşturmalarında karar veren, Karls-
ruhe'deki mahkemeye götürüldü. Bu-
rada yüzüne karşı tutuklama kararı
okundu. Başka hiçbir işlem daha ya-
pılmadı. 

İşte hukuk budur, tutuklama kararı
okunarak tutuklandı. 3 milyon dolar
ödül konulmuş başına. Neden konul-
muş peki? ABD'nin yaptığı katliamları
yani gerçekleri anlattığı için olabilir
mi? Emperyalizmin gerçek yüzünü

ortaya çıkardığı için. IRKÇILIĞA
KARŞI OLDUĞU İÇİN, GENÇLER
UYUŞURUCU BATAKLIĞINDA
ÇÜRÜMESİN DİYE, YOZLAŞMA-
YA KARŞI MÜCADELE ETTİĞİ
İÇİN Mİ SUÇLU?

Bunlar nasıl suç sayılabilir? Avru-
pa'nın hukuk sistemi nasıl böyle bir
hukuksuzluk yapabilir? Kendi yasa-
larına bile uymuyorlar işte... "ifade
özgürlüğü" yasasına uymayarak dev-
rimcileri tutukluyor.

ALMAN DEVLETİNE ÇAĞRI-
MIZDIR;

MUSA AŞOĞLU DERHAL SER-
BEST BIRAKILSIN!

IRKÇILIĞA KARŞI OLMAK,
YOZLAŞMAYA KARŞI OLMAK
SUÇ SAYILAMAZ

HALKLARIN KANINI EMEN
ABD EMPERYALİZMİNE KARŞI
OLMAK SUÇ SAYILAMAZ

DEVRİMCİLİK YAPMAK SUÇ
DEĞİLDİR...  

Halk Cephesi heyeti 27 Kasım’da
Siirt’in Şirvan ilçesine giderek, 17 Ka-
sım’da yaşanan işçi katliamı ile ilgili
ailelerle görüştü ve katliamın yaşandığı
madenin önünde bir açıklama yaptı.
Açıklamada şu sözlere yer verildi:

“Şirvan’da yaşanan 16 işçinin kat-
ledilmesine sebep olan katliamının so-
rumlusu AKP iktidarı ve Ciner Holding
Yönetim Kuruludur. Ciner Holding ve
holdinge bağlı taşeron firmalar yaşanan
katliamın suç ortaklarıdır. Siirt valili-
ğinin heyelan ve doğal afet gibi açık-
lama yapması işçilerin üstünü örten
toprak gibi katliamın üstünü örtmek
içindir. Ciner Holding ve holdinge
bağlı taşeron firmalar, hiçbir önlem
almayarak işçilerin katledilmesine neden
olmuşlardır. Maden sahasında 16 işçinin
bedeni 2.800.000 metre küp toprağın
altında kalmış ( işçilerin anlatımına
göre, madenden bir yılda çıkarılan top-
rak miktarı ) ve feci şekilde can ver-

mişlerdir. Madendeki basamak genişliği
12 metre olması gerekirken
6 metredir. Toprağın altından
çıkarılan işçilerin cesetleri
tanınmayacak haldedir. Bir
çoğunun yüzü parçalanmış
ya da kemikleri kırılarak iki
kat olmuşlardır. Çıkarılan 14
kişinin büyük bölümü aileleri
tarafından zor teşhis edilmiş,
kurtarma çalışmalarının bü-
yük bölümü madende ça-
lışan işçiler tarafından
yapılmıştır. Madende ça-
lışan işçiler holding yö-
netimi ve devlet yetkileri
tarafından baskıya uğra-
mış her şey iyi anlatılacak
diye tehdit edilmiştir.”

Halk Cepheliler, bu
katliama sessiz kalma-
yacaklarını, katledilen
16 insanın hesabını so-

racaklarını, ne yasakların ne de bas-
kıların, bu katliamın üstünü örtmeye
yetmeyeceğini belirterek, sloganlarla
basın açıklamasını sonlandırdı.

Gerçekleri Halka Ulaştırarak
Düşmanın Beyninde Bomba
Etkisi Yaratmaya
Devam Edeceğiz

Yürüyüş dergisi tüm baskılara, sal-
dırılara ve engellemelere rağmen halka
ulaştırılıyor. Bu hafta yapılan Yürüyüş
dergisi dağıtımlarını yayınlıyoruz: 

İSTANBUL
İkitelli: Halk Cepheliler 9 Aralık

ve 10 Aralık günleri kapı çalışması
yaparak Umudun Sesi Yürüyüş dergisi
dağıtımı yaptılar.  Mahalledeki polis

teröründen şikayetçi olan halka 9 Ara-
lık’ta 45, 10 Aralık’ta 46 olmak üzere
toplamda 91 adet dergi ulaştırıldı.

Okmeydanı: Fotoğraf ve Sinema
Emekçileri 9 Aralık’ta Okmeydanı’nda
Yürüyüş dergisi dağıtımı yaptı. 10 evi
ziyaret edip, Grup Yorum’un tutuklanması
üzerine sohbet eden FOSEM emekçileri,
2 saatlik çalışma sonunda 35 adet Yürüyüş
dergisini halka ulaştırdı.

Örnektepe: Halk Cepheliler ve Li-
seli Dev-Genç’liler 9 Aralık'ta 110
Adet umudun sesi Yürüyüş dergisini
mahalle halkına ulaştırdı.

HATAY:
Tekebaşı Mahallesi’nde 7 Aralık’ta

Yürüyüş dergisi dağıtıldı. Dağıtım için
kahvehanelere gidilip ajitasyon çekildi.
Halkın ilgiyle karşıladığı dağıtım sı-
rasında çay ikramı yapıldı, merak
edilen sorular soruldu ve sohbet edildi.
3 kişinin katıldığı çalışma 1 saat sürdü.
Toplamda 55 adet dergi halka ulaştı-
rıldı.

Halk Cepheliler, 11 Aralık'ta Harbi-
ye’de gerçeğin sesi Yürüyüş dergisi da-
ğıtımı yaptı.  1 saat süren çalışmaya 3
kişi katıldı. 30 dergi halka ulaştırıldı.
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55Tüm Halk Çocukları Sizden Hesap Sormaya Devam Edecek!

Halk Cephesi, Siirt’te Maden İşçileri ve Ailelerin Yanındaydı
“Katil Devlet, İşçi Katliamının Hesabını Verecek!”



“Başlangıçta faşist saldırılara yönelik tavırlardan
etkilendiğim için devrimci oldum ve hareket saflarına
katıldım. Ancak süreç ilerledikçe sorunun sadece faşistlere
yönelik tavırla sınırlı olmadığını ve çok daha geniş dü-
şünmek gerektiğini gördüm. Bu yüzden de devrimciliği
bir yaşam biçimi olarak kabul ettim. Ve bugüne kadar
sürdürdüm...” 

Celalettin Ali Güler

26 Aralık - 01 Ocak

Ferit ELİUYGUN,
Hamdi AYGÜL:
27 Aralık 1990’da İstan-

bul Göztepe’de DMO’nun
bombalanması esnasında şe-
hit düştüler. 

Ferit, Ordu Fatsa’da doğ-
du. 1980 öncesi Liseli Dev-

Genç saflarında çalıştı. 12 Eylül sonrasında tutsak düştü.
Tahliye olduktan sonra Dev-Genç’in yeniden yaratılması
sürecine katıldı. Zor koşullarda yer altı mücadelesinde yer
aldı. Daha sonra SDB Ekip Sorumluluğu’na getirildi. 

Hamdi, Amasya Gümüşhacıköy doğumluydu. En büyük
arzusu SDB üyesi olmaktı. Bu arzusuna kavuştu. Komutanı
Ferit ile birlikte şehit düştü.

Ferit Eliuygun

Şerif AYGÜN:
29 Aralık 1969’da İstanbul Gamak Motor

Fabrikası'nda işten çıkarmaları protesto eden
işçilere, polisin açtığı ateşle katledildi.  Sal-
dırının hemen ardından İstanbul'un bütün
üniversitelerinde öğrenciler forumlar yaparak
polisi protesto etmek için boykota gittiler.

Şerif Aygün

Hamdi Aygül

Zeki ÖZTÜRK:
1956, Dersim Mazgirt İlçesi Şilk (Canik)

Köyü doğumludur. Alevi-Kürt bir ailenin
çocuğu olarak faşistlerin yoğun olduğu bir
mahallede yaşıyordu. Elazığ, Gaziantep ve
Malatya’da çeşitli görevler üstlendi, Malatya
dağlarında oluşturulan kır gerilla ekiplerinde
yer aldı. 26 Aralık 1979’da Malatya’da

anti-faşist bir eylem hazırlığı sırasında elindeki bombanın
patlaması sonucu şehit düştü.

Zeki Öztürk

Turgut İÇPINAR:
1959 Ordu, Fatsa'da doğan İçpınar,

1975'lerde başladığı örgütlü yaşamının büyük
bölümünde İstanbul mahalli birimlerde çalıştı.
Ayrıca Karadeniz'de de faaliyetler yürüttü.
12 Eylül koşullarında 5 yıl tutsak yattı.
Sonrasında da tutsaklıklar yaşadı. Almanya'ya
gidişinden bir yıl sonra, işkencelerin vücu-

dunda yarattığı tahribatların yol açtığı rahatsızlığı sonucu
1 Ocak 2004 yılında aramızdan ayrıldı.

Turgut İçpınar

Celalettin Ali GÜLER:
1960 İstanbul doğumlu olan Ali Güler’in,

'77’den şehit düştüğü ana kadar hiçbir anı mü-
cadelesiz ve örgütsüz geçmedi. Atılım yıllarında
Ege Bölgesi Siyasi Sorumluluğunu üstlendi.
Tutsak düştü, Buca Hapishanesi’nden dört
Cepheli olarak firar ettiler. Özgürlük eyleminin
ardından yıllardır kaybetmediği coşku ve ka-

rarlılığıyla dağlara  koştu. 28 Aralık 2002’de Tokat kırsal
alanında oligarşinin askeri güçleriyle çıkan çatışmada, 25
yıllık devrimcilik yaşamında halka, devrime bağlılığın,
kesintisiz devrimciliğin anıtı olmanın onuruyla şehit düştü.

Celalettin Ali Güler

Sergül Hatice ALBAYRAK:
30 Mayıs 1978'de Almanya'nın Badurach

kentinde doğdu. Devrimci olmadan önce, yurt-
dışındaki pek çok gencimiz gibi, kimliksizleşmiş,
hangi kültüre ait olduğunu bilemeyen ve o or-
tamda burjuvazinin yozlaştırılmış “özgürlük”
anlayışıyla şekillenen bir gençti. Avrupa em-
peryalizminin “imkanlarını” ve sunduğu “öz-
gürlük” anlayışını reddederek devrimcileşti.

1997 Ağustos ayında, bir görevle ülkeye gelişinde tutsak
düştü. İşkencede tecavüze uğradı. Tutuklandıktan sonra Ulu-
canlar, Sakarya, Çanakkale ve Uşak Hapishaneleri’nde kaldı.
7 yıl süren tutsaklığı boyunca hep direniş mevzilerinde oldu.
Büyük Direnişin 118. şehididir Sergül. Sevgi Erdoğan'ın
adının verildiği 11. Ölüm Orucu Ekibi'nde ölüm orucuna
başladı. Ölüm Orucu’nun 140’lı günlerinde 13 Aralık 2004’te,
Uşak Hapishanesi’nden tahliye edildi. 26 Aralık 2004’te
Taksim Meydanı' nda gerçekleştirdiği feda eyleminde “Tecriti
Kaldırın!” haykırışının ardından kaldırıldığı hastanede 28
Aralık'ta şehit düştü.

Sergül Hatice 
Albayrak

Muharrem Karakuş’un Babası Hüseyin Karakuş
Armutlu’da Son Yolcuğuna Uğurlandı

Devrim şehidi Mu-
harrem Karakuş'un ba-
bası Hüseyin Karakuş
13 Aralık'ta vefat etti.
14 Aralık'ta bir araya
gelen Armutlu halkı
yoksul halkın safında
şehit düşmüş olan Mu-
harrem Karakuş’un
babası olan Hüseyin
Karakuş’u Armutlu Cemevi'nde deyişlerle andıktan sonra
Kulaksız Mezarlığında son yolculuğuna uğurladı.



Adım Sergül Albayrak; 
Dedemler ekmek parası için, memleketlerini bırakıp,

yabancı bir ülkeye, Almanya’ya yerleşmek zorunda kalmışlar
1960 sonlarında. Ve böylelikle de ailem Almanya’da yaşamaya
başlamış. Ben de Almanya’da dünyaya geldim. Aslen Adapazarlı
olup, babamlar Gürcü, annemlerde Laz’dır. 

Memleketimi tanımak bir yana, Türkçe konuşmayı tam
anlamıyla hapishanede öğrendim. İki kültür arasında büyüyen,
bocalayan ben, 15 yaşımda evden kaçtım. Bir yandan ailem
belli geleneklerini kültürlerini korumaya çabalıyor, bir yandan
alabildiğine bu kültüre uzak bir kültürün içinde büyüdüm. Ai-
lemle yaşamayı istemedim. “Özgür” olmak, “dilediğimi
yapmak” istedim. Tabi gerçek özgürlüğün ne olduğunu
bilmeden. Emperyalizmin özgürlük anlayışına çok çabuk ka-
pılıvermiştim. Sigara, alkol, uyuşturucu isteyen istediğini yap-
makta özgürdü. “Küçük özgürlüğüm” bir süre sonra noktalandı,
aileme teslim edildim. 

Tamamıyla tesadüfi bir şekilde devrimcilerden, Devrimci
Solculardan bahsedildiğini duydum... Kimdi bu Devrimci
Solcular? Nasıl bir şeydi devrimcilik? Hiç tanımadığım biri-
lerinden biraz saygıyla, biraz korkuyla bahsediliyordu. Tanımak
istedim. Böylece araladım hiç tanımadığım bu dünyanın ka-
pılarını... 

Bu dünya bambaşkaydı... Sevgi üzerine kuruluydu. Her
şey apaçık ortadaydı. Biraz şaşkınlık, biraz merakla her gün
yeni bir şeyler öğrenerek ilerlemeye başladım devrimci olma
yolunda. 

Birbir çözülüyordu kafamda var olan soru işaretleri. En
başta “ben neyim” sorusu. İnsandım, hem de bana göre
“özgür” bir insan. Oysa özgür insan düşünen, paylaşan insandır.
Mutlu, huzurludur. Oysa ki, ben bunları başka şeylerde ara-
mıştım. İşte şimdi karşımda bir yol vardı. Artık ben de kurtuluş
için varım diyenlerdendim. 

Ülkede gözaltına alınıp 19 yaşımda tutuklandım...

19 Aralık 2000’de Çanakkale’deydim. Ve saldırının ilk sa-
atleri Fidan Kalşen yoldaşım, tek tek vedalaşmaya başladığında
bir an ne yapacağımı şaşırmıştım... Ağlamak? Hayır hayır, bu
insan güzeli yoldaşıma saygısızlık olurdu. Boğazıma düğümlenen
bu duygu, Fidan’ın gözlerine baktığımda yok oluvermişti.
Gözlerinden okunan o mutluluk karşısında ağlamak başka ne
anlama gelirdi ki. O tüm yaşamını, geçmişini ve geleceğini
toplamıştı ışıl ışıl gözlerinde... Mutluydu. İlk defa bir yoldaşımı
şehitliğinden bir kaç dakika önce kucaklıyordum. Fidan, Kürt
kızı... Fidan... Sevgi dolu, anne gibi, kardeş gibi, abla gibi. 

Şehitlerimiz... Böyle bir kültürden sıyrılıp devrimci olmuştum
ben. Şehitlik nedir, nasıl bir şeydir? Bir insan başkası için
ölür müymüş hiç? Evet böyle düşünüyordum eskiden. Biraz
da anlamamaktan kaynaklı olarak. Uzun uzadıya üzerine dü-
şünmekse gereksizdi... Bugün düşünüyorum da, özellikle ya-
şadığımız son dört yıl şehitlik-yaşam-ölüm üzerine o kadar
çok kere düşündüm ki. Fidan’ın ölümü, saçma olabilir miydi
hiç? Ya da Fatma Ersoy’umuzun? Ayşe’mizin, Gürsel Abi,
Gülnihal, Özlem, Fatma Abla... 112 şehidimizin... Ve isyan
ediyorum bir kez daha emperyalizme. Emperyalizmin yaydığı
o kültürsüzlüğe, değersizleşmeye. Oysa ki, var mı daha yüce,
daha kutsal olan bir şey dünyada? Kendi yaşamını insanlık
adına feda ediyorsun... Feda etti gidenlerimiz... Daha güzel
bir dünya, bir ülke için.. Ne demek, bir insanın kendi acılarını
ateşlerde yanarken bile duymaması?

Lanetler yağdırıyorum her gün ama her gün emperyalizme
bunun için. Milyarların elinden düşünme yetisini aldığı için.
Düşünmek ve üretmek; ve düşünürken ve üretirken “bir canım
var, o da halkıma feda olsun” diyebilmek. Şehitlerimiz, bizim
en büyük değerlerimizdir. Her değerin bir fiyatı vardır diyen
emperyalist ahlakın karşısında, inatla koruduğumuz, değeri
yüreklerimizde her gün artan, büyüyen.

Yaşamın orta yerinde olmaktır yaşam denilen şey. Ve
bugün yaşamın orta yeri, direniştedir. Direniş Türkiye hapis-
hanelerinin her duvarının ardında. Direniş duvarlar ardında
teslim olmamakta. Direniş duvarlar ardında, sizlerle tanışma
isteğinde her şeye rağmen. Hapisim doğru, ama beynim hiç
de hapiste değil. Kah bildiğim, tanıdığım yerlerde, yurtdışında;
dernekte okulda, sokakta... Kah tanımadığım yerlerde, Filistin’de,
Irak’ta.. Ve en çok da memleketimin dağlarında ve mahallele-
rinde... 

Sergül Albayrak 
kendini anlatıyor: 

Anıları Mirasımız

“Kitap Yasakları Sürüyor”
Tekirdağ 1 No’lu T Tipi Hapishanesindeki tutsak yakınlarının

hapishanedeki baskılara ilişkin 10 Aralık’taki anlatımını ya-
yınlıyoruz. Aileler anlatımında şunları ifade etti: “Tekirdağ T-
1 A-25’te yaşanan sorunlar: (8 Aralık’ta) her Perşembe olduğu
gibi görüş için hapishaneye gidildi. Mert’in görüş yasağı var,
ama ben de dergi bırakmak ve para yatırmak için gittim.
Kitap getiren aileler vardı. Kitapları almıyoruz dediler.
Almadılar. Sadece dergi var artık kitap yok, dendi. Kargo ile
de almayız dendi. Görüş yapıldı ve çıkışta Ali İlgü’nün babası
Sedat’ın ailesi bir araya geldik. T2’ye de Zeynel Abidin’in,
Murat Tan’ın ailesi gelmişti. Kitapların çocuklarımızın en
hassas noktası, en değerli varlığı olduğunu biliyoruz. İçerideki
kitapların da toplanmasından endişe duyduk… 

Kitap hakkının kanunen yasallaşmış bir hak olduğunu ve

Adalet Bakanlığı’ndan bir yazı olmaksızın, yasa dışı keyfi bir
uygulama olarak kitap almıyoruz, denmesi adına hak ihlali
suç duyurusunda bulunuyorum, dedim. Bunu hem bir aile
hem de bu yasa dışı uygulamaya şahit olmuş bir vatandaş
olarak yapıyorum dedim. Suç duyurusunda bulundum.

Ayrıca geçtiğimiz haftalarda F’den T’ye sevk olurken
Ali’yi çıplak soymak istedikleri ve Ali soyunmadığı için
gördüğü işkenceyi dün babası ile konuştuk. El ve ayaklarına
taktıkları kelepçeler atletini delmiş. Hala ciddi izler varmış.
Dün babası görüşte idi...

Geçen hafta Mert telefonda, biz asla gazeteler ile iletişime ge-
çemiyoruz, engelleniyor ve tüm disiplin cezalarına yasal olarak
hakkımız olan itiraz hakkı engelleniyor tamamen dedi, bu konuda
da suç duyurusunda bulundum. Mert “ondan önce de durup
dururken koğuşa girip Yaşar Kemal’in posterlerini yırttılar” dedi.
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TAYAD'lı Aileler Tecrite Karşı 27. Kez
Galatasaray Lisesi’nin Önündeydi

TAYAD’lı Ailelerin Temmuz ayında başlattığı tecrite
karşı Galatasaray Lisesi önündeki eylemin 27. si bu hafta
gerçekleştirildi. TAYAD’lı Aileler, OHAL’in ilanından bugüne
hapishanelerde giderek artan hak gasplarına karşı devam
eden eylemlerde bu hafta kitap yasakları, sürgün sevkler,
hasta tutsakların durumu ve sohbet hakkının gasp edilmesini
teşhir ettiklerini ifade etti. 16 kişinin katıldığı açıklamadan
sonra kanser hastası tutsak Mesude Pehlivan’ın serbest bı-
rakılması için 500 adet bildiri dağıtıldı.

Devrimci İşçi Hareketi Galatasaray Lisesi önünde, TA-
YAD’ın 27 haftadır sürdürdüğü basın açıklamasına 10
Aralık'ta dört kişi ile destek verdi.

Hapishanelerde Hak Gaspları
Artarak Devam Ediyor!

TAYAD'lı Aileler 10 Aralık'ta açıklama yaparak, ha-
pishanelerde devam eden hak gasplarına karşı sessiz
kalmayacaklarını ifade etti. Açıklamada: "Silivri 6 No’lu
hapishanesindeki devrimci tutsaklar, yemekleri mazgaldan
verildiği için idarenin verdiği yemeği kabul etmiyorlar.
Mahkemeye gittiklerinde gardiyanlar hücrelerini basıp
ne varsa aldılar. Tedavi hakları engelleniyor ve yine
sohbet hakları da engelleniyor. Bu hak gasplarını protesto
etmek için devrimci tutsaklar 6 gündür açlık grevinde-
ler.

Kürkçüler Hapishanesi’ndeki devrimci tutsak Deniz
Şah sağlık sorunlarının olduğunu, başının kapıya vurulması
sonucu baş ağrısı ve baş dönmesinin olduğunu anlatmasına
ve önceden yaşadığı kalp sorununu belirtmesine rağmen
hapishane doktoru kendisiyle ilgilenmemiş ve doktora
sevkini yaptırmamıştır.

Tekirdağ ve Edirne Hapishaneleri’nde idare hava-
landırmaya kamera takmaya çalışıyor. Ve devrimci tut-
saklar direniyorlar. Bunun yanında kitap kısıtlaması
devam ediyor.

Kırıkkale F tipi Hapishanesi’nde Emrah Yayla adlı
devrimci tutsak hapishane koşullarından kaynaklanan
boyun fıtığı rahatsızlığından dolayı götürüldüğü hastane
dönüşü sonrası hapishane girişinde gardiyanlar tarafından
saldırıya uğradı ve yaralandı.

Maltepe Çocuk Hapishanesi’nde kalan devrimci tut-
saklar Hakan ve Murat’ın sohbet hakları engelleniyor
ve bu yüzden saldırıya uğruyorlar.

Bizler TAYAD’lı Aileler olarak direnen devrimci tut-
sakların yanındayız. Devrimci tutsakları faşizmin zin-
danlarında yalnız bırakmayacağız. Devrimci tutsaklar
hapishanelerde direnerek, bizler de TAYAD’lı Aileler
olarak dışarıda devrimci tutsakları sahiplenerek yıllardır
bedel ödeyerek kazandığımız hakları koruyacağız. Di-
renerek kazandığımız haklara sahip çıkacağız" denildi. 

Deniz Şah ve Cengizhan Pilaf Direniyor
Deniz Şah’ın ailesi 9 Aralık’ta şu açıklamayı yaptı:

“Deniz’in yaşamış olduğu bu durumu hapishane müdürüne
aktarmak istedik. Fakat hapishane müdürü bizlere karşı
sorumsuz ve ilgisiz davrandı ve bizleri hapishane savcısına
yönlendirdi. Uzun süren tartışmalardan sonra başgardi-
yandan konuyla ilgileneceğine dair söz aldık. Bunlara
tepki olarak Deniz Şah ve Cengizhan Pilaf, yapılan açık
görüşten sonra görüş yerini terk etmeme eylemine devam
etmişlerdir. Tutsaklar yerde sürüklenerek zorla hücrelerine
götürülmek istendi. Orada bulunan aileleri ise onları
alkış ve sloganlarla uğurladılar. Sürüklenme sırasında
eziyete maruz kaldıklarını gören aileler gardiyanlara
müdahale ettiler. Yaklaşık olarak 15-20 gardiyanın yanı
sıra özel eğitimli, kasklı ekibin de bulunduğu grup
aileleri ite kaka dışarıya doğru evlatlarından uzaklaştırmak,
tutsakları yalnızlaştırmak istemişlerdir. .”

Özgür Tutsaklarla Dayanışma Yemekleri
TAYAD’lı Aileler İstanbul’un 3 bölgesinde Özgür

Tutsaklarla Dayanışma yemekleri düzenliyor. Hapis-
hanelerdeki yüzlerce evladımızı bu soğuk kış günlerinde
kazaksız, botsuz bırakmamak için kolları sıvayan TA-
YAD’lı Aileler düzenleyecekleri dayanışma yemekleriyle
bu soruna çözüm bulmayı hedefliyor. Tüm dostlarını
evlatlarını ailelerini Özgür Tutsaklarla Dayanışma Ye-
meklerine bekliyor.

1- Afrodit Düğün Salonu Çağlayan
CUMA GÜNÜ (16 Aralık) SAAT 19:30’DA

2- Sultan Düğün Salonu Gazi Mahallesi
PAZAR GÜNÜ (18 Aralık) SAAT  19:00’DA

3- 1 Mayıs Mahallesi Cemevi
SALI GÜNÜ (20 Aralık) SAAT 19:30’DA

TAYAD'lı Aileler 

Hasta Tutsak Mesude Pehlivan
Serbest Bırakılsın

Okmeydanı’nda Halk Cepheliler 9 Aralık’ta Piyalepaşa
Mahallesi’ne hasta tutsak Mesude Pehlivan’ın serbest bı-
rakılması için 50 adet afiş yaptı.

AKP’nin Mesude Pehlivanı Katletmesine
İzin Vermeyeceğiz!

TAYAD’lı Aileler  7 Aralık'ta Çayan Mahallesi’nde
kanser hastası tutsak Mesude Pehlivan için bildiri dağıtımı
ve kuşlama yaptı. 50 adet bildiri dağıtıldı, kafelerden ve
esnaflardan toplam 140 tane imza toplandı.


