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Berna Yılmaz ve Çiğdem Yakşi’nin Bayrampaşa Çevik Kuvvet’e Yönelik Gerçekleştirdikleri Eylem, 
İdeolojik Netliğin ve Siyasal Programı Uygulama Kararlılığının En Yüksek İfadesidir... 

Eylemin, "Silahları Eskiydi", "Bombaları Patlamadı", "Silah Tutmayı Bilmiyorlardı” gibi
Psikolojik Savaş Saldırılarıyla Karşı Karşıya Kalması Bundandır

DEVRİMCİ EYLEMİ YARATAN İDEOLOJİK NETLİK VE 
İDEOLOJİK BAĞIMSIZLIKTIR!

Halkın Adaleti ve Hesap Sorma Hakkı, Koşulların Uygun Hale Gelmesini Beklemez
Devrimci Savaşçılık, Bilinç ve İrade ile Koşulları Değiştirmektir!

BERNA YILMAZ,
ÇİĞDEM YAKŞİ
*Katillerden 

Hesap Sorma 
Geleneğimizi, 

*Faşizmin 
Saldırılarına 

Sessiz Kalmama 
Geleneğimizi, 

*Kuşatmalarda
Teslim Olmayarak

Çatışma 
Geleneğimizi
Sürdürdüler...

Tanıyoruz Onları…
“Büyük Operasyon” Adı Altında Gelip

Kanalizasyon Borusunu Patlatan
Su Borusunu Kırıp Mahalleyi Su İçinde Bırakan

Kadınlar Odasında Kadın İç Çamaşırlarının Üzerine İşeyen,
“Tayyip’in Kahramanları” Onlar...

Tanıyoruz Onları…
Daha Önce Gözaltına Aldıkları Halk Çocuklarına 

Kendilerini “G.Ö.T ÇÜ” Olarak Tanıtmışlardı
Bu “Lağım Fareleri” Kanalizasyon Çukurlarında Dolaşma, 

Kadınlar Odasına İşeme “Kahramanlığı”na Devam Ediyorlar

Gençlik Federasyonu 2 Mart 2017 Tarihinde Bir Kez Daha 
AKP’nin Eli Kanlı Polisleri Tarafından Basıldı

HALKIMIZ!
DEĞERLERİ VE AHLAKI OLMAYAN BU SAPIKLARI UNUTMAYIN!

ONLARI ARANIZA ALMAYIN! SELAM VERMEYİN!
HALK DÜŞMANI AHLAKSIZLARDAN HESAP SORACAĞIZ!
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Ülkemiz çok büyük devrimci dinamikleri barındırıyor,
dağlarında ve şehirlerinde gerillanın silah seslerinin duyulmadığı 

bir günü dahi yaşamak büyük bir kayıptır. Oligarşi binlerce insanı 
katledebilir, on binlercesini tutuklayabilir, milyonlarcasını göç et-

tirebilir. Geçici olarak sindirebilir. Ama dağlarda ve şehirlerde yaşa-
yan gerilla, o halkın umudu olarak, oligarşiye darbeler vurarak, zul-

me uğrayan halkın intikamını alarak, zulüm odaklarını yerle bir
ederek, oligarşiyi her gün biraz daha çaresiz duruma sokarak pasifi-

ze edilen, sindirilen halk kitlelerini yeniden ayağa kaldırarak halk
kitlelerinin gerillaya akmasını sağlar. Gerilla küçük hareketli birlik-

lerden gerilla ordusuna, gerilla ordusundan halk ordusuna doğru
gelişir ve devrimi hızlandırır. Oligarşinin karşı-devrimci şiddeti, an-

cak devrimci şiddetle karşılaştığında etkisini kaybeder ve giderek
kendini vuran silaha dönüşür. Karşı-devrimci şiddeti etkisiz kılma-
nın yolu devrimci şiddettir. Bu yasadır, tartışılmaz. Ama karşı-dev-
rimci şiddeti etkisiz kılmak yetmez, devrimin temel gücü halk kitle-
leriyse, devrimci şiddetimiz halk kitlelerini örgütleyebilmeli ve sava-
şa katmalıdır. Halk kitlelerini savaşa katmayan bir devrimci şiddet
de er geç yorulmaya ve nihayetinde yenilmeye mahkumdur. Halk

kitlelerini örgütleyebilme ve devrimci şiddeti 
uygulayabilme yeteneğini göstermeliyiz.

Türkiye ortamında Türk ve Kürt halkları ile tüm Anadolu halkla-
rı, iktidarın zulmüne karşı devrimci şiddetin gerekli olduğu anlayı-
şındadır. Çünkü yaşadığı haksızlıkları, adaletsizlikleri, sömürü ve
zulmü engelleyecek, devlete karşı kendisini koruyacak hiçbir güç
yoktur. Bu güç devrimcilerin silahlı güçleri olmalıdır. Uğranılan

haksızlıkta, zulümde, adaletsizlikte, sömürüde her an halkın yanıba-
şında olan gerilla, halkın silahlı gücü olarak büyüyecek ve gelişecek-
tir. Halkın adaleti olan bir silahlı güç olmalıyız. Biz adaletimizle, ka-
rarlılığımızla zalimlere yöneldiğimizde, halk da bu mücadeleye um-
madığımız ölçüde hızla katılacak ve büyük ölçüde destekleyecektir.

“Ayağa kalk direncim
çal tek tek kapıları!

Halkımıza sen öğretirsin
baş eğmeden yaşamayı

Milyonlarca yürek  
alevlensin kavgada...

Yakılan buğday başakları
yeniden ulaşsın yıldızlara!”

Berna ve Çiğdem, Dilek'in katledilmesine karşı 
kuşandılar silahlarını...  Kızıldere'nin yurtseverlik ruhu ve 

halk sevgisiyle yaptılar bunu...



ii ç i n d e k i l e r

politikalar, teslimiyetçilik
halklarımıza bir şey
kazandırmaz, aksine kurtuluş

umudunu bitirir

20 Akademisyenler, öğretim
görevlileri üniversitelerden

atılıyor ama direnmiyorlar... 

22 Yoldaşlarının düşünce ve

duygularında Leyla Aracı... 

23 10 Soruda:  Sorumluluk bilinci

25 Halk Meclisleri: Faşizmin
yalanlarını gerçeklerin
gücüyle yeneceğiz!

27 Mahalleler: Halkı örgütlemek
düşüncede, yaşamda,
çalışmada devrimci olmakla

mümkündür

29 Milisler Mahallenin
Şahanlarıdır: Halkın

umudunu büyütüyoruz

30 Sorunlar-Çözümler:

Olmazcılık

31 Halkın Mühendis Mimarları:
Küçükarmutlu Şenay ve
Gülsüman halk bahçesi
çalışmaları başladı

35 Devrimci İşçi Hareketi:
Direnmenin ve  kazanmanın
tek yolu birlik olmaktır. 

37 Kamu Emekçileri Cephesi:
Yaşasın süresiz açlık 

7 4 Mart 2016 tarihli burjuva

medya şu başlıkları attı...

9 Devrimciliğin Köşe Taşları:
Feda, halkların değerlerinin

savunulmasıdır

10 Yoldaşlarının Leyla ve

Bilgehan’a cevabı:...

12 Biz Diyoruz ki: Şehitlerimizi
mezarsız, katillerini cezasız

bırakmayacağız!

13 Grup Yorum üyeleri

özgürlüğüne kavuştu...

14 Tayyip’in “lağım faresi”
kahramanları
ahlaksızlıklarına devam

ediyor.

15 Halkın Hukuk Bürosu:
Hırsızlık iddiası ile gözaltına
alınan 16 yaşında bir çocuk

kaçsa ne olur?

16 Kürdistan’da Tek Yol
Devrim: “Diplomasi” adına

meşrulaştırılan işbirlikçiliktir

19 Parlamentoculuk, düzeniçi

4 Berna Yılmaz ve Çiğdem Yakşi
yüksek bir halk ve vatan
sevgisiyle savaştılar

DEVRİMCİ EYLEMİ YARATAN
İDEOLOJİK NETLİK VE BAĞIMSIZLIKTIR!

grevi eylemimiz!

39 Gençlik Federasyonu’ndan: 16
Mart katliamını hesabını
soracağız!

41 Liseliyiz Biz: Berkin’in katili
hala cezalandırılmadı! 

43 Ülkemizde Gençlik:...

45 Kamu Emekçileri Cephesi:
Açlığımızla kazanacağız...

47 Dersim Seyid Rıza Meydanı'nda
süren açlık grevi günlüğü

48 Faşizm Zalimin Zulmüdür:
Dilek Doğan'ı katleden faşist

devletin itirafı...

50 Devrimcilik Akıl

Tamirciliğidir:...

51 Hayatın Öğretikleri: “O
günden bugüne o dernekten bir
daha çıkmadım artık bir

Cepheliydim

52 Avrupa’da Yürüyüş:...

54 Avrupa’daki Biz: Yüzümüz
ülkemize, mücadelemize
dönük olmalıdır

55 Avrupa Dev Genç: Devri̇mci̇li̇k

yapmak  görevdi̇r...

56 Yitirdiklerimiz...

58 “Her gazetenin bir sahibi olur,
Armutlu haber gazetesinin
sahibi sizlersiniz”

HASTA
TUTSAK
MESUDE
PEHLİVAN
SERBEST
BIRAKILSIN!

KAYIP GERİLLALARIN 
AİLELERİ DERSİM’DE 

ÇOCUKLARI İÇİN 
DİRENİYOR 

DUYDUNUZ MU?

İletişim Tel: 0553 088 60 72



Devrimci eylem; halkın adalet talebini
karşılayan eylemdir. Eğer bir eylem halkın
adalet talabine cevap olamıyorsa, en azından
bunu hedeflemiyorsa, o eylem devrimci
bir eylem olamaz. Çünkü savaş halkın ik-
tidarı içindir. 

Bu savaşta düşman, her türlü yöntemi
kullanarak mücadeleyi geriletmeyi, halkın
devrimci mücadele ile olan bağlarını za-
yıflatmayı, halka korku salmayı amaçla-
maktadır.

İşte devrimci eylem düşmanın bu poli-
tikalarını boşa çıkarmalı, halka güven ver-
meli, umut yaratmalı ve adalet ihtiyacını
karşılamalıdır. 

"Çevik kuvvetin beynine saldırı", "Ka-
dınlar çevike saldırdı", "DHKP-C bu cesareti
nereden alıyor" bu manşetler 2016 yılının
Mart ayında, Berna Yılmaz ve Çiğdem
Yakşı isimli iki DHKC savaşçısının, İstanbul
Bayrampaşa Çevikkuvvet Müdürlüğü’ne
yönelik eylemleri sonrasında atılmıştı. 

Neydi bu eylemin amacı?
Çiğdem ve Berna, İstanbul Küçükarmut-

lu'da, evinde, ailesinin yanında, evine çamurlu
ayakkabılarıyla baskın yapan özel tim polis-
leriyle galoş tartışması yaptığı için katledildi.
Haber kanalları günlerce Dilek'in annesinin
ve abisinin çığlıklarını gösterdiler. 

Polis Küçükarmutlu'yu hedef almıştı çün-
kü Küçükarmutlu örgütlü bir mahalleydi.

Polis Dilek'i hedef almıştı çünkü Dilek,
örgütlü bir tavır sergilemişti. Dilek'in katili
ise bugün hala tutuklanmamıştır, bir katil
olarak görevine devam etmektedir.

Devrimcilik düşmanın politikalarını boşa
çıkarmaktır. Oligarşi Dilek'i katlederek tüm
halka gözdağı vermek istedi, “Cephe'den
uzak durun, uzak durmazsanız çocuklarınızı
katlederiz” mesajı vermeye çalıştı. 

Elbetteki Dilek'in katledilmesine sessiz
kalınamazdı, hesabı sorulmalı, adaletsizliğe
izin verilmemeliydi.

İşte Çiğdem ve Berna bu koşullar altında

Bayrampaşa Çevik Kuvvet Müdürlüğü’ne
basıkın düzenlediler. "Silahları eskiydi",
"bombaları patlamadı", "silah tutmayı bil-
miyor" gibi söylemler ise psikolojik savaşın
aracı olarak eylemin etkisini kırmaya yönelik
saldırılardı. Emperyalistlerin ve oligarşinin
psikolojik savaş saldırıları devrimci bir
örgüt üzerinde etkili olamaz. Onu stratejik
hedefinden koparamaz. Halk çocuklarının
katillerinin yaptıklarının yanlarına kar kal-
mayacağını oligarşiye göstermek, halkın
adalet talebine cevap vermek ayrıca devrimci
bir sorumluluk olarak Marksist-Leninist bir
örgütün görevidir. Devrimcilerin ve halk
çocuklarının kanı, halkın ahı, yıllar, hatta
onyıllar geçse de yerde kalmaz, kalmamalıdır. 

Devrimci eylem halkın adalet özleminin,
hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak he-
deflere yönelerek sağlamalı ve düşmanın
sinir sistemini tahrip edebilmelidir. Berna
ve Çiğdem'in eylemi böyle bir eylemdir.
Dilek'i katleden polise yönelmiş, halkın
canına, malına yönelik hiçbir tehlikeye
yer verilmemiş ve düşmanın sinir sistemine
darbe vurulmuştur. "DHKP-C bu cesareti
nereden alıyor" manşeti bunun ürünüdür. 

Bu eylem dün adaletsiz kalmayan halkın,
yarın da adaletsiz kalmayacağının göster-
gesidir. Oligarşinin Berna ve Çiğdem’in
eylemine bu kadar çok saldırmasının nedeni
budur. 

Seçilen hedefin netliği çok önemlidir.
Eylemde son derece ilkeli davranılmış ve
sadece halk düşmanlarına vurulmuş, bunun
dışında kimseye zarar verilmemiştir. Eylemin
gücü de buradadır. Devrimci eylemin ilke-
lerinden biri ve belki de en önemlisi, halkı
hedef almaması, halka zarar vermemesidir. 

Silah Yok, İstihbarat Yok,
Ama Yüreğimiz, Beynimiz ve
Bayrağımız Var... Bunlar Yeter

Bu eylemin özü özeti budur aslında.

DEVRİMCİ EYLEM
HALKIN ADALET  TALEBİNE CEVAP VEREN EYLEMDİR

DEVRİMCİ EYLEMİN GÜCÜ ONU YÖNETEN POLİTİKALARDADIR
Berna Yılmaz ve Çiğdem Yakşi 

Yüksek Bir Halk ve Vatan Sevgisiyle Savaştılar
Dilek’i Katledenlerin Karargahına Dayandılar, 

Halkımızı Adaletsiz Bırakmadılar

Devrimci örgütler halkın
örgütleridir ve halkın

olanaklarıyla savaşırlar.
Halkın silah fabrikaları

yoktur, halkın teknolojik
araçları yoktur. Bu durumda
büyük silahlara ve teknolojik

silahlara tapanlar, bu
silahlardan yoksun

olduklarında ya mücadelenin
dışına sürüklenmeye ya da bu

silahları edinebilecekleri
emperyalist güçlerle,

bağımlılık çerçevesinde çıkar
ilişkisine girmeye başlarlar.
Devrimcilik burada biter. Bu

örgütlerin yapacakları
eylemler de devrimci

ilkelerden uzak olacak, dost ve
düşman ayrımı ortadan

kalkacak ve halkı hedef alan
eylemler meşrulaştırılacaktır.

(....)
Kızıldere’de birçok zorluğun

ortasında yaratılmıştır. En
önemlisi de Mahirler aranır
durumdayken ve kendileri

kaçarlarken Denizler’i
kurtarabilmek, olmazsa da bu
saldırıya karşı tavır alabilmek

için, ideolojilerini, stratejik
çizgilerini hiç onaylamadıkları

bir örgütün insanları için... 

DEVRİMCİ EYLEMİ YARATAN İDEOLOJİK NETLİK44



Savaş hiçbir zaman sadece silahların
gücüyle kazanılmaz. Elbetteki silah sa-
vaşın temel aracıdır ancak, onu doğru
hedefe, doğru zamanda yönlendiren
politikadır, ideolojidir. Silahlı eylemin
gücü onu yönlendiren politikalardadır. 

Bu ne demektir?
Birçok kesim silahlı eylem yapa-

bilir… İslamcısı, milliyetçisi, opor-
tünisti ve kimi zaman da reformisti.
Ancak bunların hiçbiri iktidarı he-
defleyen, sınıf bilincine sahip silahlı
eylem yapamazlar. Devrimci ideolo-
jiden yoksun  bir silahlı eylem çizgisi,
kısa vadede kimi sonuçlar yaratsa da,
uzun vadede yozlaşmaya, çürümeye
ve uzlaşmaya mahkumdur. 

Bu yozlaşma ve çürüme kendisini
halkı hedef alan eylemlerde gösterir.
Halkı hedef alan hiçbir eylem devrimci
eylem değildir. 

Bu yozlaşma ve çürümenin bir di-
ğer ayağı de kendini büyük silah, tek-
nolojik silah arayışında gösterir. Çünkü
devrimci örgütler, iktidarı ele geçirene
kadar, emperyalizmin ve oligarşinin
sahip oldukları teknik ve silah ola-
naklarına hiçbir zaman sahip olamaz-
lar. Çünkü bu silahları üreten düşman,
hiçbir zaman devrimci örgütlerin, ko-
laylıkla bu silahlara ulaşmasını iste-
meyecektir. Bu konuda birçok engel
çıkaracaklardır. 

Devrimci örgütler halkın örgütle-
ridir ve halkın olanaklarıyla savaşırlar.
Halkın silah fabrikaları yoktur, halkın
teknolojik araçları yoktur. Bu durumda
büyük silahlara ve teknolojik silahlara
tapanlar, bu silahlardan yoksun ol-

duklarında ya mücadelenin
dışına sürüklenmeye ya da
bu silahları edinebilecekleri
emperyalist güçlerle, ba-
ğımlılık çerçevesinde çıkar
ilişkisine girmeye başlarlar.
Devrimcilik burada biter.
Bu örgütlerin yapacakları
eylemler de devrimci ilke-
lerden uzak olacak, dost ve
düşman ayrımı ortadan kal-
kacak ve halkı hedef alan
eylemler meşrulaştırılacaktır. 

Berna ve Çiğdem ise,
bir halk çocuğu için kendi-
lerini feda ettiler. Hem de
yine eylem anında halka tek

bir zarar vermeden. Devrimci eylem
budur. Halkın çocukları için kendini
feda etmektir. 

Bu tarih, halkın savaşının tarihidir
ve bu  tarih yokluklar, yoksunluklar,
zorluklar içinde yazılmış bir tarihtir
ve öyle yazılmaya devam edilmektedir.
Bu tarihi, Çiğdem gibi, Berna gibi
halkın kahraman evlatları yazmaktadır.
Büyük silahlarla, devasa olanaklarla
değil, yokluklar ve olanaksızlıklara
rağmen, ancak yürekleriyle, bilinçle-
riyle, sınıf kinleriyle ve tarih bilinç-
leriyle yazmaktadırlar.

O gün sınıf bilinci ve tarih bilinci
Dilek'in hesabını ne pahasına olursa
olsun sormayı gerekli kılıyordu. İşte
bu anda iki Cephe savaşçısı yüreklerini
ve bilinçlerini kullandılar.

Emperyalizme ve oligarşiye karşı
savaşta halkın savaşçıları, de-
zavantajlarını kararlılıklarıyla,
yaratıcılıklarıyla, cüretleriyle,
yoldaşlarına bağlılıklarıyla
aşarlar. Cüret o anda koşullar
ne olursa olsun, olanaklar ne
kadar kısıtlı olursa olsun, düş-
man ne kadar güçlü görünürse
görünsün, savaşma kararlılı-
ğını sürdürebilmektir.

Bağlılık, kararlılık, yara-
tıcılık ve cüret olmadan, de-
vasa silahlı güce sahip bir
düşmanla savaşmayı göze al-
mak mümkün değildir. Tüm
bunları yaratan ise ideolojidir.
Yani DEVRİMCİ EYLEMİ
YARATAN İDEOLOJİK
NETLİK VE BAĞIMSIZ-

LIKTIR. İdeolojik netliğe ve bağım-
sızlığa sahip olmadan devrimci bir
eylem gerçekleştirmek mümkün de-
ğildir. 

Devrimcilik her koşulda, özellikle
de saldırıların yoğunlaştığı koşullarda
savaşmaya devam edebilmektir. Dev-
rimcilik, koşulları değiştirebilme ira-
desidir. Olmazları, yokları, imkansız-
lıkları aşabilmek, değiştirme iradesi
gösterebilmektir. Devrimci zor ko-
şulların insanıdır. Devrimci eylem
ise, olanaksızlıklara, yoklara rağmen
yapılabilen eylemdir. 

Kızıldere’de birçok zorluğun orta-
sında yaratılmıştır. En önemlisi de Ma-
hirler aranır durumdayken ve kendileri
kaçarlarken Denizler’i kurtarabilmek,
olmazsa da bu saldırıya karşı tavır ala-
bilmek için, ideolojilerini, stratejik çiz-
gilerini hiç onaylamadıkları bir örgütün
insanları için kendilerini feda etmişlerdir. 

Çünkü düşman Denizler’i idam
kararı alarak esas olarak devrime,
sosyalizme, silahlı mücadeleye sal-
dırıyor ve gözdağı vermek istiyordu.
Mahirler bu durumda kendilerini dü-
şünmenin zamanı olmadığına karar
verdiler düşmanın saldırısına karşı
eylemle cevap verdiler. 

Kuşatıldıklarında ise yüksek bir
yurtseverlik duygusu ve halk sevgi-
siyle, düşmanın teslim ol çağrılarını
reddedip, "BİZ BURAYA DÖNMEYE
DEĞİL ÖLMEYE GELDİK" diyerek
silahlarına sarıldılar ve şehit düştüler. 

Berna ve Çiğdem, Dilek'in katle-
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dilmesine karşı kuşandılar silahlarını.
Aynı Kızıldere'deki anlayışla yaptılar
bunu. Aynı yurtseverlik ruhu ve halk
sevgisiyle. Bir halk çocuğunun katle-
dilmesine tavırsız tepkisiz kalınamazdı. 

Eğer o günlerde, her türlü silah ve
teknik eksiklerimize rağmen, tavır al-
mayarak, eylem yapmayarak, oligar-
şinin Dilek'i katletmesine sessiz kal-
saydık, biz esas o zaman ölürdük. 

Berna ve Çiğdem, yüksek bir  halk
sevgisiyle, kendilerini feda ederek
düşmandan Dilek'in hesabını sordular.
Sadece hesap sormakla kalmadılar,
geleneklerimizi de devam ettirdiler. 

Katillerden hesap sorma gelene-
ğimizi sürdürdüler.

Faşizmin saldırılarına sessiz kal-
mama geleneğimizi sürdürdüler.

Kuşatmalarda teslim olmayrak ça-
tışma geleneğimizi sürdürdüler. 

Devrimci Bilinç ve
İradenin Önünde
Hiçbir Güç Duramaz

Devrimci bilinç ve iradeyle birleşmiş
insan faktörünün önünde hiçbir güç
duramaz. O gücün önünde en ileri tek-
nolojiye sahip, en tahripkar, en yakıcı
silahlar bile içleri boş birer demir yığı-
nından başka bir şeyi ifade etmez.

Çünkü  o silahları üreten de kulla-
nan da insandır. Devrimci savaşçı bi-
linçli bir savaşçıdır, kim için savaştı-
ğını, kime karşı savaştığını bilir.

Halkını ve vatanını sever, hiçbir
zorlama veya çıkar gözetmeksizin sa-
vaşır. Bu nedenle de Berna ve Çiğdem
gibi savaşçıların önünde durabilecek
bir güç yoktur. Her türlü engeli aşarak
hedeflerine ulaşır ve eylemlerini ger-
çekleştirirler. Öyle de yapmışlardır.
Kuşatıldıklarında ise devrimci gele-
neklere bağlı kalarak teslim olmamış,
savaşarak şehit düşmüşlerdir. Halkla-
rına ve vatanlarına, örgütsel değerlerine
ve yoldaşlarına ve geleneklerine bağlı
kalmışlardır. Bu yanıyla bizi devrime
bir adım daha yaklaştırmışlardır. 

Devrimci eylemin en büyük özel-
liği, halkta devrime karşı sempati ya-
ratması ve giderek halkı politikleştir-
mesidir. Bu ancak bir çizgi haline
gelen bir süreçle yaratılabilir. 

Tek tek eylemler belli bir sempati
yaratsalar da, bir sürekliliği olmadı-

ğında zamanla et-
kisini yitirecektir.
Silahlı eylemlerin
halkı politikleşti-
rerek zamanla sa-
vaştırabilmesi
için; devrimci
ilke ve kurallara
bağlı olarak bir
sürekliliğe, doğru
politik önderliğe
ve doğru ideolo-
jik bir çizgiye ve
doğru bir strate-
jiye sahip olması zorunludur. Bunlar
olmadan bir eylemin halkı etkilemesi
ve zamanla savaştırması mümkün ol-
madığı gibi, devrimci bir eylem olması
da düşünülemez. 

Bu açıdan, Çiğdem ve Berna'nın
eylemleri, tüm diğer silahlı eylemle-
rimizle birlikte, devrim stratejimizin
birer parçasıdırlar ve hiçbir eylemimiz
birbirinden ve politikalarımızdan ba-
ğımsız ve ayrı değildir. 

Bayrampaşa Çevik Kuvvet Mü-
dürlüğü eylemi, ideolojik ve siyasi
netliğin yarttığı bir eylemdir. Hiçbir
zaman devrimci eylemi salt askeri bir
bakış açısıyla ele almadık. Böyle de-
ğerlendirenler, devrimci eylemi, ideo-
lojik ve politik içeriğinden koparanlar
uzun süre savaşamazlar. Zorlu koşul-
larda, olanaksızlıklarla ve yoğun düş-
man saldırılarıyla karşı karşıya kal-
dıklarında savaşma güçlerini yitirirler. 

Kolombiya'da FARC bu gücünü
yitirmiştir. Çünkü ideolojik olarak ye-
nilmiş ve bugün 11 bin gerillasıyla
teslim olmaktadır. Ülkemizde Kürt
Milliyetçi Hareketi de ideolojik yenilgi
sonrasında emperyalizmin kara gücüne
dönüşmüştür. 

Biz ideolojimizin ve siyasi çizgi-
mizin gücüyle savaşıyoruz, politika-
larımızla savaşıyoruz. Bu nedenle en
zorlu koşullarda dahi savaşımızı en-
gelleyemiyor düşman. 

Berna ve Çiğdem, o zorlu koşul-
larda kendilerini feda ederek gerçek-
leştirdikleri eylemle, adaletimizi uy-
gulamışlardır. Bizi iktidar mücadele-
mizde bir adım ileriye taşımışlar ve
geleneklerimizi sürdürmüşlerdir. 

Bu gelenekler, Mahirleri, Oğuzları,
Onurları, Bilgehanları, Cihanları, Ley-

laları yaratarak gücümüze güç katmıştır. 
Selam olsun halkın kahraman ev-

latlarına,
Selam olsun her türlü zorluğu aşa-

rak adalet olanlara,
Selam olsun Sabo'nun kızlarına...
Bugün onlarla onların yarattıkları

geleneklerle, bize bıraktıkları adalet
olma, hesap sorma bilinciyle çok daha
güçlüyüz. 

Bu güçle Çiğdemler’in, Bernalar’ın
açtıkları yoldan iktidara yürüyeceğiz. 

Bu güçle emperyalizmin ve faşiz-
min iktidarını yıkacak, halklarımıza
ve şehitlerimize verdiğimiz devrim
sözünü tutacağız. 

GRUP YORUM SERBEST
Umudun türkülerini dinlemekten bir

an bile vazgeçmedik... Grup Yorum;  98
gün sonunda aramıza geri döndü.

1 Mart günü Çağlayan Adliyesi’nde
görülen dava sonunda tahliye olan Grup
Yorum elemanları, tahliyenin hemen ertesi
günü İdil Kültür Merkezi’nde halkımızla
bir araya geldi. Hasret bitmişti artık, büyük
bir özlemle kucaklaştı halkımız. Grup Yo-
rum üyeleriyle. Tüm gün keyifli sohbetler
edildi, 98 günün özlemi giderildi.

Büyük bir masa etrafında yenen ye-
meklerin ardından F tipi hapishanelerinde
geçirdikleri 96 günü kısa kısa anlattılar.
Sabah saatlerinden itibaren başlayan tahliye
yemek günü geç saatlere kadar sürdü.

Zaman zaman kafe önünden geçen
akreplerin tacizi gözlerden kaçmadı el-
bette. Onlar taciz etmeye devam etsinler,
biz kültür merkezimizde her daim sıcak
çaylar eşliğinde keyifli sohbetlerimize
devam edeceğiz.

FOSEM (Fotoğraf ve Sinema Emek-
çileri) / 4 Mart 2017

Yürüyüş
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1-Feda, soylu bir eylem, halkın de-
ğerlerinin görkemli bir savunulmasıdır.

2-Feda burjuva ideolojisinin tüm
değerlerini yerle bir eder, halkların
yıllar boyunca oluşturduğu değerleri
savunur.

3-Faşizm, silahları, istihbaratı, polis
ve ordusuyla halkın direnişini yok
edebileceğini düşünüyor

Saldırıyor, katliamlar yapıyor, göz-
dağı veriyor, sokaklarda, meydanlarda
devrimcileri halkı copluyor, gözlatına
alıyor, işkencelerden geçiriyor ve tu-
tukluyor.  F tipleri yapıyor, F tiplerinde
tecritler uyguluyor.

Yani ne yaparsa yapsın direnenleri
teslim alamıyor.  Çünkü emperyalizm
ve oligarşinin halka karşı kullandığı
en güçlü silah, ölüm silahı çoktan el-
lerinden alındı.

4-Feda kültürü, Kızıldere’de, "BİZ
BURAYA DÖNMEYE DEĞİL, ÖL-
MEYE  GELDİK’’ diyen ve Kızılde-
re’yi kızıla boyayan Mahirler’den baş-
layarak, ölüme tilililerle, halaylarla,
sloganlarla gidenler tarafından oluş-
turuldu.

Çiftehavuzlar’da düşmanın binlerce
polisine, bombasına, kurşununa rağmen
Eda telefonda şunları söyledi; “Bizler,
Türkiye halkları için sehit düşeceğiz.
Bizler çok iyiyiz. Çok sakiniz. Kızıl-
dere’de, 12 Temmuz’da ölümü gülerek
kucaklayan yoldaşlarımız gibi, biz de
ölümü gülerek, çarpışarak karşılaya-
cagız.’’

5-Feda eylemlerinin yüzde 95’i
Amerikan işgaline karsi direniş olarak
gerçekleştirilmiştir. Gerçek ortadadır:
Feda eylemlerini ortaya çıkaran em-
peryalist işgaller ve zulümdür. Yağma
ve talandır. Adaletsizliktir. Halkların
onuruna yönelik pervasız saldırgan-
lıktır. Feda eylemlerini ortaya çıkaran,
açlıktan ölenler, bombalarla parçala-
nanlar, direndikleri için her türlü zulme
maruz bırakılanlardır.

6-Silahlı mücadele, devrim ve sos-
yalizm yolunda yürüyen Marksist Le-
ninistler’in  tercihi değildir. Fakat em-
peryalizm ve oligarsi, devrim ve sos-

yalizm için başka bir yol bırakmadığın
için  Marksist-Leninistler silahli mü-
cadeleye başvururlar. 

7-Halkların en güçlü silahı feda-
dır.

8-Halkların özgürlüğü ve bağım-
sızlığı için, kendini feda etmeye hazır
savaşçıdan daha büyük bir güç yoktur.

Ne için yaşadığını, ne için kendini
feda ettiğini bilen devrimci dünyadaki
en büyük güçtür.

O güçün karşısında hiçbir silahın,
hiçbir tankın, topun hükmü yoktur.

O güç ezilen halkların güçüdür.
O güç devrimcilerin güçüdür.
9-Zehra Öncü bir gerillaydı, bir

kaç dakika önce yoldaşları yanında
şehit düşmüştü... Yoldaşlarını katle-
denlerden hesap sormak için, üzerin-
deki el bombasını patlatmayı düşün-
düğünde, bunu yoldaşlarına soracak
zamanı yoktu. Düşündü ve yoldaşlarını
katledenlerin komutanına yaklaşarak,
bombanın pimini çekti, yoldaşlarının
hesabını sorarak şehit düştü.

10-Oğlu feda savaşçısı olan ve oğlunu
kucaklayarak eyleme gönderen Filistinli
bir anne ise şöyle diyor; “Bizler asla
katil değiliz. Başkalarının düşündükleri
gibi cani de değiliz. Biz her şeyden
önce haklarımızı savunuyoruz.

Haklarımızı alabilmek için bütün
yollara başvuruyoruz.

Evet ben oğlumu feda ettim ve zor
bir fedakarlık bu.”

11-Her devrimci yaşamı sever, uğ-
runa ölecek kadar...

Her devrimci zaferi görmek ister,
onu hızlandırmak için canını verecek
kadar.

Ölümden ya da yaşamdan yana ol-
mak sahte bir ikilemdir. Yaşayarak
direnen de, ölerek direnen de, dev-
rimcidir. Ölmeyi ya da yaşamayı, fa-
şizmin şiddeti belirliyor. Ama ölümü
göze alma iradesi bize aittir. Böyle
bir iradeye sahip olduğumuz için, ne
yasaklar, ne de faşizmin zulmü, di-
renme hakkımızı yokedemiyor. 

12-Fatma Koyupınar;
"Yaşadığımız dünyada, emperya-

lizme ve oligarsiye karşı dik durmanın,
teslim olmayacağımızın cevabı ölüm
orucu ve feda. Dünya ve ülkemiz halk-
larına, tüm dünya devrimcilerine umut
bu direnişimiz. Sosyalizm’in, Marksizm
Leninizm'in, sömürüsüz bir dünyaya
inancın adı. Ve savaşımızın yalın ger-
çeği. Hiçbir savaş ölmeden ve öldür-
meden yapılmaz.

Emperyalizm ve oligarşi tecritle,
sansürle öldürmeye, teslim almaya
çalışıyor. Öyle bir süreç yaşıyoruz ki,
direnme hakkımız için direniyoruz."

13-Eyüp Beyaz;
“Adaletin olmadığı bir ülkede halk

kendi adaletini arayacaktır. Yaşamı,
yaşamayı çok sevdiğim halde, ada-
letsizliğin, yoksulluğun, emperyalizme
bağımlılığın son bulması için, onurlu
bir yaşam için kendi hayatıma bilerek
ve isteyerek son veriyorum. Canım
halkıma, vatanıma ve bu ülkenin pırıl
pırıl geleceğine feda olsun. Çocukla-
rımızın yarınına feda olsun.”

15-Yaşamak için ölmesini de bil-
mek gerekir...

“Ölüm orucu eylemi ile bütün halk-
larımız ve dünya halkları en çıplak
biçimiyle Türkiye faşizmini ve devrimci
iradenin yenilmediğini gördü.

(...) Halk için ölüme yatmak öylesine
inanılmaz, öylesine büyük, kutsal ve
meşru ki; oligarşinin tüm yalanları,
demagojileri yerle bir oldu. Devrimci-
lerin haklılığı, meşruluğu bir kez daha
kanıtlandı. Bütün halklar, hatta çesitli
burjuva kesimleri devrimcilerin inancını,
kararlılığını düşünmeye başladı. Herkes
sarsıldı, adeta bir deprem oldu. En
korkaklar, yılgınlar dahi hareketlendi,
onurlu olmak gerektiğini hatırladı.

Ölüme yatanlar onlarca silahlıey-
lemden ve en güçlü silahlardan çok
daha güçlü bir etkiye sahip olduklarını
gösterdi. İnanç sağlamlılıği, halka
bağlılığı gösterip ihtilalin yolunu meş-
rulaştırdılar. Halkın öncüsü oldular
ve ölümsüzleştiler.”

(Dursun Karataş’ın 1996 Ölüm
Orucu Direnişçileri’ne gönderdiği me-
sajdan)

Feda 
Halkların Değerlerinin 

Savunulmasıdır

DEVRİMCİLİĞİN 
KÖŞE TAŞLARI
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1-ÇEVİK KUVVET'İN BEYNİNE SALDIRI
Terör örgütü DHKP-C, Çevik Kuvvet'in beynine

saldırdı. Ancak amacına ulaşamadı. Akşam saatlerinde
ise adliye çalışanları servisine ve bir vakıf üniversitesine
ait araca silahla ateş açıldı. 

2-ÇEVİT KUVVETE BOMBALI SALDIRI
İstanbul'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne silahlı

ve bombalı saldırı düzenleyen 2 DHKP-C'li kadın
terörist, kıstırıldıkları binada öldürüldü. 

3-KADINLAR ÇEVİK'E SALDIRDI

4-DHKP-C BU CESARETİ NEREDEN BULU-
YOR?

Adliye basıyor, savcıyı odasında öldürüyorlar.
İstanbul ortasında güpegündüz polis merkezlerine ateş
açıyorlar. 

BİR SAATLİK ÇATIŞMA

5-DHKP-C ÇEVİK KUVVET'E SALDIRDI

6-ÇEVİK KUVVET'E EL BOMBALI SALDIRI

7-ÇEVİK KUVVET'E ÖLÜMÜNE SALDIRI
Terör örgütü DHKP-C'liler dün İstanbul polisini

hedef aldı. Sabah saatlerinde Çevik Kuvvet Şube Mü-
dürlüğü'ne el bombası ve otomatik silahla saldıran iki
kadın terörist sığındıkları evde ölü ele geçirildi. 

8-ÇEVİK KUVVET'E BOMBALI SALDIRI
İstanbul'da 2 kadın terörist Bayrampaşa Çevik

kuvvet Müdürlüğü'ne bombalı ve silahlı saldırı düzen-
leyerek kaçtı. 

9-İSTANBUL'DA NEFES NEFESE 100 DAKİKA
POLİSE BOMBA 

10-İSTANBUL'DA GÜNDÜZ VAKTİ

11-İKİ YILDIR ARANAN TERÖRİSTLERDEN
EMNİYET'E SALDIRI

12-DHKP-C'Lİ İKİ KADIN ÇEVİK KUVVET'E
SALDIRDI

13-ÇEVİK KUVVET'E İNTİHAR EYLEMİ

14- 5 YIL SONRA BU KEZ SİLAHLA ORTAYA
ÇIKTI

15- BAYRAMPAŞA'DA POLİSE DHKP-C SAL-
DIRISI

3 Mart 2016 Tarihinde İki Cephe Savaşçısı Kadın, Dilek Doğan'ın ve Yılmaz Öztürk'ün
Hesabını Sormak İçin Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne Silahlı ve El Bombalı
Saldırı Düzenledi...

4 MART 2016 TARİHLİ BURJUVA MEDYA ŞU BAŞLIKLARI ATTI:

Biz Devrimciler;
Emperyalizme

karşı
bağımsızlık,

Faşizme karşı
demokrasi,

Kapitalizme karşı
sosyalizm için
savaşıyoruz. 
Bu savaşta
ölümü göze

alıyoruz.
Ölüyoruz. 

Ve bir kez daha belirtiyoruz ki: 
ADALET YOKSA ADALET SAVAŞÇILARI VARDIR!

Adaletin bedelini canımızla ödüyoruz.
İnancımıza biçtiğimiz paha, ölmek
ama dönmemektir. Dönmeyeceğiz!

Ya adaletsizliği yok edeceğiz ya da yok olacağız!

8



Adaletin Olmadığı Bu ülkede devrimcilik, devrimciler, hak ve özgürlük mücadelesi hep olacaktır.
Halkımız!  Adaletsizliğe teslim olmayacağız! Adalet talebimizi teslim etmeyeceğiz!

Adalet beklemeyeceğiz.  Adaletsizliğe Karşı  Hep birlikte Direnmek zorundayız!

ŞEHİTLERİMİZ BERNA VE ÇİĞEDEM 
İki yoldaş, İki yürek 

Onur saygıya durdu onların karşısında. 
Masumiyeti öğretiyorlar.  

Adalet için direnmeyi ve savaşmayı
öğretiyorlar. 

Elimizde taş, bayraklarımızda 
yıldız olacaklar. Onlar ölümü

gömdüler, yanımızdalar. 
HALK KADAR HAKLIDIRLAR 

DEV-GENÇ GELENEĞİ BERNA VE ÇİĞDEM'LE SÜRÜYOR!
Dev-Genç, Bir Mücadele Tarihidir... Dev-Genç’liler, teslim olmayanların soyundandır!

İKİ KADIN, CEPHE SAVAŞÇISI ÇEVİK KUVVETİN BEYNİNİ TARADI 
İKİ MASUM KADINDILAR 

MASUMİYETLERİ HAKLILIKLARINDAN, MEŞRULUKLARINDANDI
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-Yoldaşla-
rının Leyla ve

Bilgahan komutan-
larına sözüdür;  Leyla'nın “Silahsız
üç gerilla ne yapabilir” sorusunu ve
bu soruya verdikleri cevap unutulmaz
olarak kalacak: “İsteyen ve inanan
bir gerillanın yapamayacağı hiçbir
şey yoktur”

Bundan sonra şu veya bu biçimde
benzer durumlarda ne yapılması ge-
rektiğinin ölçüsü Leyla'nın cevabı
olacaktır.

Bununla birlikte bu soru ve ce-
vabını da koşullardan ve süreçten
ayrı değerlendiremeyiz. Sadece Der-
sim'de Leylalar'ın o anda yaşadıkları
süreç, içinde bulundukları koşullar
değildir sözkonusu olan. Leylalar’ın,
Bilgehan'ın yaşadıklarını da içine
alan tarzda, dünya ve ülkemiz gene-
linde Marksist-Leninistler olarak ya-
şadıklarımızdır Leyla'nın soru ve ce-
vabını tarihsel kılan. Ve biz Leyla
ve Bilgehan'ın yoldaşları olarak, bu
soruyu; EMPERYALİZMİN VE FA-
ŞİZMİN SALDIRILARI KARŞI-
SINDA BİR CEPHELİ NE YAPA-
BİLİR diye sormaya ve cevabını,
HALKI ÖRGÜTLEYEBİLİR, Sİ-
LAHLANDIRABİLİR VE SAVAŞ-
TIRABİLİR direyerek vermeye de-
vam edeceğiz. 

Yoldaşlarının Leyla ve Bilgehan
komutanlara sözüdür; "... Leyla Ko-
mutan, bombardıman sonrasında "si-
lahsız üç gerilla ne yapabilir?" diye
düşünüp umutsuzluğa kapılmayıp,
DEVRİM yapabilir bakış açısıyla umut
olduysa aynı şekilde bir Dev-Genç'li
hapishanede dört duvar arasında oli-
garşinin teslim alma politikalarına
karşı tek başına da olsa şehitlerinden,
haklılığından ve meşruluğundan aldığı
güçle direnip zaferi kazanabilir." 

Leyla'nın sorusu savaş içerisinde
karşımıza sürekli çıkıyor ve bu soru
sadece bizim önümüze çıkan bir soru
değildir. Dünya halkları bu soruyu
defalarca sormuş ve kendi ülke ko-

şulları içinde cevaplar
bulmaya çalışmışlar-
dır. Bu soru kimi za-
man "Ne yapmalı",
kimi zaman da "Nasıl
yapmalı" şeklinde so-
rulmuştur. Hayatın bu
soruyu Lenin'e, Bolş-
evikler’e de sorduğu
bilinir. Bu yanıyla ta-
rihsel bir sorudur ve
bu soruya verilecek
cevap da bir o kadar
tarihsel önemde ola-
caktır. Leyla'nın di-
linden dökülen bu
soru içinde şunları
içerir: Yeterli kadromuz, silahımız,
paramız, olanağımız, temiz evimiz,
istihbaratımız olmadan ne yapabiliriz...
Ve bunca zorluk, olanaksızlık, kural-
sızlık ve zaaflar, acemilikler ve dahası
bitip tükenmeyen saldırılar karşısında
NE YAPABİLİRİZ... Bunun cevabını
en iyi şekilde Bilgehan komutan sa-
vaşarak, AKP'yi derinden sarsarak,
kuşatıldığında geleneklerimizi yaşa-
tarak vermiştir. 

-Yoldaşlarının Leyla ve Bilgehan
komutanlarına sözüdür; Hayatın
bu sorusu karşısında bizim tek bir ce-
vabımız olacak. Leyla'nın emeğine,
Bilgehan'ın sabrına ve öfkesine sara-
lacağız. Biz onlar gibi yaşayacak, onlar
gibi savaşacak, onlar gibi öleceğiz.

Leyla'nın  yaralı ve yanıklar içinde
silahsız üç gerilla ne yapabilir soru-
suna cevabı asla kişisel bir cevap
değildir, BİZ'i bağlayan tarzda ta-
rihseldir. Hiç kuşku yok ki Leylaların,
Bilgehan'ın bu soruya verdiği cevap
anlık değil, o “an”ı da içine alan
tarzda bir kültürün, geleneğin, tarihin
cevabıdır. Söz konusu olan Kızıldere
kültürü, direniş geleneğimiz ve kanla
yazılan tarihimizdir. Buraya kadar
böyle geldik, bundan sonrada böyle
ilerleyeceğiz. Leylalar’ın dediği gibi;
Devrim isteyen ve devrim inancını
kuşanmış M-L bir gerilla hareketinin

yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Ye-
diden yetmişe bunu böyle algılayıp
her birimiz çalışma alanlarımızda
somutlarsak gerçekten de ileri adım-
larımızın sonuçları devrimci geliş-
meler olacaktır. 

-Yoldaşlarının Leyla ve Bilgehan
komutanlara sözüdür; Leylalar’ın
ve Bilgehan'ın cevabını somutlayıp
büyüteceğiz. Leylalar’ın yaşadıklarını
biz de yaşayabiliriz, daha farklılarını,
daha büyük katliamları da yaşayabi-
liriz. Biçimi farklı olabilir ama aynı
anda birçok gerillamızı kaybedebiliriz.
Yaşamadığımız şeyler değil bunlar.
Savaş içinde yaşanabilir durumlardır.
Önemli olan gereken dersleri çıkar-
mak ve gerilla şehitlerimizin çağrısını
doğru anlayabilmektir. Ne diyordu
Onur: "Bra savaşı büyütün ha..."
Onur'un, Çayan'ın, Oğuz'un  çağrısı
budur.  "... Bu savaşı kazanmak için
nasıl bir gerilla tarzıyla savaşacağız?
Leyla, Mahir, Oğuz gibi savaşaca-
ğız..." İşte bu kadar...

Evet işte bu kadar. Onlar gibi sa-
vaşacağız. Bunun için öncelikle onlar
gibi yaşamak zorundayız. Yaşamımızı
Leyla gibi programlayacak ve emekle
birleştireceğiz. Bu durumda hepimiz
bir Leyla olabilir ve hepimiz İstanbul’u
yönetebilir, hepimiz savaşıp savaştı-
rabiliriz. Bilgehan olacağız. Nedir

Yoldaşlarının Leyla ve Bilgehan’a Cevabı:
Her Koşulda ve Her Şart Altında Savaşımızı

Sürdüreceğiz, Sizi Savaşımızda Yaşatacağız!

Yürüyüş
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Bilgehan olmak? Yoldaşlık sevgisidir,
sabırdır, hesap sorma gününü öfkemizi
büyüterek beklemektir. Yeni insandır
Bilgehan. "Örgütüm öyle diyorsa öy-
ledir" diyendir. İşte komutanlık budur,
örgüte ve yoldaşlarına güven ve büyük
bir sevgi. Ne diyordu dayımız "Yol-
daşlık bir çift göz gibi olmaktır". He-
pimiz bir çift göz olacağız.

Yoldaşlarının Leyla ve Bilgehan
komutanlara sözüdür; o sığınakta pa-
ramparça olmamız felaket değil, asıl
felaket gerillamızın 24 MKP'li gibi
silahlarını bırakıp ellerini kaldırarak
teslim olması olurdu. Biz doğru yol-
dayız. Bedeli acı olsa da savaş ger-
çeğinin içinde daha sağlam sığınak
yapmasını da öğreniriz biz. Ancak
kimse bize çaresizliği dayatıp tesli-

miyeti öğretemez.
Sözümüzdür: Şimdi görevimiz;

cenazesi kaybedilmek istenen yol-
daşlarımızı mezarlarına ulaştırmaktır,
ardından savaşı büyütmek için dağlara
daha çok yönelmektir.

-Yoldaşlarının Leyla ve Bilgehan
komutanlara sözüdür: Emperya-
listlerin dayattığı gibi silahlarımızı
toprağa gömeceğimize bedenimizin
toprağa gömülmesinin kararını veri-
yoruz ki betona gömülenden hayat
çıkmaz ama toprağa gömülen, Sa-
bo'nun dediği gibi karanfil olup ye-
niden ve yeniden yeşerir. Silahınızın
betona gömülmesi teslimiyet, bede-
ninizin toprağa gömülmesi Kurtuluşa
Kadar Savaş kararlılığıdır. 

Bu savaş şimdi bizim omuzları-
mızdadır. Biz savaşacağız, eğilmeden,
bükülmeden, sağa-sola savrulamadan,
ideolojik netlik ve bağımsızlığımızla,
örgütümüze ve yoldaşlarımıza güve-
nerek savaşmaya devam edeceğiz.

Dağlarda olacağız,
Şehirlerde olacağız,
Yoksul mahallelerde olacağız...
İşçinin, memurun, köylünün, genç-

liğin içinde olacağız.
Savaşacak ve örgütleneceğiz, hal-

kımızı örgütleyecek, silahlandıracak
ve savaştıracağız. Komutanlarımıza
sözümüzdür, bütün dağlarımızı ve şe-
hirlerimizi gerillayla, yoksul mahal-
lelerimizi milislerimizle donatacağız.

KIZILDERE SON DEĞİL SA-
VAŞ SÜRÜYOR!

Yürüyüş dergisi olarak, Dersim’de
katledilen 11 Gerilladan biri olan Şe-
hidimiz Murat Gün’ün babası Kemal
Gün’le cenazelerle ilgili 3 Mart’ta yap-
tığımız röportajı yayınlıyoruz. 

Yürüyüş: Niçin Dersim’de oturma
eylemi ve açlık grevine başvurdunuz?

Kemal Gün: 7 Kasım’da oğlum
Murat Dersim Hozat Bölgesi’nin Çat
Vadisi’nde askeri operasyonunda
bombalandı. Cenazeleri bize bildi-
rilmedi. 3,5 ay sonra sadece internete
düştükten sonra biz duyduk ve sav-
cılığa gelip başvurduk. İfademiz alındı.
Kan örneklerimiz alındı. Ve hiçbir
cevap verilmediği için ben de burada
öncelikle oturma eylemine, sonrasında
ise açlık grevine başladım.

Yürüyüş: Bu eylem sırasında em-
niyet tarafından rahatsız edildiniz mi?

Kemal Gün: Evet, oturma eyle-
mimiz sırasında 2 kez geldiler ve
gözaltına alıp ifademizi aldılar. Yasak
olduğunu ve Tunceli’den ayrılmamız
gerektiğini söylediler. Ondan sonra
valiliğe gidip başvurdum, açlık grevine
başladık ve sonuç alana kadar devam
edeceğim. Gerekirse ölüm orucuna
başlayacağım.

Yürüyüş: Basından duyduğumuza
göre oğlunuzun ve diğer yoldaşlarının

katledildiği sığınağa gitmişsiniz. Orada
nelerle karşılaştınız, yanınızda kimler
vardı ve nasıl geçti anlatır mısınız?

Kemal Gün: Yanımızda 4 avuka-
tımız vardı. Hozat Belediyesi’nden 4
gönüllü işçi de geldi. Jandarma ile be-
raber oraya hareket ettik. Bölgeye çık-
tığımızda özel harekatçılar oradaydı,
bizden önce gitmişler. Sığınağa gitti-
ğimiz zaman, 4 ay önce bombalan-
masına rağmen sığınakların daha yeni
yakıldığını ve çöktüğünü tespit ettik.
Kepçe ile açmaya başladık, cesetleri
bulmak için. 10 cm’e kadar gelince
biz ellerimizle ve küreklerle devam
ettik kazıya. Sığınağın sonunda bir
köşede cenazelerin üst üste atılmış,
yakılmış ve kül olmuş halini gördük,
sonra içinden elimizle kemik, saç ve
diş parçaları torbaya koyduk. En büyük
parça 5-6 cm, o da kömürleşmiş. Bu
parçaları; askerlerin baskısı altında,
sözlü sataşmalar altında topladık. Sav-
cılığa teslim ettik, haber bekliyoruz.

Yürüyüş: Peki Kemal amca sığı-
naktan başka neler çıktı?

Kemal Gün: Sığınaktan soba, be-
yaz ve bir kısmı yanmış kadın göm-
leği, 1 adet kareli gömlek, bir avuç
kadın saçı, masa, 1 adet yine büyük
bölümü yanmış kleş, ve 1 adet de av

tüfeği çıktı.

Yürüyüş:
Bundan sonra
ne yapmayı dü-
şünüyorsunuz?

K e m a l
Gün: Bundan
sonra cenaze-
lerimiz tespit
edilip, ailelere teslim edilene kadar
açlık grevine devam edeceğim, ge-
rekirse ölüm orucuna başlayacağım.

Yürüyüş: Cenazeleri nereye ve
nasıl gömmeyi düşünüyorsunuz? Bi-
liyorsunuz yoldaşları bu tür cenaze-
lerde kendi geleneklerini uyguluyor-
lar…

Kemal Gün: Cenazesini kardeşi
Çayan’ın yanına götürüp devrim ha-
reketinin gelenekleri ve dini inanç-
larımıza göre defin etmek istiyorum.

Yürüyüş: Murat’ın daha öncesin-
den size bir vasiyeti var mı, ya da
yoldaşlarının kendisi için istediği bir
vasiyet var mı?

Kemal Gün: Murat’ın hiçbir va-
siyeti elime geçmedi, sadece Mu-
rat’ımın bir yoldaşının Hünkar’ın bir
vasiyeti var; “ben öldüğüm zaman
beni Çayan yoldaşımın yanına gö-
mün” demiş, öyle istemiş. Ama onun
ailesi ne der, tepkisi ne olur bilmiyo-
rum. Onu da geleneklerimize göre
defin etmek istiyoruz.

“Sonuç Alana Kadar Devam Edeceğim,
Gerekirse Ölüm Orucuna Başlayacağım”
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Biz diyoruz ki;�
�Biz diyoruz ki; mezar, insanların ölümden sonra geleneklere, göreneklere göre saygıyla

defnedildikleri yerdir. Bizim şehitlerimiz en değerlilerimizdir. Onlara vefa borcumuzu
mücadelelerini büyüterek ve hak ettikleri bir mezara sahip olana kadar sürdüreceğiz.

�Biz diyoruz ki; şehitlerimizin bulunduğu sığınak, korkak düşman tarafından alçakça bom-
balandı, bedenleri parçalandı, yakıldı. Düşman bununla yetinmeyip ilk başlarda cenazeleri
hakkında en ufak bir bilgi bile vermedi. Bu ahlaksızlık siyonist İsrail politikasıdır ve biz
ülkemizde İsrail politikasına izin vermeyeceğiz. Şehitlerimiz yerin yedi kat altında olsa dahi
bulup layıkıyla geleneklerimize göre defnedeceğiz.

�Biz diyoruz ki; Şehit mezarlarımızda ot bitmeyecek. Şehide saygı göstermek halk gele-
neklerimizin tartışılmaz bir parçasıdır. Bayram günlerinde mezarlıklar en kalabalık zamanlarını
yaşar. Mezar taşları yıkanır, toprak kabartılır, ölen kişinin sevdiği çiçekler ile süslenir. Mezarlıkta
yatan yoldaşlarımız, birlikte mücadele yürüttüğümüz, birçok zorluğa katlandığımız ve umutlarını
yarınlara taşıdıklarımızdır…  Şu an onların açtığı yol ve ödedikleri bedeller sayesinde birçok
hak ve özgürlüklere sahibiz. Ve bunun içindir ki onların tek bir parçası olsa dahi bulacağız. Şe-
hitlerimize hak ettikleri değeri göstereceğiz.

�Biz diyoruz ki;  şehitlerimiz bizim için ölümsüzdürler, çünkü düşünceleri, mücadeleleri,
anıları hep bizimle yaşıyor. Mezarlarını da onlara layık bir şekilde yaparız. Düşmanımız şehit-
lerimizin mezarlarına saldırır, tahammül bile edemez, mezar mermeri üzerindeki “Kahramanlar
Ölmez Halk Yenilmez! Öldüler Yenilmediler!” şiarının gerçekliğini hazmedemezler. Bu nedenle
bile mezar taşlarına saldırır, kırar-parçalar. Ve şimdi katlettikleri şehitlerimizin bu maneviyatından
korktukları için cenazelerimizin yerini söylemiyor.

�Biz diyoruz ki; biz şehitlerimize sonsuz değer veririz, düşman bunu çok iyi bilmekte ve bu
nedenle mezar anmaları yaptığımız için saldırıyor, mezar anması veya mezar taşı yaptığımız
için tutukluyor. Bu yapılanlar bizi yıldırmaz, çünkü bizim için şehitlerimizin mezarını yapmak,
ziyaret etmek başlı başına bir mevzi ve irade savaşıdır. Ve bizim en meşru yoldaşlık görevimiz-
dir.

�Biz diyoruz ki; şehitlerimiz ve emanetleri bizim en değerlilerimizdir. Şehitlerimiz bizim
hesap sorma nedenlerimizden biridir. Hep deriz; “savaşma nedenimiz olmasa bile, şehitlerimizin
hesabını sormak için savaşırız…” bu bizim netliğimiz ve yoldaş sevgimizle ilgilidir. Teslim
olmama geleneğine bir halka olan şehidimiz Günay Özarslan’ın vurulmasından sonra 15
kurşunun hesabını soran ve biri ağır üç polisi yaralayan, bunu yaptıran şehitlerimizin hesabını
sorma bilincidir.

�Biz diyoruz ki; demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde, halkı ve vatanı uğruna canını
verenler Anadolu halkları nazarında birer kahramandır. Ve halkımız bu kahramanlarını bağrına
basar hiçbir zaman unutmaz, hele hele bir Cepheli asla… Düşman unutmamız için her fırsatta
saldıracak, işkence edecek, belki de katledecek, biz bunun bilinciyle, her zaman şehitlerimize
hak ettikleri değeri vermeliyiz, onları herkese anlatmalıyız.

�Biz diyoruz ki;  şehitlerimiz emperyalizme karşı direnişimizin simgesidir. Bunun içindir
ki devrim önderlerinden Che’nin bile defnedilmesine izin vermedi düşman. Şehitlerimizden
Ali Yıldız’ın kemiklerinin toplu mezarlardan çıkarılması için ölüm orucu yaptık ve alabildik.
Ve yine bu kararlılık ile 11 DHKC Gerillası’nın tek bir parçası olsa dahi yerin yedi kat altından
çıkarıp alacağız ve onları katleden düşmanlarımızdan tereddütsüz bir şekilde hesap soracağız.

ŞEHİTLERİMİZİ MEZARSIZ, KATİLLERİNİ
CEZASIZ BIRAKMAYACAĞIZ!
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Zulüm oldukça zulme karşı dire-
nenler, direnenler oldukça onların
direnişlerini anlatanlar var olacak-
tır.

Grup Yorum zalimin zulmünü,
mazlumun öfkesini ve direnişini an-
latma geleneğini alnının akıyla sür-
dürenlerdendir. Grev alanlarından
maden ocaklarına, direniş meydan-
larından dağların doruklarına kadar
Yorum’un ezgileri her yerdedir.

En önemlisi de Grup Yorum halkın
içinden çıkmıştır ve halk için üret-
mektedir.

Halkın hikayesini, halkın diliyle,
halkın ezgileriyle, halka anlatır, halka
güç ve cesaret verir.

Grup Yorum halkın yüreğindedir.
Grup Yorum halkın ta kendisidir.

Faşizm ise sömürü ve zulüm dü-
zenini sürdürebilmek için halkı sin-
dirmek istemektedir. 

Halka güç veren her şeye, herkese
azgınca saldırması bu yüzdendir.

Yüzbinleri, milyonları tek ses,
tek yürek haline getirebilen Yorum’a
düşmanlığı bu yüzdendir.

İdil Kültür Merkezi’ni bir ayda
iki kere basmaları bu yüzdendir.

Ne kadar enstrüman varsa parça
parça etmeleri bu yüzdendir.

Türlü yalanlarla yedi Grup Yorum
elemanını tutsak etmeleri bu yüz-
dendir. 

Tutsak ederek Grup Yorum’u sus-
turabileceklerini, Grup Yorum üze-
rinden halka korku salabileceklerini
sandılar.

Ancak Yorum gerek beton du-
varların ardında gerekse dışarıda gös-
terdiği büyük direngenlik ve mücadele
ile türkülerini söylediği halkına layık
olduğunu bir kez daha kanıtlarken,
sadece direnerek sonuç alınabileceğini
göstererek halkın umudunu büyüt-
meye devam etti. 

Daha baskının üzerinden bir saat
geçmeden, halk, İdil Kültür Merke-
zi’ne akın etti ve sahiplendi sesine
ses olanlar. Yurt içinde ve yurt dışında
sanatçılar, emekçiler, akademisyenler,
öğrenciler yediden yetmişe halkın

tüm kesimleri sahiplendi
Grup Yorum’u. Dünyanın
her yerinden sanatçılar
açıklamalar ve dayanışma
konserleri yaparken halk
ise yazılamalar, sosyal
medya hesapları, mektup-
lar, eylemler... akla gele-
bilecek her türlü vasıta ile
selam ve desteklerini gön-
derdiler beton duvarların
ardına.

Yedi üyesini tutsak ve-
ren Yorum’un dışardaki
üyeleri yurt içinde ve yurt dışında
konserler vermeye, yeni albüm için
çalışmaya devam ettiler.Tüm bu ça-
lışmalarının yanında tutsak yoldaşları
için basın açıklamaları, eylemler yap-
tılar, işkence ile gözaltına alındılar,
özgürlük nöbeti tuttular, Sanat Meclisi
ile birlikte videolar, kampanyalar
yaptılar. Yani “Grup Yorum Halktır
Susturulamaz” sloganının hayatta
ne denli büyük bir karşılığı olduğunu
dosta düşmana bir kez daha kanıtla-
dılar.

İçerideki direniş ve dışarıdaki bu
büyük sahiplenme sonucunda iddia-
name kısa bir sürede hazırlandı. Üç
buçuk aylık tutsaklığın ardından 1
Mart 2017 günü 7 Grup Yorum üye-
sinin ve bir işçinin tutuklu olduğu
dosyanın ilk duruşması İstanbul Çağ-
layan Adliyesi’nde görüldü. Grup
Yorum severler, milletvekilleri, sa-
natçılar, yurtdışından destek için
gelen uluslararası kuruluşlar ve ka-
tılımcılar, gazeteciler ve aileler sa-
bahın erken saatinden geceye değin
adliyede idiler. Duruşmanın büyük
salonda yapılması yönündeki talepleri
ısrarla geri çeviren mahkeme heyeti
ile avukatların tartışmaları sırasında
mahkeme başkanı “Kimsenin mah-
kememde şov yapmasına izin vere-
mem…” diyerek sahiplenmenin bü-
yüklüğünden duyduğu rahatsızlığı
açıkça itiraf etti. Demir parmaklıklar,
beton duvarlarla bile halk ile Grup
Yorum arasındaki bağı koparama-
yanlar küçük salon dayatmasıyla da

sahiplenmeye engel olmayı başara-
madılar kuşkusuz.

Halkın sanatçıları her zamanki
gibi yargılanan değil yargılayan ol-
dular. Köklerinin halktan geldiğini,
halkın sesine ses olanların her çağda
egemenlerin oklarının hedefi oldu-
ğunu ancak geleceğe sadece halkın
sanatçılarının kaldığını, nasıl ki önceki
mahkemeler Nazımlar’ı, Sabahattin
Aliler’i, Ahmet Arifler’i, Yılmaz Gü-
neyler’i yargılayamadıysa şimdiki
mahkemenin de Yorum’u yargılaya-
mayacağını anlattılar. Bu saldırıların,
bu operasyonların düzenin acizliğin-
den kaynaklandığını, burjuvazinin
yasalarında dahi yeri olmayan uy-
durma gerekçeler ve isnatlarla tutsak
edildiklerini anlattılar. Mahkeme he-
yeti duyduğu rahatsızlıkla sık sık
Yorum’un,düzeni ve düzenin huku-
kunu yargılayan sözlerini kesmeye
çalıştıysa da gerek Yorum üyelerinin
haklı ve meşruluğu gerekse avukat-
ların müdahaleleri ile Yorum üyeleri
beyanlarını tamamladılar. 

Bu denli teşhir olan ipe sapa gel-
mez iddialarla, halk tarafından böy-
lesine sahiplenilen Grup Yorum üye-
lerini daha fazla tutsak edemeyeceğini
gören mahkeme, tahliye kararı ver-
mek zorunda kaldı.

Bir kez daha söylüyoruz ki Grup
Yorum, onu ortaya çıkaran bu koşullar
yani açlık sömürü ve katliamlar or-
tadan kaldırılmadan bitirilemez!

Grup Yorum Halktır Susturula-
maz!

12 Mart
2017

Yürüyüş

Sayı: 5

13

GRUP YORUM ÜYELERİ  ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU!
İÇERDE DIŞARDA ZALİMİN ZULMÜNÜ, MAZLUMUN ÖFKESİNİ VE 

DİRENİŞİNİ ANLATMAYA DEVAM EDECEK!
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Bütün dünya Tayyip’in bu “kah-
ramanları”nı tanısın, görsün!

AKP'nin katillerinin zavallılıkları,
ahlaksızlıklarını su yüzüne çıkarmaya
devam ediyor. 

2 Mart günü saat 02.30 sıralarında
Okmeydanı’nda bulunan Gençlik Fe-
derasyonu, AKP’nin ahlaksız, eli kanlı
polisleri tarafından basıldı.

AKP 4 ayda 4 kez Gençlik Fede-
rasyonu’na baskın düzenledi. Duvarları
yıkıp su tesisatlarını kesen polisler,
kadınların odasına işeyerek, dışkılarını
yaptılar. Kadın eşyalarını yerlere atıp
üzerine işediler. 

Herkes bakmalı ve görmelidir,
AKP'nin polisinin  o büyük "terör
operasyonları"nı. 

TOMA'larla, helikopterlerle, özel
timlerle, son model silahlarla yaptıkları
baskınlara bakın. TV kanallarında "te-
rör operasyonu", "şafak operasyonu",
"teröre büyük darbe" diye haberlerini
yaptıkları baskınlar bunlardır, Gençlik
Derneği’ni bas, talan et, hızını ala-
mayarak kadınlar odasına işe, dışkını
bırak. 

Bir köpek bile bunu yapmaz. 
Ahlak böyle bir şeydir. Ahlak ol-

mayanda halkın hiçbir değeri kalmaz.
Şimdi düşünün, 16-17 yaşındaki genç
kızların çamaşırlarını ortalığa saçıp
üstüne işeyip dışkılarını
bırakanların nasıl bir ah-
laka sahip olduklarını.
Bunlar kendi kızlarına
nasıl bakarlar, kendi
genç kızlarının başını
nasıl okşarlar, bu sapık-
lıklarıyla kendi çocula-
rına nasıl yaklaşırlar?

Budur işte Tayyip'in
“kahraman” ilan ettiği
katilleri. 

14 yaşındaki çocuk-
larımızı gaz fişekleriyle
katledenler, “galoş gi-
yin” dediği için Dilek'i
katledenler, Yılmaz’ı
katledenler nasıl bir ah-
laka sahip olabilirler?

Kahramanlığa bakın!
Buradan soruyoruz AKP’nin iş-

kenceci polislerine; çocuklarınız sor-
duğunda, "baba bugünün nasıl geçti"
dediğinde; federasyon binasını bastı-
ğını, 2 genci işkenceyle gözaltına al-
dığını, kadınların kaldığı odaya dış-
kısını yaptığını,  eşyaların üzerine işe-
diğini söyleyebilecekler mi? 

Gençlik Federasyonu 4 ayda 4 defa
basıldı ve 20 kişi gözaltına alınıp işkence
gördü ve tutuklandı. Baskınlar sırasında
dernek duvarları yıkıldı, yetmedi su
boruları kesildi, yetmedi, kanalizasyon
boruları patlatıldı. Yetmedi, dışkılarını
bıraktılar ve işediler. Ne büyük bir kah-
ramanlık!

Halk Düşmanının 
Ahlakı Olmaz

Tayyip'in kahraman polisleri, göz-
altına aldıkları gençlerimizi taciz et-
meye kalkıyor, kendilerini “G.Ö.T’ÇÜ”
olarak tanıtıyorlar. "Bana emniyette
G.Ö.T'ÇÜ" derler diyor ve övünüyor.
Osmanlı soyundan sapıklar, sapıklık-
larıyla övünüyorlar. Çürüme AKP ik-
tidarının her kademesindedir. 

Çocuk pornoculuğundan tecavüze
kadar her türlü pislik bunların ikti-
darlarının karakteri olmuştur, çünkü
halk düşmanıdırlar.  Sömürüyle, halkın

emeğini çalarak yaşıyorlar. Halkın
emeğini çalanlar ahlaksız olurlar. 

Bakın kahramanlığa; gözaltında
kendini savunamaz durumdaki gençleri
tecavüzle tehdit etmek, derneklerine
pislemek...

Bu sapıkların evlerindeki kardeşleri,
çocukları, yeğenleri güvence altında
değillerdir, çünkü sapık her yerde sa-
pıktır. Gözü hiçbir şey görmez... Kendi
çocuları da bu sapıkların taciz tehtidi
altında yaşamak zorundalar. 

Halkımız!
Bu halk düşmanı ve sapkınları ara-

nıza almayın... Onlara selam vermeyin.
Onlara ev  kiralamayın... Onlara ekmek
satmayın! Halk düşmanı ahlaksızlardan
hesap soracağız!

Tayip’in “Lağım Faresi” Kahramanları Ahlaksızlıklarına Devam Ediyor
Gençlik Federasyonu’na Baskın Yapan Polis, Kadınlar Odasına İşedi, 

Kanalizasyon Borusunu Patlattı!
HALK DÜŞMANI AKP'NİN POLİSİ 
HEM KATİL HEM  AHLAKSIZDIR!

AKP’nin Katil Polisi 
Alçaktır ve Şerefsizdir!

İstanbul Bahçelievler’de 3 Mart akşamı katil
ve ahlaksız polisler Halk Cepheli birini bir so-
kakta ahlaksızca takibe alıp taciz etti. Olay
kısaca şu şekilde yaşandı: İlk olarak polis
kamera çekimiyle adım adım takip etti, ardından
durumu fark eden Halk Cepheli polislerin tele-
fonla konuşmalarındaki “amirim temiz” gibi
konuşmalarını duydu. Ardından polis kendisini
çağırınca bir markete giren Halk Cepheli orada
biraz bekledi. Daha sonra toplu bir şekilde Halk
Cepheliler’in geldiğin fark eden polis, koşarak
korkakça ve acizce Kocasinan Polis Karakolu’na
kaçtı. Bu konuyla ilgili 3 Mart’ta yazılı açıklama
yayınlayan Bahçelievler Halk Cephesi kısaca
şu açıklamayı yaptı: “… Her zaman bu kadar

şanslı olmayacaksınız! Defalarca uyguladığı
yöntemi yeni insanlarımızı taciz edip korkutmaya
çalışmak alçaklıktır. AKP uşağı polisleri uyarı-
yoruz insanlarımızı taciz etmekten vazgeçin,
öfkemizi büyütmekten vazgeçin her zaman bu
kadar sabırlı olmayız! Bizlerin sabrını sınamaktan
vazgeçin derneğimize gelen insanlarımız her
şeyi göze alıp AKP faşizmine karşı mücadele
edecek bilince sahiptir sizin yöntemleriniz hepsi
boştur, hiçbirinden sonuç alamadınız alamaya-
caksınız. Bizler demokratik alanda AKP faşiz-
mine karşı mücadeleyi büyütmeye halkı örgüt-
lemeye devam edeceğiz. Hiçbir baskıya boyun
eğmeyeceğiz. Mahallemizde çevremizde bulunan
ve derneğimize gelen insanlarımızın başına ge-
lecek her şeyden Vatan Emniyet Müdürlüğü ve
Bahçelievler Emniyeti sorumludur. Yapılan her
saldırıya cevap vereceğiz!”



Ömer Barış Topkara, 16 yaşında
lise 2. sınıf öğrencisi bir genç. Aya-
zağa Spor Kulübü’nün kalecisiydi.
Ömer, Esenyurt’taki bir AVM’de ar-
kadaşıyla birlikte hırsızlık şüphe-
sinden gözaltına alındı. Polis çocuk
olmaları nedeniyle kelepçelenmeleri
yasak olan iki genci birbirine kelep-
çeleyip hastaneye götürdü. İddiaya
göre hastane çıkışı çocuklar kaçmaya
başlamış, onları vuran polis havaya
ateş açmış ve çocuklar durmuşlar.
Polis yanlarına gelmiş ve silahı ateş
almış. Kurşun Ömer'in başına gelmiş
ve Ömer hayatını kaybetmiş. 

Polis memuru H.D.S. mahkeme-
deki ifadesinde “Şüpheli çocuğu ya-
kalayıp sırtına vurduğum an elim
tetikte değildi. Silah kendiliğinden
ateş aldı. Mesleki tecrübemin fazla
olmaması ve yaşadığım panik ve
korkunun etkisiyle durum bu aşamaya
gelmiştir” demiş. 

Peki, bir polis neden bu kadar
panik olur. Halka karşı neden bu kadar
öfkelidir, neyin korkusunu taşıyorlar?

Hırsızlık iddiası ile gözaltına alı-
nan 16 yaşında bir çocuk kaçsa ne
olur. 16 yaşındaki bir çocuğun hır-
sızlık yapmasının sorumlusu kimdir
acaba, bu devlet değil midir? 

16 yaşındaki bir çocuğu hırsızlığa
iten koşulların yaratıcısı asıl sorumlu
olan değil midir? Bununla ilgili onlarca
soru sorulabilir. Hiçbir mal, insan ha-
yatından, insanın maddi ve manevi
değerinden öncelikli olamaz, olmamalı.
Ancak bu düzen polisleri düşünmekten,
halkı sevmekten, halka özenli ve ölçülü
davranmaktan alıkoyuyor. 

Polisler, devletin ideolojisini, bas-
kısını daim kılmak için bir makineye
dönüşüyorlar. Polis sadece Dilek
Doğanlar’ı, Yılmaz Öztürkler’i, Ber-
kinler’i katletmiyor. Polis halka ya-
bancıdır, halkın karşısındadır. Aldığı
eğitim, uyması gereken kurallar, ken-
disinden yapılması istenen iş, onu

halka yabancılaştırır. Onun gözünde
halk “tehlikelidir”, herkes onun “düş-
manı” olabilir, kimseye güvenilmez,
sadece suç ve suçlu vardır. 

Polis Devletin İdeolojisini
Temsil Eder

Polis bir devletin ideolojisini taşır
ve uygular. Polislere, "siz devleti
temsil ediyorsunuz, size yapılan dav-
ranışlar, sıkılan kurşunlar devlete,
millete, bayrağa yapılmıştır..." denir.
Şoven, milliyetçi duygularla motive
edilirler. Polisin kuruluş tarihine ba-
kın. Hep devletlerin, hakim sınıfların
iktidarını korumak için oluşturulmaya
başladığını görürsünüz. 

Polis, devletin baskı aygıtına ih-
tiyac duyduğu zamanda ortaya çık-
mıştır. Devlet geniş kitleleri yönetmek
veya yönetebileceği kitleler yaratmak
için baskıya başvurur. 

Sadece suç ortaya çıktığında on-
ları cezalandırmak oluşacak tehditleri
engellemediğinden, tehditleri henüz
oluşmadan engellemek amacıyla hal-
ka nüfuz edebilecek iç güvenlik ör-
gütleri oluşturulmaya başlamıştır.
Amaç “İstenilen davranış ölçütlerini
kazandırma”dır. 

Örneğin İngiltere’de ilk polis teş-
kilatı, kolonilerdeki tacirlerin korun-
ması, kölelerin ve işgücünün kontrolü
amacıyla kurulmuştur. Amerika’da
ilk polis teşkilatı 1835 yılında Meksika
sınırında yoksul göçmenlerin çıkarttığı
sorunlar üzerine ve ikincisi de 1905
yılında Pennsylvania’daki kömür ve
demir işçilerinin grevlerinin bastırıl-
ması amacıyla kurulmuştur. 

Türkiye için bu sürecin Osmanlı
Devleti’nde 1869’da bir nizamname
ile, taşrada meydana gelen suçları iş-
leyenleri tespit etme, tutuklu ve hü-
kümlüleri nakletme, karakol bekçiliği,
devriye gezme, yangınlara müdahale
etme, postaları koruma, gümrük gü-
venliğini sağlama gibi görevleri olan

Asakir-i Zabtiye’nin kurulmasıyla
başladığını söyleyebiliriz. Osmanlı’da
da Asakir-i Zabtiye, ilgili nizamna-
mede belirtilenin aksine, taşra halkı
ve köylüler için büyük önem arz eden
küçük hırsızlık gibi suçlarla hiç ilgi-
lenmemiştir. Bu birlikler ağırlıklı ola-
rak kamu düzenine ve büyük mülki-
yete yönelik suçlarla mücadeleyle
meşgul olmuş ve vergi tahsilâtı ve
eşkıya takibi gibi işlerde kullanılmıştır.
Resmi söylemlere bakarsanız, polisin
temel görevi; kendisine verilen yetkiler
çerçevesinde bulunduğu bölgede top-
lumsal güvenliği sağlamaktır.

Polis, kamu düzeni ve güvenliğini
sağlamak için yetkilerini kullanır.
Huzur ve güvenliği sağlamakla yü-
kümlüdür.Fakat yaşadığımız hayat
bu bilginin doğru olmadığını onlarca
örnekle anlatmıştır. 

Polis devletin merkezi bir politi-
kası ile çalışır. Yaptığı hiçbir işlem
kişisel değildir. Bir polisin kendi
özelliklerinden, iyi ya da kötü olu-
şundan, ahlaklı ya da ahlaksız, kindar
ya da kötü olmasından kaynaklan-
maz. Düzen her şeyi merkezi olarak
şekillendirmektedir. 

Polis teşkilatı hangi kanunun, ne
ölçüde, kime karşı ve hangi ortamda
uygulanacağı konusunda politika üre-
tir. Buda görevinin bir parçasıdır. Ka-
nun ne kadar tarafsız görünürse gö-
rünsün polisin takdir hakkı ile herkese
farklı uygulanır. Kanunun ne oldu-
ğuna, kağıdın üzerine harfleri koyanlar
değil, onları yorumlayan ve uygulayan
olan polisler karar vermektedirler.

POLİS BİR KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRDÜ
Asıl sorumlu olan 16 yaşındaki bir çocuğu hırsızlığa iten koşulların yaratıcısı değil
midir? Bununla ilgili onlarca soru sorulabilir... Hiçbir mal, insan hayatından, insanın
maddi ve manevi değerinden öncelikli olamaz, olmamalı.

HHIRSIZLIK İDDİASI İLE GÖZALTINA ALINAN 16 YAŞINDA BİR ÇOCUK KAÇSA NE OLUR?Halkın 
Hukuk
Bürosu
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Tek Yol DevrimTek Yol Devrim
Kürdistan’daKürdistan’da

Geçtiğimiz hafta; HDP’nin Dış
İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan
Yardımcısı Hişyar Özsoy’un Amerika
ziyaretinden ve orada yürüttükleri
“diplomasi”den sözetmiş; “Bu yol
yol değildir, Beyaz Saray’ın kori-
dorlarından kaybolursunuz. Kulla-
nılmanın, tavizin, geri adımın sonu
yoktur; düşman hep daha fazlasını
ister. İşbirlikçilerle yarışılmaz, sa-
vaşılır. Kürt halkının kaderini belir-
leyecek olan Washington değil, em-
peryalizme ve oligarşiye karşı dire-
nen, savaşan halklardır. Emperya-
listlere bel bağlamak yerine kendinize
ve halka güvenecek, mücadele ede-
ceksiniz; başka bir yol yok!” demiştik. 

Kürt milliyetçilerinin katil ABD
ile yürüttükleri ilişkiler, geliştirdikleri
işbirliği her gün bir adım daha bü-
yüyor. Bu sebeple, yukarıdaki çağrıyı
yineleyerek; bu işbirliğini teşhir et-
meye, uzlaşma, tasfiye ve teslimiyet
politikalarını eleştirmeye devam edi-
yoruz. İşbirlikçilik halklara iha-
nettir; ihanetin meşrulaştırılmasına
izin vermeyeceğiz.

İşbirlikçilik Halklara İhanettir
Kazakistan’ın başkenti Astana’da

yapılan Suriye görüşmelerine çağ-
rılmayan PYD; “Bölgede etkin olan
güç biziz, PYD’nin yeralmadığı bu
toplantılardan bir sonuç çıkmaz” di-
yerek itiraz ediyor ve aynı zamanda

ABD ve Rusya arasında bu “etkinli-
ğini” pazarlamak için mekik doku-
yordu. 

PYD’nin bölgede “etkin” bir güç
olduğundan kimsenin kuşkusu yok.
Ki, gerek ABD’nin, NATO’nun ge-
rekse Rusya’nın övgüsüne mashar
olmanın, “paylaşılamayan müttefik”
olmanın başka türlü izahı olamazdı
zaten. 

Bu “etkin”liğinin sonucu olacak
ki, PYD’nin belirleyici olduğu Suriye
Demokratik Konseyi Eş Başkanı İl-
ham Ehmed bir ay boyunca ABD’de
ağırlanıyor. 

Basında çıkan haberlere göre özel
bir uçak ile 17 Ocak’ta ABD’ye gö-

“DİPLOMASİ” ADINA MEŞRULAŞTIRILAN İŞBİRLİKÇİLİKTİR
*Basında çıkan haberlere göre özel bir uçak ile 17 Ocak’ta ABD’ye götürülüp bir ay

sonra getirilen İlham Ahmed, 18 Şubat’ta Haseke’ye bağlı Rumeylan’da bir basın toplantısı
yaparak, yaptığı görüşmeler hakkında ayrıntıları anlatıyor: 

Reuters’in verdiği bilgilere göre; İlham Ehmed, daha fazla yardım beklediklerini ve bu
taleplerini Amerikalı yetkililere ilettiklerini söylüyor. 
*İlham Ehmed: “Rakka’yı biz özgürleştireceğiz” diyor!

Türkiye’nin “TSK’yı Rakka’ya gönderelim” ısrarına seyirci kalmayacaklarını ifade
eden İlham Ehmed, “Rakka’yı biz özgürleştireceğiz” diyor ve en kısa zamanda yeniden
Washington’a gideceğini de özellikle belirtiyor. Konuşan bir Kürt milliyetçisi değil, ABD
savunma bakanı sanki!
*ABD Bayrağının Dalgalandığı Yerde Halklar Özgür Olamaz!

Kürt milliyetçileri, Rojava’yı başta Kürt halkı olmak üzere halklarımıza “devrim” diye
yutturmaya çalışıyor, “Rojava’ya neden devrim demiyorsunuz” diyerek devrimcilere sal-
dırıyorlardı. Onların devrim dedikleri Amerikan emperyalizminin güdümünde bir “devrim”di.
Rojava ile sınırlı kalmadı Kürt milliyetçilerinin “devrim” yaptığı, “özgürleştirdiği”
topraklar. Bugün, Kuzey Suriye’nin büyük bir bölümünü, moda deyimiyle “sarıya boyalı”
geniş bir alan PYD-YPG’nin denetimi altında. 

Ve ne yazık ki bu geniş alanda, “devrim” yapılan bu toprakların her karışında ABD
bayrağı dalgalanıyor. Tarihinin hiçbir döneminde ABD üslerinin bulunmadığı bu tapraklarda
şimdi 7 tane üs açıldı. 
*İktidar iddiasını kaybedenler, ideolojik bağımsızlığını yitirenler burjuvazinin ideolojik
hegemonyası altına girerler. Kendi gövdelerinde emperyalistlerin kafasını taşırlar ve
onların aklıyla düşünmeye başlarlar. Kendi özgücüne ve halkına güvenmezler. 
*Kürt milliyetçileri Amerika’ya sırtlarını dayayarak bir gelecek aradıkları sürece Kürt
halkının, Ortadoğu halklarının kanı ve gözyaşı akmaya devam edecektir.
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türülüp bir ay sonra getirilen İlham
Ehmed, 18 Şubat’ta Haseke’ye bağlı
Rumeylan’da bir basın toplantısı ya-
parak, yaptığı görüşmeler hakkında
ayrıntıları anlatıyor: 

Reuters’in verdiği bilgilere göre;
İlham Ehmed, daha fazla yardım
beklediklerini ve bu taleplerini Ame-
rikalı yetkililere ilettiklerini söylüyor. 

ABD’de yürüttükleri “diplomasi”
faaliyetlerinin önemli gündem mad-
delerinden birinin de “federasyon”
olduğunu, bu görüşmelerin “olumlu”
geçtiğini ve bu önerilere sıcak bak-
tıklarını belirten Ehmed, bazı ABD’li
yetkililerin SDG’ye verilen askeri
desteğin artabileceğine inandığını
ileri sürüyor. 

Öte yandan Özgürlükçü Demok-
rasi Gazetesi’nden Mehmet Ali Bey-
dağı’n köşe yazısında verdiği bilgilere
göre, ABD’de bulunan İlham Eh-
med’in Trump’ın ekibi ile başlayan
diplomasi trafiği, yemin töreni sonrası
Kongre, Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz
Saray temsilcileriyle devam ediyor. 

Beydağı’nın aktardığına göre Eh-
med, “Görüşmeleri kongre üyeleriyle
gerçekleştirdik. Dışişler Bakanlığı
Suriye dosyası sorumlusu ve ekibiyle
görüştük. Brett McGurk ile görüştük.
Aynı zamanda Trump’un seçim kam-
panyasını yürüten danışmanıyla bir
görüşmemiz oldu” diyor. 

Ehmed’in, Trump yönetimi  ile
Rojava arasında hem siyasi hem de
askeri desteğin devam edeceğine yö-
nelik sözleri aktarılan yazıda, Eh-
med’in “Federasyon görüşmelerin
temel gündemiydi. Genel olarak olum-
lu ve doğru olarak görülüyor” ifa-
deleri yer alıyor. 

İlham Ehmed: “Rakka’yı biz

özgürleştirece-
ğiz” diyor!

Türkiye’nin
“TSK’yı Rak-
ka’ya gönderelim”
ısrarına seyirci
kalmayacaklarını
ifade eden İlham
Ehmed, “Rak-
ka’yı biz özgür-
leştireceğiz” diyor
ve en kısa zaman-
da yeniden Was-
hington’a gidece-

ğini de özellikle belirtiyor. Konuşan
bir Kürt milliyetçisi değil, ABD sa-
vunma bakanı sanki!

ABD’nin karagücü olunca, ihtiyaç
nerede, sür atını oraya! Öyle ya,
bunca ilgi, bunca yardım ve destek
karşılıksız olmaz. Deyr-i Zor, Rakka
ve sırada neresi varsa... 

İşbirlikçilik böyle birşey; kara
gücü olmak yetmiyor, efendiler adına
işgallere girişmesi, kendini kanıtla-
ması gerekiyor. “Türkiye Rakka’ya
yürürse çatışırız” diyor. ABD iş-
birlikçiliğinde birbirleriyle yarışıyor-
lar. Peki, kim için, ne için çatışıyor-
sunuz?

Ne zamandan beri başka halkların
yaşadıkları toprakları “özgürleştirme”
görevi üstlendiniz? Katil ABD de
işgal ettiği ülkelere, topraklara “öz-
gürleştirme” bahanesiyle giriyor.
Peki sizin farkınız ne? Kim adına,
ne adına özgürleştireceksiniz Rak-
ka’yı? 

Kürtler’in yaşamadığı Rakka’ya
Amerika’nın kara gücü olarak girecek
ve emperyalizmin hizmetinde sava-
şacaksınız; Deyr-i Zor’u kuşatıp, bu-
radaki petrol kuyularının başına otu-
racaksınız... öyle mi?

Unutmayın; “IŞİD ile mücadele
planlarının hazırlandığı” dediğiniz
ABD’dir. IŞİD’i yaratan ve sizin ge-
leceğinizi ipotek altına alan. Düne
kadar o kuyuların başını tutan
ABD’nin gayri-meşru çocuğu IŞİD,
bugün “düşman” ilan edilmiş du-
rumda. Yavrusunu yiyen timsah, yarın
işi bitince sizi de yutar. 

Bir ay kaldığınız Washington’da
daha başka ne “pazarlık”lar yaptınız?
Neyin karşılığında “federasyon”a sı-

cak bakıyormuş katil ABD? Hangi
sözlerin karşılığında daha fazla silah
ve yardım yapacakmış? Daha da
önemlisi halkların geleceğiyle ilgili
kararları verme yetkisini kim verdi
ABD’ye?

Amerikan emperyalizmi babasının
hayrına yapmaz milyar dolarlık “yar-
dım”ları ve çeşit çeşit silahları. Kaldı
ki bunun adı yardım değil işbir-
likçiliğe yatırımdır. 

Yürüttüğünüz “diplomasi”yi, yap-
tığınız işbirliğini, verdiğiniz taahüd-
leri... bunları anlatın da bilsin halk-
larımız. Balkanları “özgürleştiren”
UÇK’lar gibi Ortadoğu’yu özgür-
leştirmeye soyunan “Özgürlük Tu-
gayları”nı tanısın halklarımız... Hayır,
“diplomasi” adına emperyalistlerle
geliştirilen işbirliği meşrulaştırı-
lamaz. Bunun adı tasfiyedir, tesli-
miyettir, bunun adı işbirlikçiliktir. 

ABD Bayrağının 
Dalgalandığı Yerde 
Halklar Özgür Olamaz!

Kürt milliyetçileri, Rojava’yı başta
Kürt halkı olmak üzere halklarımıza
“devrim” diye yutturmaya çalışıyor,
“Rojova’ya neden devrim demiyor-
sunuz” diyerek devrimcilere saldırı-
yorlardı. Onların devrim dedikleri
Amerikan emperyalizminin güdü-
münde bir “devrim”di. Rojova ile
sınırlı kalmadı Kürt milliyetçilerinin
“devrim” yaptığı, “özgürleştirdiği”
topraklar. Bugün, Kuzey Suriye’nin
büyük bir bölümünü, moda deyimiyle
“sarıya boyalı” geniş bir alan PYD-
YPG’nin denetimi altında. 

Ve ne yazık ki bu geniş alanda,
“devrim” yapılan bu toprakların her
karışında ABD bayrağı dalgalanıyor.
Tarihinin hiçbir döneminde ABD üs-
lerinin bulunmadığı bu tapraklarda
şimdi 7 tane üs açıldı. 

Unutmayın; Açılan ABD üsleri
Ortadoğu halklarının bağrına saplanan
hançerdir. Amerikan bayraklarının
ardına sığınarak devrim yapılmaz.
İşgalcilerin bayraklarının dalgalandığı
topraklarda hiçbir halk özgür olamaz! 

Sorunun Sebebi Çözüm
Yolu Olamaz

Kürt milliyetçileri “diplomasi”
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adına, emperyalistler ve işbirlikçileri
arasındaki yapay çelişkilerden ya-
rarlanma adına, kah Rusya ile ya-
kınlaşıp ABD’ye mesajlar vermeye
çalışıyor kah ABD sopası ile Rusya
ya da bölge halklarına tehditler sa-
vuruyor. Bölgede “bizi kullanın” di-
yerek işbirlikçilikte Türkiye oligarşisi
ile yarışıyor. 

İktidar iddiasını kaybedenler, ideo-
lojik bağımsızlığını yitirenler burju-
vazinin ideolojik hegomanyası altına
girerler. Kendi gövdelerinde emper-
yalistlerin kafasını taşırlar ve onların
aklıyla düşünmeye başlarlar. Kendi
özgücüne ve halkına güvenmezler. 

Kürt milliyetçilerinin emperyalist
politikalarda, düzen içi sınırlarda çö-
züm aramalarının sebebi de bundan-
dır. Kendi halklarına güvenmeyenler,
M-L ideolojisi ve bayrağı altında sa-
vaşmayanlar emperyalizmin bayra-
ğına sarılmaktan, umudunu onlara

bağlamaktan kurtulamazlar. 
Unutmayın; Sorunun sebebi,

halklar için çözüm ve umut olamaz.
Halkları birbirine karşı savaştıran,
topraklarını işgal eden, yeraltı-yerüstü
zenginliklerine el koyan emperya-
listlerdir.

Tüm emperyalistler ve işbirlikçiler
Ortadoğu halklarının üzerine çullan-
mış, sözümona Suriye halklarının
sorunlarını çözmeye, bölgede “de-
mokrasi”yi inşa etmeye çalışıyor! 

”Çözüm” adına ülkeyi paramparça
ettiler, milyonlarca insanı yerinden
yurdundan ettiler. Amerika bir yandan,
Rusya bir yandan, AB’si, işbirlikçiler
ve yarattıkları katil çeteler de bir
yandan can almaya, kan dökmeye
devam ediyorlar. Oysaki sorunun se-
bebi zaten kendileridir. Ama akan
kan Suriye halklarının, bölge halk-
larının kanıdır. 

Kürt sorununun çözümünü Ame-

rika’dan, emperyalizmden beklemeye,
tarihleri boyunca emperyalizme tek
bir kurşun sıkmamış olmakla övün-
meye, emperyalizmde ilericilik keş-
fetmekten onunla işbirliğine, emper-
yalizmin kara gücü olmaktan em-
peryalizmin korumasına girmeye uza-
nan Kürt milliyetçiliği, halkların so-
rununu çözemez. 

Kürt milliyetçileri Amerika’ya
sırtlarını dayayarak bir gelecek ara-
dıkları sürece Kürt halkının, Ortadoğu
halklarının kanı ve gözyaşı akmaya
devam edecektir.

İdeolojik ve siyasi önderliğini
Amerikan emperyalizminin yaptığı
tasfiye, uzlaşma ve icazet politika-
larının yarattığı sonuçtur bu. Yeni
yeni işbirlikçiler yaratarak, emper-
yalistler adına savaşarak, halkları
birbirine karşı kışkırtarak Ortadoğu
halklarının sorunları çözülmez. 

Bu tabloda bir tek çözüm yolu
vardır; ısrarla tekrarladığımız bu yol,
sorunu yaratanlara, emperyalistlere
ve işbirlikçilere karşı birleşmek ve
savaşmaktır! 

Kürt milliyetçileri Kürt halkının
kaderini Amerikalarda aramaktan
vazgeçmelidir. Kürt halkının kurtuluşu
anti emperyalist, anti oligarşik halk
savaşındadır. Halkın kendi iktidarı
için, demokratik halk devrimi için
birleşelim, savaşalım, kazanalım.

Dev-Genç’liler 5 Mart Pazar günü Ok-
meydanı Metrobüs Köprüsü’ne Nusay-
bin’de ve Dersim’de yapılan katliamların
hesabının sorulacağını ifade eden; “Nu-
saybin’den Dersim’e Katleden Devletten
Hesap Soracağız/ Dev-Genç”  yazılı
pankartı astı.

DE V-GE NÇ

Dev-Genç’liler Kürdistan’daki Katliamlara Karşı Pankart Astılar
“NUSAYBİN’DEN DERSİM’E, KATLEDEN 
DEVLETTEN HESAP SORACAĞIZ!”

Yürüyüş
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Kürt milliyetçileri; oğlunun ce-
nazesini almak için Dersim merkezinde
oturma eylemi ve açlık grevi yapan
Kemal amcanın yanına geldiler ve
bir etkinlikleri olduğunu, Kemal am-
canın konuşma yapmasını istediler.

Kemal amca, yüzyılların ezilmiş-
liğinin verdiği halk olmanın bilgeliğiyle
verdi cevabı: "Ben kaç gündür burada
direniyorum, desteğe gelmediniz. Şimdi
konuşma yapmaya çağırıyorsunuz, di-
reniş yeri burası. İnsanları buraya
çağırın burada konuşurum, direniş ye-
rinden ayrılmam" diyor.

Bu sade ve net cevap, faşizme
karşı direnmenin zorunluluğuyla ve-
rilmiştir. Bir yanda oğlunun bir parça
kemiğine kavuşmak için bedenini
açlığa yatıran bir baba; diğer yanda
belli bir kitle gücüne sahip olmasına
rağmen şehitlerine, kayıplarına, me-
zarsız bırakılan gerillalara sahip çık-
maya bile ideolojik gücü kalmamış
Kürt Milliyetçi Hareket...

17 bin faili meçhulün, Roboski'nin,

Sur'un, Nusay-
bin'in, asit kuyu-
larının hesabını so-
racağına "unutma-
ya hazırız" anla-
yışının geldiği
noktaya bakın Bir
yandan Kürt hal-
kının tüm direnme
dinamik le r in i ,
umudunu yok et-
meye çalışıyor, bir
yandan direnenlere
destek veriyormuş
görüntüsü yarat-
maya çalışıyor.

Diyalektik, hiçbir şeyin masum
olmadığını ve niyetlerle açıklana-
mayacağını öğretmiştir. Evet Kürt
milliyetçilerinin gelişi de masum de-
ğildir. Kemal amcayı çağırarak ne
anlatacaklar Dersimliler'e? Daha
önce, gittikleri köylerde DHKC ge-
rillası Ali Yıldız'ın cenazesini almak
için yapılan Ölüm Orucu soruldu-

ğunda “Evet biz ölüm orucu yapı-
yoruz” deyip, daha toplu mezar açı-
lırken orada fiziki saldırıya kadar
varmıştı hazımsızlıkları...

Bu anlayış ne Kürt halkına nede
halklarımıza hiçbir şey kazandırmaz,
aksine kurtuluş umudunu bitirir. Kürt
Milliyetçi Hareketin yolu yol değildir;
faydacılıkla, düzeniçilikle hiçbir yere
varamaz, milliyetçilik çıkmazdır!

Parlamentoculuk, Düzeniçi Politikalar, Teslimiyetçilik
Halklarımıza Bir Şey Kazandırmaz, Aksine Kurtuluş Umudunu Bitirir

Acun Karadağ’ın Direniş Günlü-
ğünden...

108. Günden 114. Güne Kadar
24 Şubat Cuma sabahı İstanbul’a

vardım. Kahvaltı yaptık. Arkadaşlarla
direnişlerden konuştuk...

Düzce’den çok namuslu bir ses
geliyor her gün Yüksel Caddesi’ne.
“Hırsız değilim, katil değilim, darbeci
değilim” diye halka seslenen biri
var. Alev Şahin seni duyuyoruz kar-
deşim. Yalnız olmadığını görüyoruz
her gün… 99 depreminden beri yaralı
Düzce’nin dürüst mimarı. Şimdi
sarın birbirinizin yaralarını. Seni
Düzceliler’e, Düzceliler’i de sana
emanet ediyoruz. İşine döneceğinden
adımız kadar eminiz.

Çağımızın Nasreddin Hocası. En-
gin Öğretmen Bodrum’da ne de
güzel direniyor. Siz kim oluyorsunuz
da böyle üretken, yaratıcı, yüreği
çocuk sevgisiyle dolu bir eğitimciyi
işten atıyorsunuz? Derdiniz halkın
eğitimi, refahı olsa veya aklınız erse
bu öğretmenlerin 40 yıl kölesi olmak
isterdiniz. Ama eminim Engin Öğ-

retmen de o naif sesiyle size “Kölelik
iyi bir yönetim biçimi değildir. Bunu
istememelisiniz. Ben işime geri dö-
nünce sizin de eğitilmenizi sağla-
yacağım” derdi.

Malatya… Hem kanayan yaramız,
öfkemiz hem de gururumuz… 47
gündür eylem yapan 47 kez gözaltına
alınan kamu emekçileri… Erdoğan
Canpolat’ın aksakalının kılı olamaz-
sınız; Özkan-Esen Karataş’ın, Sertaç
Ökdemir’in, Cengiz Uğurlu’nun kesip
attığı tırnak… 47 kez gözaltına alındığı
halde o parkta banka oturmak kamu
emekçilerinin gururudur.

Aydın’ın efeleri. Bugün 16. Gün
15. Gözaltı… Ali Gün, Savaş İlhan
ve diğer kamu emekçileri… Ne
güzel direniyorsunuz yoldaşlarım.
Zalime karşı işimizi ekmeğimizi geri
alacağımızdan o kadar eminiz ki.
Polis karakol neylesin sizin iradeniz
karşısında. Yakındır zafer günü. Yıl-
mayan yıkılmayan direnen elbet ka-
zanacak. O güzel masum çocukları-
mız ve sömürüsüz bir ülke için se-
sinize ses veriyoruz Aydın.

Ankara’da yeni bir ses Mahmut

Konuk. Mahmut abi! Çok bekledin
KESK’i. Zaman verdin yönetime.
Biliyoruz. Emin ol kazanacağına
inanan bir haklının sesinden daha
güçlü olamaz başka hesaplar yapan-
ların gürültüsü. İşten atıldığı Çankaya
Toplum Merkezi önünde Pazartesi
günleri 3 saat halka seslenecek Mah-
mut abi de. (......)

Bu tekil direnişçiler, niteliğini
değiştiriyor galiba direnişin. Fazla
sayılarla toplanıp polis dağıtınca sen-
dika şubelerine, oradan da evine dönen
kitlelerden, 1-2 direnişçi ile başlayıp
çoğalan, kararlı ve “sonuç” hedefli
bir direniş anlayışına dönüşüyor mü-
cadele. Tarihe uygun ilerliyor gibi
herşey. Herkes tarihteki rolünü üstle-
niyor. Meydana çıkan, destek veren,
büyüten, saldıran, kaçan, gizlenen,
ihbar eden, arkadan vuran, terk eden…
Ezen, ezilen, ezildiğini bilmeyen, eze-
nin yanında yer almış ezilen vs. rolü-
nüzü belirleyin. Geri dönüşü olmayan
bir zorun içindeyiz. Oyalanmayın.
Zaman aleyhimize işliyor…

Acun Karadağ
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686 sayılı OHAL kararnamesi ile
bir gecede yüzlerce akademisyenin
hocalığına son verildi. Geriye okul
bahçelerinde cılız seslerle yapılan
halaylı protestolardan başka bir şey
kalmadı. Bir kısım öğretim üyeleri
ise bunu bile yapmadan tasını tarağını
toplayarak köşelerine çekildiler.

Tüm bunlar tabi ki nedensiz de-
ğildi.

Haksızlığa uğradıklarını düşün-
dükleri halde neden sessiz sedasız
çekip gidiyorlar üniversitelerden?

Bunun nedenlerini bulmak için
geçmişlerine bakmak gerekiyor?

Bunun nedenleri, ülkemizdeki
eğitim sisteminde, ülkemizdeki öğ-
retim üyelerinin, akademisyenlerin
sınıfsal kökenlerinde, niteliklerinde
aranmalıdır.

Öğretim üyeleri, akademisyenler,
faşizmle yönetilen ülkemizde, düzenin
parçaları durumundadırlar. Halktan
kopukturlar, halkın sorunlarından ko-
pukturlar. Halkın yaşamından kopuk-
turlar. Bir avuç elit azınlık olarak ya-
şamlarını sürdürüyorlar. Bu ayrıcalıklı
yaşamlarını sürdürebilmek için, faşist
düzenin halka karşı sömürüsüne itiraz
etmiyorlar, faşizmin zulmüne itiraz
etmiyorlar. Bugüne kadar asıl olarak
faşizmle barışık şekilde yaşadılar.

Faşizme karşı direnme, mücadele
geleneği ve bilinci oluşturmuş de-
ğillerdir.

Bizim ülkemizdeki akademisyen
ve öğretim üyeleri esas olarak, faşizmin
eğitiminden geçmiş, ideolojik olarak

burjuva ideolojisinin, faşist ideolojinin
etkisi altına girmiş, "bilim adamı" sı-
fatlarıyla uzaktan yakından ilgisi ol-
mayan bir konumda olmuşlardır.

Faşizmin Zulmüne Seyirci
Bilim Adamları,
Sözde Bilim Adamları,
Özde Faşizmin Düzene
Uygun Kafalar
Yetiştirmesinin Eğitim
Alanındaki Görevlileridir

Düşünelim ki, bizim ülkemiz,
1947'lerden itibaren ekonomik ve
askeri olarak, yaptığı anlaşmalarla
ABD emperyalizminin yeni-sömür-
gesi haline gelmiş bir ülkedir. Em-
peryalizmin gizli işgali altındadır,
halkımız emperyalizm ve oligarşinin
çifte sömürüsü altında, açlık ve yok-
sulluk içinde yaşamaktadır.

Bizim üniversitelerimizin sözde
bilim adamlarının buna itirazlarını,
buna karşı mücadelelerini göremi-
yoruz. Ülkesinin işgal edilmesine,
halkının sömürülmesine ilgisiz, tep-
kisiz olanlara bilim adamı denilebilir
mi? Denilemeyeceği açıktır, ama ül-
kemizde bilim adamı sıfatı taşıyan-
ların büyük oranda durumu bu ilgi-
sizlik ve tepkisizliktir.

Bu işgal ve sömürüye karşı, Anadolu
topraklarında halkımızın mücadelesinin
olmadığı dönem yok gibidir. Ama bu
mücadeleye karşı da en iyi ihtimalle
tepkisiz, ama büyük oranda faşizmin
ve emperyalizmin terör demagojisi ile

yaklaşmış sözde bilim
adamlarıdır karşımız-
dakiler.

Bu ülkede 12 Mart
faşist cuntası ile dev-
rimciler idam edildi,
katledildi, öğretim
üyelerinin ciddi bir
sesi çıkmadı. 12 Eylül
cuntası ile faşizm ku-
rumlaştırıldı, öğretim
üyelerinin başına da,
öğrencilerin başına da

YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu), açık
faşizmin öğrenim alanındaki kurum-
laşması olarak getirildi, öğrenci gen-
çliğin buna karşı mücadelesinde yine
öğretim üyelerinin yeri olmadı. Açık
faşizmin her alanda kurumlaştırılmasına
da bir itirazları olmadı.

Faşizmle yönetilmek demek halkın
üzerinde sürekli baskının, zulmün, iş-
kencenin, emekçi sınıflar üzerinde hak
gasplarının, üniversite gençliğin üze-
rinde yoğun sistematik baskının sürekli
var olması demektir. Hapishanelerde
faşizmin baskısı tutsakların hapishaneye
adımlarını atar atmaz başlar, sistematik
bir şekilde devam eder. 

İşte ülkemizin genel hali bu iken
üniversitelerde hocalık yapan profe-
sörler, akademisyenler ülkemizdeki,
üniversitelerdeki gelişmeleri sessizce
izliyorlar. Halk, faşizmin politikaları
altında inim inim inlerken onlar üni-
versitelerinde hiçbir şey olmamış
gibi hocalık yapmaya devam edi-
yorlar. Üniversitelerde her türlü bas-
kıyı uygulayan YÖK denen faşist
bir kurumu neden sorgulamazlar?

Devrimci ilerici öğrencilere karşı
faşizmin gözaltı, işkence, katletme
politikalarına neden hiçbir şey ol-
mamış gibi seyirci kalıyor ya da des-
tek oluyorlar?

Bunun nedeni, faşizmin ideolojik
etkisi altında olmaları, faşizmin sun-
duğu ayrıcalıklı yaşama bilim adamlığı
kimliklerini değişmiş olmalarıdır.

Faşist sistemin parçası olarak
bilim adamı olunmaz. Bizim ülke-
mizdeki öğretim görevlileri de fa-
şizmin öğretim görevlileri olmuşlardır,
ama bilim adamı olmamışlardır. Bi-
limsel namus edinmemişlerdir.

İdeoloji olarak bilim ile ideoloji
arasına kalın duvarlar ören bilim
adamların sonu Nazi Almanyası’nda
Naziler’in baskı ve sindirme politi-
kalarına boyun eğme şeklinde olmuş-
tur. 960 bilim adamı bilim adamlığını
ünvanlarını Naziler’e satmışlardır.

"Daha 1933 yılı sonbaharında,
başta ünlü operatör Profesör Sauerb-
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ruch, varoluşçu filozof Heidegger,
sanat tarihçisi Pinder olmak üzere,
960 kadarı açıkça Hitler’i ve Nasyonal
Sosyalist rejimi desteklediler.

Profesör Roepke sonradan şöyle
yazmıştır: Almanya’nın namuslu bi-
lim tarihini lekeleyen bir fahişelik
sahnesiydi bu. 1945 felaketinden
sonra geçmiş yılları hatırlayan pro-
fesör Julius Ebbinghaus da şöyle de-
miştir: Alman üniversiteleri, bütün
güçleriyle bilginin ve demokratik
devletin ortadan kaldırılmasına hala
açıkça karşı koyacak zamanlan olduğu
halde bunu yapmadılar. Zulmün her
yanı kararttığı gecede özgürlük ve
hak meşalesini uyanık tutmaktan
korktular. Bu korkaklık Almanya’ya
çok pahalıya mal oldu. 

Türkiye' deki bilim adamları bu
örnekten ders çıkartmazlarsa, yani
kendileri bir yerde halk başka bir
yerde duruyorsa, halkın çektiği acılar,
işsizlik, yoksulluk, evine ekmek gö-
türemeyen milyonlar Soma' da katle-
dilen 301 madenci onları ilgilendir-
miyorsa onları bekleyen son faşizmin
hizmetinde bilim adamları olmaktır. 

İdeoloji ile bilimi ayrı yerlerde
tutmak, bilime “sınıflar üstü” mis-
yonlar biçmek, bilimin de her şey
gibi ideolojik olduğunu kabul etme-
mek eninde sonunda faşizmle işbir-
liğine götürür.

İdeolojik olarak tarafını seçmeyen
yani halkın yanında yer almayan tüm
akademisyenleri, bilim adamlarını
bu son beklemektedir.

Bu bir ideolojik tercihin sonucu-
dur.

Ülkemizde bilim adamı sıfatı ta-
şıyan bu kesimler, çoğunlukla bilimsel
gerçekleri bir yana bırakmış, faşizmin
ideolojik etkisi altında düşünür ol-
muşlardır.

Bugün kendilerine yönelik saldı-
rılar karşısında direnmemeleri de bu-
nun sonucudur.

Faşizme karşı direnecek bir bi-
linçleri yoktur. Faşizme karşı direnme
kültürleri ve gelenekleri yoktur.

Bilim Sınıflar Üstü Değildir,
Sınıfsaldır

Burjuva ideolojisi, faşizmin, ka-
pitalist devletin tüm kurumlarını sı-

nıflar üstü göstermeye çalışır. Bunu
anlatır, bu çarpık algıyı oluşturmaya
çalışır. Bu ideoloji ile yetişen öğretim
görevlilerinin bakış açısı da budur.

Bu demagojiye dayanarak halkın
sorunlarına ve yaşadıkları ülkede
halkın sömürü ve zulme karşı mü-
cadelesine ilgisizliklerini, düşman-
lıklarını gerekçelendirmeye çalışırlar. 

Yalandır. Bilim sınıflar üstü de-
ğildir. Ya halk için bilim yaparsınız,
ya burjuvazi, sömürücü, zalim azınlık
için "bilim" yaparsınız.

Ülkemizdeki sözde bilim adamları
faşizmin hizmetindedir. Sınıfların
üzerinde bir yerde durmuyorlar, ter-
sine faşizmin hizmetinde düzene uy-
gun kafalar yetiştirmek için çalışı-
yorlar. Halk çocuklarına faşizmin
ideolojisini enjekte ediyorlar, sonuç
olarak halk çocuklarının eline soyut
bir "kariyer"den başka bir işe yara-
mayan bir diploma tutuşturup faşizme
hizmet için gönderiyorlar.

Bu tümüyle sınıfsal bir konum,
sınıfsal bir tavırdır.

Üniversitelerde, devrimci müca-
delenin "terör" demagojisi ile anla-
tılmasının araçlarıdırlar, bu sözde bi-
lim adamları.

Emperyalizmi, sömürüyü, faşizmi,
zulmü aklayan, bunları kabul edilebilir
hale getiren burjuva ideolojisinin
propagandacıları olmuşlardır.

Bu niteliklerinden dolayı faşizmin
üniversitelerinde bugüne kadar ça-
lışmalarına izin verilmiştir. Bugün
üniversitelerden bile atılacak duruma
gelmeleri, faşizmin kendi iç çatış-
malarının artık bu kesimleri de hedef
alır hale gelmesinden dolayıdır.

Ve bu nedenle de kendi haklarını
da savunabilir durumda değildirler.

"Ara Veriyoruz
Gitmiyoruz" Diyor
Nereye Gitmiyorsunuz,
Neyin Arasını
Veriyorsunuz?
Ara Vermek Yerine Neden
Mücadele Etmiyorsunuz?

Ne üniversitelerden atılan aka-
demisyenler, ne halen üniversitelerde
kalan arkadaşları bir tepki göstermi-
yor, haklarını savunmuyorlar. Tek

söyleyebildikleri, "ara veriyoruz, git-
miyoruz" demek. Kendileri mücadele
etmeyecek, bir gün faşizm tekrar on-
ları sistemi içine alacak, onlar da
üniversitelere dönecekler. Tüm ha-
yalleri bundan ibarettir.

Bu kafa yapılarının bilim üretmesi,
okullarda bilimsel eğitim yapması
da mümkün değildir.

Kendi haklarını savunmaktan,
mücadele etmekten aciz beyinlerin,
eğittiği öğrencilere haklarını öğret-
meleri mümkün müdür?

Kendilerini hedef alan faşizme
karşı direnmeyenlerin, faşizmi tahlil
etmeyenlerin, öğrencilerini faşizme
karşı eğitmeleri, bilinçlendirmeleri
mümkün müdür?

Halkın mücadelesine terör diyen-
lerin, devrimci örgütleri terör örgütü
diye tanımlayanların, halka hakları
için örgütlenme bilinci vermeleri
mümkün müdür?

Bunların hiçbiri olmuyor, çünkü
bugün üniversitelerin kapılarından
kovulanların da bilim adamı kimlik-
leri, bilimsel bakış açıları yoktur. 

Faşizmin hizmetine girmiş, fa-
şizme ideolojik olarak teslim olmuş,
faşizmin ayrıcalıklı statüsüne bilimsel
onurlarını, bilim adamı kimliklerini
değiştirmiş akademisyenlerin halka
vereceği bir şey olmaz.

Anadolu topraklarının gerçek bilim
adamlarına ihtiyacı var. Gerçek bilim
adamları, halk için bilim üreten, halkı
baskı ve sömürüden kurtarmak için
bilim üreten bilim adamları olacaklardır.
Halkı zulümden ve açlıktan kurtarmak
için bilim üretenler gerçek bilim adam-
ları olacaktır. Üretimde, sosyal yaşamda,
kültürel, politik yaşamda, sağlık ve
sporda, eğitim ve bilimde halkın ya-
şamını değiştiren bilim adamları, gerçek
bilim adamları olacaktır. Bunlar halkın
içinden çıkacak, faşizme karşı mücadele
içinde yetişecekler.

Üniversitelerden atılan akademis-
yenleri, öğretim görevlilerini halk
için bilim üreten bilim adamlığına
davet ediyoruz. Bırakın faşizmin size
verdiği konumları, halkınız için bilim
üretin, faşizme karşı kendi haklarınız
ve halkınızın yaşamını değiştirmek
için mücadele edin.
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Selam olsun dört bir yana 
MERHABA!
Akan kana düşen cana 
MERHABA!
Hesap sorulacak   
MERHABA!
Türkü söyleyen güne 
MERHABA!..
...
Yoldaşlarımı çok özlemişim. Sev-

ginin ne  demek olduğunu daha iyi
anladım şimdi. 

Bu yoz ve adaletsiz dünyada bizi
biz eden Büyük Ailemizin yeri ne
kadar başka,  ne kadar güzel. Partimi
çok seviyorum.   

Büyük Ailemizi yaratan bize ar-
mağan eden Dayımız, ustamız, ko-
mutanımız ne büyük ne güzel bir in-
sandır ki bize insanlığı gösterdi. Da-
yımızı çok seviyorum. 

Tutukluluk sürecine gelen şehitlik,
tutukluluk, işkence haberleri zor oldu.
İçimde büyüdü. Çok daraldım, bir
yumruk  vurayım toz duman edeyim
dedim duvarları. Hep gözümde, kal-
bimde beynimde yaşadım şehitlerimizi,
olanları. Leyla'yı şehit düşmeden  iki
üç gün önce rüyamda görmüştüm ta-
kıldı kafama. Sonra gelen  ziyarette
şehitlik haberini aldım. Vedalaşmaya
gelmiş demek, dedim kendime. Onları
çok seviyorum.  Size Yaşar Kemal'in
olduğunu düşündüğüm bir şiirle Mer-
haba diyeyim dedim. 

En candan, en içten şekilde. Sizlere
çok şey borçluyum. Gülen gözlerinizi
görebiliyorum. Ben de sizin gözleri-
nizin içine gülerek bakıyorum. Dersim
şehitlerimizin coşkusu, sıcaklığı ile
kucaklıyorum. 

Yoldaşlarının Düşünce ve Duygularında Leyla Aracı...
“Hep gözümde, kalbimde beynimde yaşadım şehitlerimizi...”

Nusaybin Xerebe (Koru) Köyü’nde Katleden
Devlettir!

Nusaybin’de Şubat ayı-
nın ortalarında AKP’nin eli
kanlı çeteleri, Koru Köyü’nü
basıp, köylülere işkence edip
5 köylüyü katletmiştir. As-
kerler köyü 12 gün ablukaya
alıp köye giriş çıkışları en-
gellemişlerdir. Bu katliamlar
ile ilgili Elazığ Halk Cephesi
3 Mart’ta katliama ilişkin
yayınladığı açıklamada kı-
saca şu sözlere yer vermiştir:
“AKP yönetememe krizinin faturasını bir kez daha
halka kesti. Kürt halkına uygulanan katliamlara bir
tanesi daha eklendi. Köylülere işkence edildi. Bu ka-
muoyuna yansıyınca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
“O köylü teröristlere yardım ediyordu.” diyerek işkenceyi
meşrulaştırmaktadır. Köyde evlerin yakılıp ahırdaki
hayvanların bile katledildiği bir vahşet yaşandı. AKP’nin
katillerinden hesap soracağız, yaşlı amcamıza el kaldıran,
köylüleri katleden oligarşiden hesap soracağız. Sana
da bir çift sözümüz var Süleyman Soylu; senin de
günün gelecek. Konuş, konuş! Analarımıza, babalarımıza
kalkan elleri bir bir kıracağız. İşkenceyi meşrulaştıran,
yeni katliamlara zemin hazırlayan Soylu, senin rüyalarını
kabusa çeviren Cepheliler hesap soracak, bunu aklından
çıkarma sakın. Bımri Faşizman Biji Tekoşina Me! Kür-
distan Goristan Jı Bo Faşistan!”

Başsağlığı
Şehidimiz İbrahim Çuhadar’ın Babası
Hüseyin Çuhadar Vefat Etmiştir!

Ankara Halk Cephesi DHKC Şehidi İbrahim Çu-
hadar’ın babası Hüseyin Çuhadar’ın vefatı üzerine
başsağlığı mesajı yayınlayarak şu sözlere yer verdi:
“Devrimcilerin üzerinde birçok emeği olan, bizleri her
zaman her koşulda sahiplenen, aynı zaman da şehidimiz
İbrahim Çuhadar’ın babası olan Hüseyin Çuhadar
amcamızın sabah vefat haberini aldık. Yakınlarına ve
büyük ailemize başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyoruz.
Çağrımızdı; ailemizin yanında olalım. Ailemiz Hüse-
yingazi’de ikametgah etmektedir. Gelecek olanlar TA-
YAD’lılar ile iletişime geçebilir.”

Hasta Tutsaklar
Serbest Bırakılsın!

Eskişehir Halk Cep-
heliler, hasta tutsak Me-
sude Pehlivan ve tecritteki
Özgür Tutsaklar için Es-
kişehir’in Gültepe, Bü-
yükdere, Bağlar, Cumhu-
riyet ve Eski Bağlar ma-
hallelerinde 2 Mart’ta 200
adet pullama çalışması
yaptı.

TAYAD’lı
Fahrettin Keskin
Gözaltına Alındı!

TAYAD’lı Fahrettin Kes-
kin  2 Mart sabahı İstan-
bul'daki evinden keyfi bir şe-
kilde gözaltına alındı. TA-
YAD'lı Aileler bu keyfiliğe
derhal son verilmesi ve Fah-
rettin Keskin'in serbest bıra-
kılmasını istedi. 
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1- Sorumluluk Duymak
Ne Demektir?

Sorumluluğun kelime anlamı şu-
dur: “Bir kimsenin kendi davranışları
veya üzerine aldığı işlerin neticelerini
üstlenmesi hali.”

Sorumluluk duymak, yapılması
gereken işleri, tüm gerekleri ve so-
nuçlarıyla sahiplenmek demektir.  

Sorumluluk, bilincinde olmaktır.
Sorumluluk bakmak değil görmektir.
Sorumluluk beklemek değil yapmaktır.
Omuz vermektir. Halkımız der ki “Zul-
mün karşısında susan dilsiz şeytandır”
Dilsiz şeytan olmamaktır sorumluluk.

2- Sorumluluk Bireysel
Bir Tutum Mudur?

Hayır. Tam tersine, sorumluluk
duygusu toplumsal bir nitelik taşır.
Bencil, bireyci bir ideoloji içinde dü-
şünenlerin, sadece kendini düşünen
bencil insanların sorumluluk duyguları
yoktur.

Burjuva kültür “sen kendini kur-
tarmaya bak” diyerek, insanların
kendi dışındaki insanlara karşı so-
rumluluk duymamasını teşvik eder:
Klasik deyimle söylersek, “Her koyun
kendi bacağından asılır” der. 

Biz ise tüm halkımız için, tüm
dünya halkları için sorumluluk du-
yuyoruz.

3- Sorumluluk Bilinci
Nedir?

Sorumluluk bilinci, sahiplenmenin
en üst boyutudur. İlgili olduğumuz
alana yapılması gereken her şeyi yap-
mak, önümüzdeki tüm hedefleri “olur”
kılmak için yoğun ve sistemli bir
emek harcamaktır. Sorumluluk bi-
linciye hareket eden devrimcinin ya-
pamayacağı hiçbir şey yoktur. Ek-

siklikleri tamamlamak,
yeniyi üretmek, gelişimi
sağlamak, ancak sorum-
luluk bilinciyle mümkün
kılınabilir. 

Devrimci zorluklar,
saldırılar karşısında, dar-
beler, yenilgiler sırasın-
da, kendi iradesiyle ka-
rarlar alabilen, yeni so-
rumluluklar yüklenebi-

len, gevşemeyen, kadercileş-
meyen, karamsarlığa düşmeyendir.

4-Sorumluluk Duygumuzun
Dinamikleri Nelerdir?

- En temel dinamiğimiz, sosyalizm
inancımız, devrim inancımız, 

halk ve vatan sevgimizdir.
- Dinamiğimiz, sürekli eğitimi-

mizdir.
- Dinamiğimiz, şehitlerimiz ve

tarihimizdir. 
- Dinamiğimiz, örgüt bilincimizdir. 
- Dinamiğimiz, düşmana olan öf-

kemiz ve kinimizdir. 
Devrimcilik, sorumluluk almaktan

kaçınmamaktır. İnsiyatifli olmaktır.
İnsiyatif sorumluluk üstlenmektir.
Bunun sağlıklı olması için, yanlış
yapmamak için kendini sürekli eğitir,
geliştirir, daha çok emek sarfeder. 

Sorumluluk üstlenirken bizlere
yol gösteren dört önemli şey vardır:
İdeolojimiz, tarihimiz, geleneklerimiz,
kural ve ilkelerimiz… Bunlara göre
tavır belirlediğimizde yanlış yapma
ihtimali asgariye inecektir.

5-Sorumluluk Bilincindeki
Eksiklik Karşımıza
Nasıl Çıkar? 

Sorumluluk duymamanın en te-
meldeki göstergeleri, sahiplenmemek
ve üstlenmemektir. 

Sorumsuzluk, kimi zaman unut-
kanlığımız, kimi zaman disiplinsiz-
liğimiz, kimi zaman adaletsizliğimiz,
kimi zaman özensizliğimiz gibi bir
çok şekilde kendini gösterebilir. Ken-
dini eğitmemek, başkalarını eğitme-
mek, kolektivizmi işletmemek, bun-
ların hepsi sorumsuzluğun biçimleri
olarak sayılabilir ve bunlar çoğaltı-
labilir. Özcesi şöyle diyebiliriz: Ya-
pılması gerekip de yapılmayan bir

şey sözkonusu ise, orada bir sorum-
suzluk var demektir. 

Sorumluluk duygumuz gelişme-
mişse orada kollektivizm de olmaz.
Sorumluluk duymamak bencilliktir
özünde… Sorumluluk duymamak bi-
reyin ideolojisiyle hareket etmektir. 

6- Sorumluluk Bilinci
Nasıl Kazanılır?

Daha fazla sorumluluk üstlenerek,
daha fazla sahiplenerek, üstlendiğimiz
işleri yapabilmek için kendimizi daha
çok geliştirerek. 

Sorumluluk bilincimizi büyütecek
olan, iddiamızı büyütmek ve kendi-
mizi bu iddiayı taşıyacak kadar güç-
lendirmek, donatmaktır. Başka bir
deyişle, sorumluluk bilincimizi ge-
liştirecek olan kendimizi eğitmek ve
öğrendiklerimizi yapmaktır. Sorum-
luluk üstlenmek, kendi eksiklikleri-
mize, zaaflarımıza karşı savaşmayı
gerektirir tabiiki. Bu savaşı vermez-
sek, ya sorumluluk üstlenemeyiz,
veya üstlendiğimiz sorumlulukların
gereğini yerine getiremeyiz. 

Sahiplenmenin devamı emektir.
İnsan sahiplendiği şey için, emek
harcar. Sorumluluk bilinci de emekle
anlam kazanır. 

Sorumluluk duygumuzun artması,
yapabildiğimizi, başarabildiğimizi gör-
dükçe, daha da artacak, gelişecektir. 

7- Sorumluluk Bilincinin
Çalışma Tarzımıza
Katkısı Nedir?

Sorumluluk duygusunun gelişmesi,
çalışma tarzımızın baştan ayağa sonuç

Sorumluluk duymak, yapılması
gereken işleri, tüm gerekleri ve so-
nuçlarıyla sahiplenmek demektir.  

Sorumluluk, bilincinde olmak-
tır. Sorumluluk bakmak değil gör-
mektir. Sorumluluk beklemek değil
yapmaktır. Omuz vermektir. Hal-
kımız der ki “Zulmün karşısında
susan dilsiz şeytandır.” Dilsiz şey-
tan olmamaktır sorumluluk...

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

BilgiBilgi
güçtürgüçtür

SORUDA10
SORUMLULUK

BİLİNCİ
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almak üzerine kurulu olmasını sağlar.
Ancak sorumluluk bilincini büyütenler,
sonuç alıcı ve militan bir çalışma
tarzına sahip olabilirler. Sorumluluk,
söyleyip de, üstlenip de yapmamak
değildir. Sorumluluk bilinci, teori ve
pratiğimiz arasındaki uyumdur. 

Sorumluluk duygusu, programlılık
ve denetimdir. 

Sorumluluk, işten kaçmamaktır.
Bizim için sorumluluk kendini

aşmaktır. Emek vermektir. Kendi za-
aflarımıza karşı mücadele etmek ve
bunu sürekli kılmaktır. 

Öğrenme sorumluluğumuz vardır.
Daha çok iş yapabilmek, görevimizi
daha iyi yerine getirebilmek için
kendimizi geliştirmek için sürekli
araştıran öğrenen olmalıyız. Öğ-
rendiğimiz her şey karşılığını pra-
tiğimizde bulmalı, sorumluluk bu-
dur. Çünkü sosyalizm, insanın insan
tarafından sömürülmediği bir dü-
zendir. Ve bu düzeni kurmak için
çıktığımız yolda ilerlemek ve ba-
şarmak için gelişmeliyiz. 

Öğrendiğimiz bir şeyi öğretme
sorumluğumuz vardır. Öğrenen
herkesin öğretmek sorumluluğu
vardır. Bunun için birbirimize karşı
da sorumluyuz. 

Bilgilerimizi paylaşırız, gelişi-
mimizde birbirimizi de geliştiririz,
geliştirmeliyiz. Ne kadar çok so-
rumluluk sahibi olursak o kadar
hızlı koşarız.

8-Sorumluluk Bilincinin
Örgütsel Açıdan Anlamı
Nedir?

Kadroların, taraftarların hayatın
her alanında, her anında gelişmeler

karşısında doğru ve
yerinde inisiyatif
koymalarının temeli,
sorumluluk ve sahip-
lenme bilinçlerininin
büyüklüğüyle doğru
orantılıdır. 

Bir hareketin kad-
ro ve taraftarlarındaki
sorumluluk bilincinin
büyüklüğü, hiçbir
yerde inisiyatifsiz, ta-
vırsız kalınmamasını

sağlar. 
Diğer taraftan; tek tek insanların

sorumluluklarını yerine getirmemesi,
sadece onların bulundukları alanlara
zarar vermez. Bundan bir bütün
olarak örgüt zarar görür. Örgütün
gelişimi engellenmiş olur. 

9-Sorumluluk ve
Vurdumduymazlık
Arasındaki Fark Nedir?

Bu fark sadece bir kişisel davranış
farklılığı değildir. Sınıfsal bir farklı-
lıktır. Vurdumduymazlık yaptığımızda,
burjuva ideoojisiyle, burjuva bencilliği
ve bireyciliğiyle davranmış oluruz. 

Önümüze çıkan her iş önemlidir. 

Vurdumduymazlık, düzenin yay-
gınlaştırdığı bir davranış biçimidir,
bize ait değildir. Halka, devrime, ör-
gütümüze dair bir durumla karşılaş-
tığımızda, “bu benim görevim değil”
diye görmezden gelemeyiz. Müdahale
etmemek sorumluluk üstlenmemektir. 

10-Sorumluluk
Üstlenmekte Nelere
Dikkat Edeceğiz?

Devrimcilik bir anlamda sorum-
luluk üstlenme cesaretidir. Her zaman
taşıyabileceğimizden fazlasını üst-
lenmek istemeliyiz. Devrimcilik, bil-
diğimiz gibi, iddiadır, kararlılıktır,
hata yapmaktan korkmamaktır.

Hata yapmaktan korkmak, iş yap-
mamayı, sorumluluk üstlenmemeyi,
inisiyatifsizliği beraberinde getirir. 

Tereddüt, kararsızlık, inisiyatif-
sizlik devrimciliğin doğasına aykırıdır. 

Devrimci kendisini sınırlamaz.
Kendisine statükolar koymaz. Elbette,
hepimizin çeşitli biçimlerde eksik-
likleri vardır. Ama bu eksik ve zaaf-
larımızı, yeni görev ve sorumluluklar
üstlenmemizin önünde bir engel ola-
rak görmemeliyiz. Eksikliklerimiz,
zaaflarımız olabilir elbette. Kimse,

bunu yeni görevler, sorumluluklar
üstlenmenin önündeki bir engel
olarak görmemelidir. 

Eksiklikler eğitimle aşılabilir.
Sorumluluk üstlenmemize paralel
olarak, sorumluluk üstlenmekteki
istekliliğimizle, kendimizi eğitmeyi
de istemeli ve gerçekleştirmeliyiz. 

Sorumluluk üstlenme noktasın-
da, esas ölçü, “hazır olup olmama”
veya “bilip bilmeme” değildir. So-
run, devrimde, devrimcilikteki id-
diamızdır. İddialıysak, gerisi çözülür.
Bilmediğimizi öğreniriz. Hazır ol-
madığımıza hazırlanırız. 

Taşıyabileceğimiz en üst boyutta
sorumluluk üstlenmeliyiz. Sorum-
luluk duygusudur bizi devrimci ya-
pan. Ve devrimcilik sorumluluk
üstlenme cesaretidir. Halkın sorun-
larını çözme, halkı sömüren düzeni
alaşağı etme sorumluluğu ile hareket
ettiğimiz için devrimci olduk. Bu
sorumluluk duygusunu daha da
devrimcileştirmeli, günlük işlerimizi
örgütlemede kullanmalıyız.

Eksikliklerimiz, zaaflarımız ola-
bilir elbette. Kimse, bunu yeni gö-
revler, sorumluluklar üstlenmenin
önündeki bir engel olarak görme-
melidir. 

Eksiklikler eğitimle aşılabilir.
Sorumluluk üstlenmemize paralel
olarak, sorumluluk üstlenmekteki
isteğimizle, kendimizi eğitmeyi de
istemeli ve gerçekleştirmeliyiz. 

Sorumluluk üstlenme noktasın-
da, esas ölçü, “hazır olup olmama”
veya “bilip bilmeme” değildir. So-
run, devrimde, devrimcilikteki id-
diamızdır. İddialıysak, gerisi çö-
zülür. Bilmediğimizi öğreniriz. Ha-
zır olmadığımıza hazırlanırız. 

Devrimcilik, sorumluluk almaktan kaçınma-
maktır. İnsiyatifli olmaktır. İnsiyatif sorumluluk
üstlenmektir.  Bunun sağlıklı olması için, yanlış
yapmamak için kendini sürekli eğitir, geliştirir,
daha çok emek sarfeder. 

Sorumluluk üstlenirken bizlere yol gösteren
dört önemli şey vardır: İdeolojimiz, tarihimiz,
geleneklerimiz, kural ve ilkelerimiz… Bunlara
göre tavır belirlediğimizde yanlış yapma ihtimali
asgariye inecektir.
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Faşizmi ancak örgütlü ve silah-
lanmış halk gücüyle yenebiliriz. O
halde, temel soru; halkı nasıl ör-
gütleyeceğiz? sorusudur.

Örgütlenme çalışması her şeyden
önce beyinleri kazanma savaşıdır.
Emperyalizmin, faşizmin yalanlarla
umutsuzlaştırdığı, kendine mahkum
hale getirmeye çalıştığı beyinlerde,
devrim ışığını yakmak, umudu bü-
yütmek için faşizmin ve emperya-
lizmin yalanlarına karşı savaşmayı
gerektirir.

Faşizmi, gerçeklerin gücüyle ye-
nebiliriz. Gerçekler, yalanlardan her
zaman daha güçlüdür. Yalancıların
gücü ellerindeki devasa medya ola-
naklarıdır. Fakat, yalanların güçsüz-
lüğü, yaşamda karşılığının olmama-
sıdır. Yalanlar, yaşamın gerçekleri
karşısında içi boş balonlar gibi pat-

layacak kadar koftur, zayıftır.
Burada belirleyici olan, hal-

ka gerçekleri ne kadar götürüp gö-
türemediğimizdir.

Faşizm, halkı apolitik TV dizile-
rine, ekran karşısında yozlaştırıcı,
halkı özünden koparıp kendine ya-
bancılaştırıcı programlara mahkum
etmek için kesintisiz olarak ideolojik
bombardımanını sürdürüyor. Fakat,
belirleyici olan bu değildir, belirleyici
olan bizim halkın yaşamını ne kadar
doldurabildiğimiz, faşizmin apoli-
tikleştirme programlarının etkisinden
ne kadar kurtarabildiğimiz, bunun
için geliştirdiğimiz yöntemlerimiz
ve araçlarımızdır.

Halk kendi yaşamına ve sorunla-
rına ilgisiz olamaz. Halk örgütlen-
melerinin zayıflığının nedeni bu de-
ğildir. Temel sorun, halkın bu düzen
içinde kendi sorunlarına çözüm arama
kanallarının tıkanması, halkın umut-

suzlaştırılmasıdır.
Biz, halkın sorunlarına çözüm

üreterek, umutsuzluğu yeneceğiz.

O halde ne yapacağız?
Biz halkı burjuva propagandasının

etkisinden çıkararak, yaşamın gerçek
sorunları etrafında örgütleyeceğiz.
Nedir halkın yaşamındaki gerçek so-
runlar?

Açlık ve yoksulluktur.
Hiçbir yalan propaganda, mide-

lerdeki açlığı doyurmaya yeterli de-
ğildir. Faşizmin, halkın açlık sorununa
çözüm de üretebilmesi mümkün de-
ğildir. Dikkat edilirse, faşizm bu ne-
denle sanki halkın açlık sorunu yok-
muş gibi davranıyor. Açlık sorununu
çözmek için yalan vaatlerde bile bu-
lunamıyorlar.

Halkın sorunu, uyuşturucudur.
Faşizmin, uyuşturucuya karşı mü-

cadele etmesi söz konusu değildir.
Tersine, uyuşturucu, kumar, her türlü

Faşizmin Yalanlarını Gerçeklerin
Gücüyle Yeneceğiz

- Dersim’de DHKC gerillalarının sı-
ğınakları bombalandı, faşizm gerilla-
larımızın akıbetlerini açıklamadı. Sı-
ğınakların bulunduğu bölgede araş-
tırma yapılmasına izin vermedi. Kabul
etmedik, direnişe geçtik. Oportünizmin,
Kürt milliyetçiliğinin faşizmin dayat-
malarına boyun eğdiği bu süreçte, di-
renişimizle sığınakların kazılmasını,
araştırma yapılmasını sağladık. Gördük
ki, direnen kazanıyor.
Dersim’de oğlunun ve DHKC geril-
lalarımızın akıbetlerinin açıklanması
için Dersim Seyit Rıza Parkında oturma
eylemi ve açlık grevi yaparak direnen
Kemal Gün’ü yalnız bırakmayalım.
Telefon ederek destek olalım.
- Grup Yorum üyelerini tutsak aldılar.

Terörist dediler. Yalanlar söylediler.
Teslim olmadık, sinmedik. Direndik,
çoğu kişinin korkup, sahiplenmekten
kaçındığı bir ortamda, Grup Yorum
üyeleri için kampanya yaptık, tut-
saklarımızı faşizmin elinden aldık. 
Gördük ve gösterdik ki, faşizmin
gücü mutlak değildir. Faşizme karşı
sınırlı bir gücü harekete geçirdiği-
mizde bile etkili olabiliyoruz. Daha
büyük güçleri harekete geçirdiği-
mizde, daha büyük etkiler oluştura-
biliriz. Faşizme karşı gücümüz, ideo-
lojimizdir, haklılığımızdır. Buna gü-
venerek, buna inanarak biraraya
gelmeliyiz.
- AKP 1 milyonu İstanbul’da olmak
üzere 10 milyon evi yıkma kararı

aldı. Rahat rahat yıkabilmek için
Afet yasasının yönetmeliğini değiş-
tirdi. Evlerimizi yıkıp yerlerine lüks
daireler, villalar yapacaklar. Bizleri
şehirlerin çok uzağına sürecekler.
AKP’nin yağma politikalarına dur
diyecek tek güç halktır. Birleşelim,
örgütlenelim ve AKP’nin yıkımlarını
durduralım.
- 1995 yılının 12 Mart günü, faşizm
Gazi Mahallesi’nde Alevi-Sünni ça-
tışması yaratarak, katliamlarla halkı
sindirmek, devrimci mücadelenin
önünü kesmek için katliam yaptı.
12 Mart katliamının yıldönümünde
Gazi şehitlerimizi Gazi Mahallesi’nde
anacağız. Anmamıza katılalım, fa-
şizme tavır alalım.

direnmek, kazanmanın tek yoludur

Çat Kapı Her Eve Girmektir
Çat Kapı tüm halkı devrime katmaktır

Haftanın Çat Kapı
Gündemi Atasözü:

Düşünmeden konuşmanın
cezası, sonradan düşünmeye

mahkum olmaktır.

12 Mart
2017
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yozlaştırma aracınn arkasında
faşizm vardır. Halkı yozlaştı-
rarak, özünden uzaklaştırarak
güçsüzleştirmeyi ve sömürü
düzenine, zulme sessizce boyun
eğmesini hedefler.

Halkın, barınma, sağlık,
eğitim gibi temel sorunları var-
dır. Faşizmin bu sorunları çö-
zebilmesi de mümkün değil-
dir.

Halkın işsizlik sorunu var. 
Faşizmin halkın bu sorun-

larına çözüm üretmesi mümkün
değildir, çünkü, zaten bu sorunlar
kapitalist sömürü düzeninin ken-
di ürettiği sorunlardır.

Halk Meclislerimiz
Halkın Sorunlarını
Sahiplenecek, Halkı
Sorunlarının Çözümü
İçin Örgütleyecek

Halk meclislerimizin en bü-
yük gücü ideolojileridir.

Bu ideoloji, bize halkın tüm
sorunlara çözüm üretme gücü
veriyor. Açlık sorununa çözüm
üretebiliriz. Yoksulluk sorununa
çözüm üretebiliriz. Eğitim, sağ-
lık, konut, işsizlik sorunlarına
çözüm üretebiliriz.

Bu sorunları sosyalist siste-
min çözdüğünü, sosyalist ülke-

lerin kısa denilebilecek geçm-
işlerinden bile biliyoruz. Kapi-
talist sistem, her gün yeni krizler
üretirken, sosyalizm, kapitaliz-
min ürettiği bu sorunları çöze-
bilme gücünü kanıtlamıştır.

Fakat, halk meclisleri olarak
bu sorunların çözümünü dev-
rim sonrasına da bırakmaya-
cağız. Bugünden halkın bu so-
runlarının çözümü için örgüt-
lenecek, mücadele edeceğiz.

Açlık sorunu için halkı bir-
leştireceğiz.

Uyuşturucuya karşı çözüm-
lerimiz etrafında halkı birleş-
tireceğiz,

İşsizliğe karşı mücadelede
halkı birleştireceğiz.

Eğitim, sağlık, mahallemi-
zin yolu, suyu, elektriği gibi
sorunlarımızın çözümü için
halkımızın gücünü birleştire-
ceğiz.

Yalanlar dünyasını yıkıp,
gerçek dünyanın sorunları ve
gerçek çözümlerimizle halkı-
mızın yaşamına girecek ve ör-
gütleyeceğiz.

Örgütleneceğiz. Tüm so-
runlarımızın çözümü için, dev-
rim için, halkın iktidarı için
örgütleneceğiz. Kendi kendi-
mizi yönetmek için örgütlene-
ceğiz.

TUHAF

Bana bir de tuhaf gelen 
neronların Hitler'lerin sandıktan çıkması,
seçenlerin seçilenlerden korkması,
rüşvetin papaz gibi girip çıkması,
suçun ülke yönetmesi örneğin 
ve zincire vurulması suçlunun,

bana hep tuhaf gelir nedense
tuhaf da değil hatta
bana hep komik gelir

demokrasi oynaması bir diktatörün
ve sırtlanın
ağzında zeytindalı tutması
bu tozlu kasaba da bir tozlu tuhafiye
sakızlar durur rafta
üstünde besmelelerin

Hasan Hüseyin Korkmazgil

Reformizmin utanmazlığı:
Diyorlar ki, işsizlik, açlık sorununun çözümü için referandumda

gidin “Hayır” oyu verin.
Faşizm, tüm haklarımızı gaspediyor, işten atıyor, açlığa mahkum

ediyor. Reformizm diyor ki, gidin sandığa  Hayır oyu verin.
Ne olacak “Hayır” oyu verince? Sorunlarımız çözülecekmiş.
Dün de diyorlardı ki, meclise çok sayıda HDP milletvekili girerse,

başta Kürt sorunu olmak üzere tüm sorunlarımız çözülür.
Peki çözüldü mü? İşte buna “Hayır” denir. Çözülmedi, faşizm ne

parlamento, ne de geçici hükümette bakanlık koltuğuna oturmuş
HDP’lileri dikkate aldı. Bir polis komiseri bile HDP’li bakanın önünü
keserek, yolları kapattı, kendilerine oy vermiş halkın yanına gitmelerine
bile izin vermedi. 

Faşizm gerçeği, sandıkların da, parlamentonun da demokrasicilik
oyununun oyuncakları olduğunu anlatıyor. Bunu anlamamak mümkün
değildir, bunu anlamazdan gelenler, faşizmin demokrasicilik oyununda
kendilerini figüran haline getiren reformizmdir. Değilse, referandumlarda
oy kullanmanın halkın sorunlarının çözümü olmayacağı açıktır.

Faşizmin yalanlarına karşı duvarlar halkın matbaalarıdır.
Faşizme karşı ideolojik mücadeleyi sürekli hale getirmekte yöntem

ve araçlarımızın sınırı yoktur. Ajitasyon-propaganda çalışması halka
devrimci düşünceleri taşımada yöntemlerimizden biridir. Bunun önemli
araçlarından biri mahallelerimizin duvarlarıdır. Sürekli olarak duvarları
sloganlarımızla doldurmamızın önünde bir engel yoktur.

Faşizm, duvarlara yazdığımız yazıları siliyor denilebilir. Önemi
yoktur, faşizmin polis gücünü duvarlara yazılan yazıları silmekle
meşgul etmek de, duvar yazılarımızın önemli işlevlerinden biridir. Fa-
şizmin hızı bizim duvarları yazma hızımıza yetişemez. Onlarca kişi tek
seferde duvarlarımızı yazılarımızla doldurabiliriz. Mahallelerimizin
arasında zaten tedirgin dolaşan faşizmin polislerinin bizim duvarları
yazılarımızla doldurma hızımıza yetişmeleri mümkün değil.

Her mahallemizin tutsakları var. Tutsaklarımızın isimleriyle dol-
duralım duvarlarımızı. Mahalle halkına, bu mahallede devrimcilerin
faşizme karşı savaştıklarını, bunun için tutsak düştüklerini anlatalım
yazılarımızla. Tutsaklarımızı sahiplenme bilincini verelim duvar yazı-
larımızla.

İdeolojik Mücadele Yöntem ve Araç
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Sürecimizi belirleyen özellik, em-
peryalizmin ve kapitalizmin krizidir.
Krizin sonuçları her gün büyüyen iş-
sizlik, her gün yaşam koşullarının kö-
tüleşmesidir. Her gün açlar ordusuna
yenilerimizin eklenmesi, yoksulluğu-
muzun büyümesidir.

Bunun doğal sonucu, örgütlenmek,
mücadele etmek ve yaşam koşullarımızı
değiştirmektir. Emperyalizmin sömürü
düzenine son vermektir, faşizmin zul-
müne son vermektir.

Fakat, halkın kendi kendine örgüt-
lenmesini bekleyemeyiz. Halkı örgüt-
leyecek olan biziz.

Nasıl örgütleyeceğiz?
Halkı örgütlemek için düşüncede,

yaşamda, çalışmada devrimci olmalı-
yız.

Düşüncemizi, yaşamımızı, çalışma
tarzımızı devrimcileştirmeliyiz.

Düşüncede Devrimci Olmak

Düşüncede devrimci ol-
mak, her soruna, her konuya
devrim saflaşması çerçeve-
sinde bakmayı gerektirir.

Her sorunda, her düşün-
cede, halkın, devrimin, Cephe’nin çı-
karlarını gözeterek, halk için, devrim
için, Cephe için diyebilmektir.

Devrimci düşüncede, umutsuzluk
yoktur, karamsarlık yoktur. Devrimci
düşüncede, yoklar, olmazlar yoktur. 

Devrimci düşünce bize, sınıflar mü-
cadelesinin zorunluluğunu ve burjuvazi
ile proletarya arasındaki sınıflar mü-
cadelesinin halkın iktidarına gideceğini,
sosyalizme gideceğini anlatır.

O halde, bir devrimci faşizm ko-
şullarında halkı örgütlemenin sadece
mümkün değil, aynı zamanda zorunlu
olduğuna inanır. Bunun gereklerini ye-
rine getirir.

Devrimci halka giderken umutludur.
Halka güvenir, kendine, ideolojisine
güvenir. Bunların bütünleşmesinin dev-
rim için halk örgütlenmelerini büyü-
teceğini bilir. Bu inanç ve güvenle
halkı örgütlemeye gider ve halkı ör-

gütlememe sonucunu kabul etmez.
Düşüncede devrimci olmak, her so-

runun bir çözümü olduğunu bilmektir.
Devrimci, her sorunun çözümünün de
kendi içinde olduğunu bilir, bu çözümü
bulmak ve hayata geçirmek için çalışır.

Devrimci, hiçbir sorunun üzerinden
atlamaz, nedenlerini bulur, nedenleri
ortadan kaldırır ve sorunu çözer. Dev-
rimin gelişiminin önünü açar.

Devrimci, faşizmin ideolojisine
karşı sürekli olarak devrimci ideoloji
ile halka gider. Halkı faşizmin ideolo-
jik-politik etkisinden, yalan propagan-
dasının etkisinden kurtarıp, devrim
saflarına kazanır.

Devrimci, devrimin halkın örgütlü
gücü ve savaşıyla zafere ulaşacağını
bilir, halkı örgütlemenin, kitlelere git-
menin önüne çıkan tüm engelleri aşar. 

Devrimci, nesnel gerçeği tahlil eder,
ama nesnelliğe teslim olmaz. Nesnel
gerçeği devrim lehine değiştirir. Dev-
rimi adım adım örgütler. 

Devrimci, sadece bilinen örgütlenme
yöntem ve araçlarıyla yetinmez, değişen
koşullara göre yeni örgütlenme yöntem

Çözüm 
Dayanışma, duyarlılık, birlik.

Biz halkız, halka ait tüm sorunlar bizim sorunumuzdur. Sorunları-
mızı birlikte çözeceğiz.

Duyarsızlık, özünde bireycileşme ve bencilleşmenin sonucudur. Bireycilik, bencil-
lik burjuvaziye ait ideolojilerdir. Burjuvazi 24 saat, kendimizden başka kimseyi düşün-

mememiz gerektiğinin propagandasını yapıyor, bizi bencilliğe bireyciliğe yönlendiriyor. Yanıbaşı-
mızda komşularımızın yaşamına bile duyarsızlaşmanın nedenleri içinde burjuvaziye ait “her koyun kendi

bacağından asılır” felsefesi vardır.
Hayır, her koyun kendi bacağından asılır sözü burjuvazinin halkı yalnızlaştırmak ve tek tek boyun eğdirmek
için propagandasını yaptığı bir sözdür. Halk olarak bizim sorunlarımız ortaktır, çözümlerimiz de ortak olmak
zorundadır. Karşımızda sorunlarımızın kaynağı olan kapitalist sistem var, yönetim biçimi olarak faşizm var.

Kapitalizme ve faşizme karşı halk olarak birlikte mücadele edersek ancak kazanabiliriz. Bunun için, bi-
zim tersine dayanışmayı, duyarlılığı büyütmemiz gerekir. Sorunlarımızı birlikte çözebileceğimiz ör-

gütlenmelerimizi güçlendirmemiz gerekir. Birlikteliğimizi güçlendirecek, sosyal, kültürel, sportif
çalışmaları örgütlememiz gerekir. Yoksulluk, açlık gibi sorunlarımıza birlikte çözüm

üretmemiz gerekir. Faşizme, emperyalizme ve oligarşiye karşı halk olarak gücü-
müzü birleştirmemiz, bunun için birbirimizin sorunlarına kendi so-

runumuzdan daha duyarlı davranmamız
gerekir.

sorun

Du
yar
sızl
ık

Halkı Örgütlemek
Düşüncede, yaşamda,

çalışmada devrimci olmakla
mümkündür
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ve araçları üretir, kendisini sürekli
yeniler, örgütlenmeyi sürekli yeniler.

Devrimci, devrimin kadrolarının,
taraftarlarının, halkın bilinç düzeyinin
yükseltilmesinin devrim için hayati
önemini bilir. Kendi eğitimine, kad-
rolarımızın, taraftarlarımızın ve halkın
eğitimine, bilinçlendirilmesine önem
verir. Eğitimi yaşamın bir parçası ha-
line getirir. Yaşamın her anında, yolda
yürürken, bir yerde çay içerken, yemek
yerken her yeri, her aracı eğitim için
değerlendirir. Her olanağı halka yönelik
ajitasyon-propaganda faaliyetimiz için
değerlendirir.

Yaşamda Devrimci Olmak
Nasıl yaşıyoruz?
Eğer ağzımızda devrimci söylemler

varken, ama yaşamımız devrimcilikten
uzaksa, halka güven vermemiz, halkı
örgütlememiz mümkün olmaz.

Halkı örgütlemenin temeli inandı-
rıcı olmaktır.

İnandırıcı olmak, her şeyden önce
söylediğiyle yaptığının tutarlı
olmasıdır. Yani dilimiz
başka,  yaşamımız
başka şeyler
söylememeli,
tersine ikisi de
devrimci olmalı. 

Örneğin, bir dev-

rimci halkın yaşam standartlarının daha
üzerinde rahat bir yaşam sürdürüyorsa,
halkı devrime ikna etmesi, etkilemesi
söz konusu olmaz.

Devrimci, yaşamında mütevazı ol-
malıdır. 

Hem yaşam alışkanlıkları ve hem
de halkla ilişkilerinde mütevazı ol-
malıdır. Halk, devrimcinin kişiliğinde
kendisine duyulan saygısı, halka ve-
rilen değeri görmelidir.

Devrimci adaletli olmalıdır. Halk,
devrimcinin yaşamına baktığında, ne
için savaştığını görür. Eğer, devrimcinin
halkın iktidarı için mücadele ettiğini
söylerken, pratikte adaletsizlik yaparsa
halkın devrime inancını sarsacaktır.

Devrimci yaşamda paylaşımcı ol-
malıdır. Kendinden önce başkasını dü-
şünen, yaşamda kolektivizme önem ve-
ren bir devrimci halka güven verebilir.

Çalışmada Devrimci Olmak
Bir devrimcinin çalışma tarzı dev-

rimci değilse, yine halkı örgütlemesi
mümkün değildir.

Disiplinsiz, programsız bir çalışma
tarzının da halka güven vermesini
bekleyemeyiz. Halk, devrimcinin ça-
lışma tarzına bakarak, halkın iktidarının
nasıl yönetileceğini görür.

Çalışma tarzımız kolektif değilse,

halkın iktidarı için savaştığımızı söy-
lemek bir anlam ifade etmez. Halk
kafasında halkın iktidarını canlandı-
ramaz, başlarında oligarşinin iktidarının
yerini, bugünün devrimcilerinin yö-
netiminin almasından başka bir deği-
şiklik olacağına inanmaz. Ki, halkın
kimi kesimlerinde böyle kaygılar var-
dır. Kolektif çalışma tarzımız, halka
halkın iktidarında nasıl bir yönetim
anlayışı olacağını gösterir.

Disiplinli, programlı, kolektif ça-
lışma tarzımız, halkın devrime inancını
büyütür. Parti-Cephe  öncülüğünde
devrimin gerçekleşeceğine ve başarı-
sına güvenini büyütür.

Sonuç olarak; 
Halkı örgütlemek için düşüncede,

yaşamda, çalışma tarzımızda
devrimci olacağız. Dev-

rimci özelliklerimizi
büyütüp, burjuva
ideolojisinin tüm ka-

lıntılarına savaş aça-
cağız!

Eğitim: Eğitim; dünyayı, ülkemizi, sı-
nıflar gerçeğini kavramaya yönelik teorik bilgilerin ve  dünyayı
halkın lehine değiştirmek için pratik işlerin nasıl yapılacağının
öğrenilmesinin yanısıra devrimci bir kişilik, düşünüş tarzı, yaşam
tarzının oluşmasına da hizmet etmelidir.
Eğitimimiz, devrimin kadrolarını yetiştirmelidir. Devrimin kad-
roları, içinde yaşadığı dünyayı kavramış, ülkesinin gerçeğini
çözümlemiş ve dünyadaki emperyalizm ve halk saflaşmasını
bilen kişidir. 
Devrimci, bu gerçekler ışığında dünyayı değiştirmek için savaşan
kişidir. Eğitim, devrimciye dünyayı değiştirmek için mücadeleyi
nasıl örgütleyeceğini anlatacaktır.
Eğitimimiz, devrim için savaşacak devrimci kişiliği oluşturacaktır. 
Yani eğitimimiz devrimci bir bilinç, devrimci eylem ve devrimci
kişilik oluşturmaya hizmet etmelidir.

Ajitasyon-Propaganda:
Faşizmle yönetilen ülkemizde, en küçük bir hakkımız yoktur. Paramız
yoksa sağlık hizmeti alma hakkımız yok, parasız eğitim hakkımız yok,
örgütlenme hakkımız yok, gösteri yürüyüş protesto hakkımız yok. Ha-
pishane gazetecilerle dolu, yazma hakkımız, okuma hakkımız büyük
bir baskı ve tehdit altında. Grev hakkımız yok, bu ülkede hiçbir şeyi be-
lirleme hakkımız yok. Açlık sınırının altında yaşayan bizlerin, asgari
ücretin belirlenmesinde küçücük bir inisiyatif kullanma, hatta düşünce
belirtme hakkımız yok. Açız, açlığımızı dile getirme hakkımız yok.
Ama faşizm önümüze bir sandık koyuyor ve oy kullanın diyor. Faşizmin
istediği çerçevede oy kullanma hakkımız var! Bize bunu demokrasi
diye kabul ettirmeye çalışıyorlar. Bunun adı demokrasi değil, bunun
adı faşizmin üzerine kendi kullandığımız oylarla, şal örtmek, faşizm
gerçeğini kendi oylarımızla gizlemek, meşrulaştırmak demektir.
Faşizmi, sandıklara giderek meşrulaştırmayacağız.

SOLUK SOLUĞA
...
Benzemiyor bu kavga
yumuşacık salonlarda kalça çalkalamağa
ve serilip yatmağa

kuştüyü yataklarda!
süt dökerek gelenler

bu saltanata,
süt dökerek gidecekler
bu saltanattan
Böyle diyor bilim baba
böyle diyor kelepçede yatanlar
vurulanlar sokakta
böyle diyor / baksana!   

Hasan Hüseyin Korkmazgil

Devrimci Kişilik:
Yaşadığı dünyayı, emperyalizm ve sömürü gerçeğini çözümlemiş, baş

çelişkinin emperyalizm ve işbirlikçileriyle, dünya halkları arasında
olduğunu bilen, dünya halklarının emperyalizm ve işbirlikçilerine

karşı savaşını örgütleyen ve bu savaşa önderlik eden
kişidir.
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Umut, bir şeyin olmasını istemekten,
bir şeyin olmasını beklemekten doğan
güven duygusudur. Halkın umudu, sö-
mürü ve zulüm altında sürdürdüğü ya-
şamının değişmesi umududur.

Adaletsizdir faşizm, halkın umudu
adalettir. Zalimdir faşizm, halkın umudu,
faşizme karşı halk demokrasisidir.

Sömürücüdür kapitalizm, halkın umu-
du, emeğinin karşılığını aldığı, açlığın,
yoksulluğun son bulduğu halkın iktida-
rıdır. Bu umut, halkın yaşam gerekçesidir.
Bu umut, halkın örgütlenme ve mücadele
gerekçesidir. Yani, sömürüye, zulme di-
renme, teslim olmama gücüdür.

Faşizm, bu umudu öldürerek halkı
teslim almak ister. Bilir ki, umudunu yi-
tirmiş bir halkın devrimci dinamikleri
de ölür. Sömürüye boyun eğer, zulme
boyun eğer, haksızlığa adaletsizliğe boyun
eğer. İdeolojik, kültürel, ahlaki saldırılara
boyun eğer. Umudunu yitirmiş bir halk,
giderek emperyalizmin ideolojisini, kül-
türünü, ahlakını benimsemeye başlar,
kendini sömüren, zulmeden faşizmin si-
lahlı gücüne bile dönüşebilir. Kendi ge-
leceğini faşizme karşı mücadelede değil,
faşizmi, emperyalizmi yenmekte değil,
onların hizmetine girmekte görür. Diğer
bir ifade ile umudunu yitirmiş halk, düş-
manlarının hizmetine girerek kendi ken-

dinin düşmanı haline ge-
lir.

Mahallelerimizin 
Şahanları
Örgütlü ve

Silahlı Halk Gücüdür
Halkımızın Umududur

Mahallelerimizin Şahanları, mahal-
lelerimizde faşizme karşı halkın umu-
dunu büyüten halk güçleridir.

Nedir faşizmin karşısında umut ol-
mak? Halkın faşizmi yenebilmesini sağ-
layacak örgütlerdir. Mahallelerimizin
Şahanları tam da bu örgütlerdir.

Dünyanın pek çok yerinde, Halk Sa-
vunma Güçleri, emperyalizm ve işbirlikçi
iktidarları yenilgiye uğratmayı başar-
mıştır.

Çünkü, Halk Savunma Güçleri, em-
peryalizme ve faşizme karşı örgütlenmiş
ve silahlanmış halk güçleridir.

Faşizme karşı tek güç de budur. Ör-
gütlenmiş, silahlanmış halk gücü.

Faşizm, emperyalist tekellerin  ik-
tidarıdır. Emperyalizmin ekonomik, as-
keri gücüyle silahlanmış bir güçtür. Bu
gücün karşısında direnmek ve kazan-
mak, ancak bu gücün karşısına silahlı
halk gücünü çıkarabilmekle mümkün
olur. Bu nedenle, faşizmin karşısında
zafer kazanacak tek güç örgütlü ve
silahlı halk gücüdür diyoruz. 

Bu Güç, Mahallelerimizin
Şahanlarıdır
Umudu Büyütüyoruz!

Faşizm, Dersim’de gerillalarımızın
sığınağını bombaladı, gerillalarımızın
akibetleri belirsiz bırakılmak istendi.
Öyle ki, ne aileleri, ne de yoldaşları
faşizme karşı savaşan gerillalarımıza
ne olduğunu bile öğrenemeyecekti. Bu
politika, Kürt milliyetçilerine kabul et-
tirilmişti, oportünizme kabul ettirilmişti.
Faşizm, her türlü zulmü meşrulaştırmak
istiyordu böylece. Halkı çaresiz ve
umutsuz bırakmak istiyordu. Kabul et-
medik, direndik ve gerillalarımızın sı-
ğınaklarının kazılması ve araştırma ya-
pılması talebimizi kabul ettirdik.

Faşizm, DHKC gerillası Oğuz

Meşe’nin 40 yemeğine katılanları iş-
kencelerle gözaltına aldı, tutukladı. Halkı
umudun savaşçıları gerillalarımızı sa-
hiplenmekten korkar hale getirmek istedi.
40 yemeğini ve tutsaklarımızı sahiplen-
dik, kısa sürede duruşmaya çıkarılma-
larını ve tahliye edilmelerini sağladık.

Faşizm, Grup Yorum üyelerini tutsak
etti, sahiplenmemizle, mücadelemizle
serbest bırakılmalarını sağladık.

Faşizm, Halkın Umudunu yok etmek
isterken, biz her seferinde Halkın Umu-
dunu büyüttük.

Faşizm, kamu emekçilerini işten
attı. Direndik, direnişlerimize saldırdı,
direnmeye devam ettik. Direnme hakkını
kazandık, direnme gücümüzü, irademizi
büyüttük. Zafer kazanmak için direni-
şimizi sürdürüyoruz.

Faşizm, derneklerimizin kapılarına
kilit vurdu, kırdık girdik derneklerimize,
faşizme teslim olmayacağımızı, direne-
ceğimizi gösterdik, halkın umutsuzlaş-
masına, karamsarlaşmasına izin vermedik.
Tüm bu süreçlerimizde, gecekondu ma-
hallelerimiz, Mahallelerimizin Şahanla-
rının sayısız eylemine tanık olmuştur.
Mahallelerimizde faşizme karşı eylemsiz
gün yoktur dersek abartmış olmayız.

Şahanlarımız halkın umudunu, ey-
lemleriyle büyüttüler. büyütüyorlar. Ör-
gütlenmeleriyle büyütüyorlar.

Umut, örgütlenmelerimizle, eylem-
lerimizle, faşizmi yenebileceğimizi gör-
mek ve göstermektir.

Halkın umudunu büyütmek için
daha cüretli olacağız.
Umut direniştir. Umut savaştır.
Umut halka faşizmin güçsüzlüğünü
göstermektir.
Umut, halka faşizmin yenilebilirliğini
göstermektir.
Umut, halka kendi gücünü, örgütlü
gücünün yenilmezliğini göstermektir.

HALKIN UMUDUNU 
BÜYÜTÜYORUZ

Büyük insanlık
Büyük insanlık gemide güverte yolcusu
tirende üçüncü mevki
şosede yayan büyük insanlık.
Büyük insanlık sekizinde işe gider
yirmisinde evlenir, kırkında ölür büyük insanlık
Ekmek büyük insanlıktan başka herkese yeter
pirinç de öyle, şeker de öyle
kumaş de öyle, kitap da öyle
büyük insanlıktan başka herkese yeter.
Büyük insanlığın toprağında gölge yok
sokağında fener, penceresinde cam
ama umudu var büyük insanlığın 
umutsuz yaşanmıyor

Nazım Hikmet

MİLİSLER MAHALLENİN 
ŞAHANLARIDIR
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Sorun: Olmazcılık...
Çözüm: Her sorunun bir çözümü vardır.
Nasıl yapabilirim? diye düşünerek işe
başla...

Bir Çin atasözü diyor ki: “Bir işi yapmak
isteyen yolunu, istemeyen nedenini bu-
lur.”

Olmazcılığı çok iyi anlatan bir söz. Olmazcılık,
bir işin nasıl yapılabilirliğini araştırmıyor,
tersine bir işin neden yapılamayacağını araş-
tırıyor. 

Şöyle bir mücadele pratiğimizi gözden ge-
çirelim. Faşizmin baskıları olmazcılığı ortaya
çıkaran zeminlerden biri. Yapılmak istenmeyen
bir işe hemen faşizmin saldırılarını ve halkın
korkularını gerekçe gösteriyoruz. Sanki genel
doğru gibi, “faşizmin saldırıları ve halkın
korkuları” kimi arkadaşlarımızın ağzından
ilk çıkan cümlelerden oluyor. Oysa, böyle bir
genelleme yapılamaz. Böyle bir genelleme
yapmak, faşizme karşı direnilemez, faşizme
karşı zafer kazanılamaz sonucuna götürür.
Oysa, tarihimiz, dünya tarihi faşizme karşı
zaferlerle doludur. Faşizmin yenilgiye uğratıldığı
zaferlerle doludur. Aslında tersine, faşizmin
halkın örgütlü gücünü yenilgiye uğratması
istisnadır.

Olmazcılığın nedenleri nedir?
Neden olmazcı olunur?

Olmazcılık, asıl olarak reformizmin, opor-
tünizmin ideolojisidir. Halka inançsızlıktan
beslenir. Devrime inanmaz küçük burjuvazi.
Devrim için bedel ödemez, devrim için sa-
vaşmaz. Halkı da bu bakış açısı ile ele aldığı
için, halkın da devrim için savaşacağına ve
bedel ödeyeceğine inanmaz.

Yılgındır olmazcılar. Umutsuzdur. İdeolojik
olarak faşizme yenilmiştir.

Bencildir, bireycidir. Bu nedenle de bencil-
liğin, bireyciliğin ideolojik gücüne inanır. Ko-
lektivizmin, ortak mülkiyet için savaşın gücüne
inanmaz. Marksizm-Leninizm’in halkı örgüt-
leyebileceğine, savaştırabileceğine inanmaz.

Teslim olmuştur olmazcı. Olmazcılık tesli-
miyeti doğurur. İnançsızlıktır, inançsızlar fa-
şizme, emperyalizme teslim olurlar. Onun
icazeti altında kendilerine yaşam kurmaya
çalışırlar. Teslim olmuş beyinler de olmazcılığı
büyütür. Olmazcılık ve teslimiyet birbirini ge-

liştiren iki bütün gibidir.
Tembeldir olmazcılar. Emek harcamazlar.

Emekten kaçtıkları için de başarıya, zafere
inanmazlar. Halkı eğitebileceğine inanmazlar. 

Halkı örgütlemek, savaştırmak bir iddiadır.
Bu iddia, halkı örgütlemek ve savaştırmak
için yorulmadan çalışacağım, bıkmadan sa-
vaşacağım, tüm bedelleri ödemeyi göze ala-
cağım iddiasıdır. Küçük burjuvazinin böyle
bir iddiası yoktur. Bu nedenle de olmazcıdır.

Cahildir olmazcı. Tarih bilgisinden yoksundur.
İdeolojik birikimden yoksundur. Bunlara sahip
olanlar, devasa gibi görünen faşizmin ordu-
larının halkın örgütlü ve silahlı güçleri tarafından
yenildiğini bilirler. Amerikan emperyalizminin
Vietnam yenilgisini, halkın yaratıcılığını, fe-
dakarlığını, emeğini bilirler. Halkın tükenmez
gücünü bilirler. Emperyalizmin ordularının
tüm şaşaasına karşın, kağıttan kaplan oldu-
ğunu bilirler.

Bu bilinçle, başarmak için öne atılırlar ve
sonuç alırlar.

O halde çözüm doğru düşünmektedir.
Doğru düşünmek bilimsel düşünmektir.

Bilimsel düşünce gerçeği ortaya çıkarır. Gerçeği
ortaya çıkarmak için soru sormak gerekir.
Soruların temeli neden ve nasıl sorusudur.

Doğru düşünce, her sorunun bir çözümü
olduğunu bilerek düşünmektir. Her sorun,
içinde çözümünü de barındırır. Yeter ki, biz
sorunu çözmek için ele alalım.

Faşizm halka korku vermek istiyor. Korku-
tarak mücadeleyi geriletmek istiyor. Çözüm
cürettir.

Faşizm, halkı yalnızlaştırarak teslim almak
istiyor. Çözüm, toplu hareket etmek, örgütlü
hareket etmektir. Kolektivizmdir.

Faşizm katlederek, ölüm korkusuyla teslim
almak istiyor. Çözüm, ölümü sıradanlaştırmak,
faşizmi, ölümü sıradanlaştırarak teslim almaktır. 

Faşizm, bizi işkence ile teslim almak istiyor,
çözüm direniştir. Günlerce susuz direniyoruz
işkencelerde. Faşizmin işkence silahını etki-
sizleştirip, faşizme karşı direnme irademizi
güçlendiriyor, işkenceyi devrimi gerileten
değil, devrimciyi bileyen, sınıf bilincini ve
iradesini geliştiren devrimin silahına dönüş-
türüyoruz.

Çin atasözünü tekrarlayalım:”Bir işi yap-
mak isteyen yolunu, istemeyen nedenini
bulur.”

Biz bir işi yapmanın yolunu bulma-
lıyız. Bunun için bilimsel, doğru dü-
şüneceğiz.

SSORUNLAR / ÇÖZÜMLER
SORUNLAR / ÇÖZÜMLER
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Halkın Mühendis Mi-
marları, 5 mart Pazar günü
Küçükarmutlu Mahalle-
si’ndeki Şenay ve Gülsü-
man Halk Bahçesi çalış-
malarına başladı. Halk
Bahçesi’nde yapılan ça-
lışmalar;

1-Seranın yanına to-
humluk tablası yapıldı.
Bu tabla bölmelere ayrı-
larak serpme yöntemiyle
tohum ekimi yapıldı. Ya-
pılan tohum ekiminde 8
çeşit biber, 2 çeşit patlıcan,
4 çeşit domates, salatalık,
karalahana, mısır ve sakız
kabağı ekimi yapıldı ve
ekimi yapılan tohumlara
can suyu verildi.

2-Viyollere tohum eki-
mi yapıldı. 4 viyol domates çeşidi, 2 viyol salatalık, 1
viyol patlıcan, 3 viyol biber ekimi ve sulaması yapıldı.

3-Seranın hemen yanında yeşillik tablası hazırlandı.
Hazırlanan tablaya 9 çeşit yeşillik ekimi ve sulaması ya-
pıldı.

4-Yeşillik tablasına ve tohumluk yapılan tablaya sera
görevi görmesi için naylon poşet yapıldı.

5- 6 adet tablaya gübre serildi ve toprak ile çapalanıp

toprağın havalanması ve gübreyle
karışması sağlandı.

6-Yapacağımız tohum ambarı için gelen malzemeler
bahçede uygun yerlere istiflenerek çalışma sonlandırıl-
dı.

Bu hafta yapılan halk bahçesi çalışmasına 12 kişi
katıldı. Halk bahçesi çalışması saat 11:00’da başladı ve
akşam saat 19:00’da sonlandırıldı.

KÜÇÜKARMUTLU 

ŞENAY VE GÜLSÜMAN 

HALK BAHÇESİ ÇALIŞMALARI 

BAŞLADI!

Halkın Mühendis Mimarları olarak, halkın açlık so-
rununa çözüm olarak geliştirdiğimiz mantar projesi için
Küçükarmutlu Mahallesi’nde belirlediğimiz bir evin
tadilat çalışmalarına devam ediyoruz. 5 Mart Pazar
günü, gün boyu süren çalışmalarda mantar kompostunun
hazırlanacağı ve sterilize edileceği odanın duvarları fa-
yansla kaplanmaya başlandı. Odanın 3 duvarı fayans
ile kaplandı. Küçükarmutlu Mahallesi’nde çalışmalarımızı
başlatacağımız mantar projesi ile mantar yetiştiriciliğine
ve halkın sağlıklı ve yeterli beslenmesine bir örnek
oluşturacağız. Mantar projemiz kentsel dönüşüme karşı
Armutlu halkının verdiği mücadeleden değildir. Halkı
açlıkla yoksullukla ıslah etmeye, mahallemizi yaşanmaz,
tüm olanaklardan yoksun bırakmaya çalışan emperya-

listlere karşı alternatiflerimizi büyüteceğiz.
Çocuklarımız Yataklarına Aç Girmeyecekler!
Direnerek Üretecek ve Paylaşacağız!

HALKIN MÜHENDİS MİMARLARI

KÜÇÜK ARMUTLU MAHALLESİ’NDE 
MANTAR EVİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR!
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Halkın Mühendis Mimarları’nın
tarihi, 70-80’li yıllarda devrimcilerin
halkın barınma hakkı için mahalle
kurmaları süreciyle başlamaktadır. 77-
78 yıllarında Nurtepe’de Çayan Ma-
hallesi’nin kurulumu sürecinde Dev-
rimci Sol’un mühendis ve mimarları,
mahallenin ayrıntılı planını çıkarmıştır
ve gecekonduların inşaasında da yer
almıştır. Benzer süreç, 80’li yılların
sonunda Sarıyer’deki Küçükarmutlu
Mahallesi’nde de gerçekleşmiştir. Dev-
rimci mühendislerin; plan-proje çizi-
minden gecekondu inşasına, mahalleye
su ve elektrik getirilmesine kadar
birçok emeği geçmiştir.

Devrimci mühendis ve mimarların
bu dönemlerde bir isim altında sürekli
çalışmalar yapan, yayınlar çıkaran bir
örgütlülüğü henüz yoktur. 1987 yılında
çıkan “Demokrasi Mücadelesinde Mi-
mar-Mühendisler” isimli broşür, dev-
rimci mühendis ve mimarların ilk ya-
yınıdır.

Devrimci mühendis ve mimarlar,
80-90’lı yıllarda TMMOB’a bağlı oda-
ların komisyonlarında ve yönetimle-
rinde çalışmalar yürütüp 12 Eylül fa-
şizminin ardından TMMOB’un mesleki
demokratik kitle örgütü niteliğine sahip
olması için mücadele eder. Bu süreç,
oda çalışmalarından gelip kavgayı
daha da büyüten devrimci mühendis
mimarlara da tanıklık edecektir.  12
Temmuz 1991’te katledilen Yücel Şim-
şek, Ömer Coşkunırmak; 16-17 Nisan

1992’de katledilen Eda Yüksel, Ayşe
Nil Ergen; 28 Eylül 1994’te katledilen
İsmet Erdoğan; halkların kurtuluş yo-
lunu tüm mühendis mimarlara gös-
termişlerdir.

23 Ekim 1999’da yakalandığı kan-
ser hastalığına yenik düşen halkın mü-
hendisi Tülin Aydın Bakır ve 18 Ekim
2002’de kaçak elektrik kullanan pat-
ronların kiralık katilleri tarafından
Urfa’da katledilen Hasan Balıkçı da
bizlere halk için mühendislik mimarlık
geleneğini miras bırakan şehitlerimiz-
dir.

Mühendislik, Mimarlık ve
Planlamada +İvme

Devrimci mühendis ve mimarlar,
uzun süre Devrimci Memur Hareketi
alanında yer alırken; 2006 yılında
yayın hayatına başlayan “Mühendislik,
Mimarlık ve Planlamada Artı İvme”
dergisi, mühendislik- mimarlık alanının
örgütlenmesinde yeni bir mihenk taşı
olacaktır. +İvme dergisi, 2011’e kadar
3 özel sayı ile birlikte toplam 13 sayı
çıkarmıştır. İlk olarak 2006’da “Yetkin
Mühendislik” konusunu ele almış,
buna karşı da ülke çapında büyük bir
kampanya örgütlemiştir. TMMOB’a
bağlı birçok odanın da açıktan savun-
duğu, mühendis-mimarları ucuz işgücü
haline getirecek olan bu uygulamaya
karşı birçok ilde paneller, eylemler,
basın açıklamaları düzenlenmiş, bu
kampanya hukuki mücadeleyle de des-

teklenmiş ve bu uygulamaya karşı yü-
rütmeyi durdurma kararı çıkartılmış-
tır.

TMMOB’daki uzlaşmacı, reformist
yönetim anlayışına karşı da mücadele
eden devrimci mühendis ve mimarlar,
TMMOB ve birçok oda yöneticisinin
saldırılarına ve engellemelerine de
maruz kalmıştır. Birçok etkinlikte stant
açmaları engellenmek istenmiş, oda
çalışmalarından tasfiye edilmeye ça-
lışılmış, sopalı saldırılara uğramıştır.
Buna karşı +İvme, “TMMOB’da De-
mokrasi İstiyoruz” kampanyası dü-
zenlemiş, TMMOB genel merkezi
önünde demokrasi nöbetleri tutmuştur.
+İvme, ayrıca TMMOB yöneticilerinin
HEMA isimli şirketle yaptıkları kirli
işbirliğini teşhir eden TMMOB Bartın
İKK sayısını çıkarmıştır.

Bunun dışında “Teknik Eğitim”,
“Enerji”, “Su”, “Kriz”, “Kentsel Dö-
nüşüm”, “Emekçi Mühendis-Mimarlar”
sayılarını çıkaran +İvme, bu sayılarda
da ilgili dosya konuları ile ilgili kap-
samlı yazılar yayımlamıştır.

+İvme, AKP’nin TMMOB’a yö-
nelik saldırılarına karşı da sessiz kal-
mamış ve mesleki demokratik kitle
örgütünü savunmuştur. 2009’da “Devlet
Denetleme Kurulu” raporunda gün-
deme gelen saldırıya karşı “AKP Elini
TMMOB’dan Çek” diyen devrimci
mühendis-mimarlar, 2011’de “Kanun
Hükmünde Kararnameler” ile gündeme
gelen saldırıya karşı ise İstanbul ve
Ankara’da eş zamanlı olarak 2 günlük
açlık grevi yapmış ve bu saldırıya
karşı çok sayıda imza toplamıştır. Bir
yandan da TMMOB yönetiminin bu
saldırılar karşısındaki hareketsizliği
eleştirilmiştir. +İvme, ayrıca AKP’nin
TMMOB’a saldırılarına ve mühendis
–mimarların mesleki ve ekonomik so-
runlarına karşı kampanyalar düzenle-
miş, bu kampanyalar çerçevesinde
mühendis ve mimarların çalıştığı çok
sayıda işyeri ve kamu kuruluşuna gi-
derek mühendis-mimarlarla görüşm-
üştür.

+İvme, mühendis ve mimarların
sorunlarının yanı sıra, ülke gündemin-

HALKIN MÜHENDİS MİMARLARI HALK İÇİN ÜRETİ YOR, ÇALIŞI YOR!
RANT İÇİN DEĞİL HALK İÇİN MÜHENDİSLİK MİMARLIK

ÇAĞRISINDA BULUNUYOR!

Yürüyüş
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den, emekçilerin direnişlerinden de
uzak kalmamıştır. Birçok demokratik
kitle örgütünün yer aldığı “Suyun Ti-
carileşmesine Hayır Platformu”nun
aktif bileşenlerinden olmuş, çok sayıda
eylem ve etkinliğin örgütlenmesinde
yer almıştır. 2010 yılının başında tüm
ülkeye dalga dalga yayılan Tekel di-
renişine, 2010 yılında işinden atıldığı
Paşabahçe fabrikası önünde çadır açıp
açlık grevi yapan Türkan Albayrak’ın
direnişine destek olmuştur. DİSK-
KESK-TMMOB-TTB’nin düzenlediği
mitinglerde kendi kortejiyle ve kızıl
baretleriyle yer almıştır.

Gözaltılar ve tutsaklıklar da dev-
rimci mühendis ve mimarlara uzak
olmamıştır. Mimar Alev Şahin, 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkin-
liklerine  katıldığı gerekçesiyle 2008’de
tutuklanmıştır. Kimya mühendisliği
öğrencisi Erkin Kocaman da Grup Yo-
rum bileti sattığı, Güler Zere ile ilgili
belgesel gösterimine katıldığı gerek-
çesiyle 2011’de tutuklanmıştır.

+İvme, yoksul gecekondu mahal-
lelerinde de çalışmalar yapmıştır. Ar-
mutlu, Nurtepe, Çiğdem, Ayazma, Toz-
koparan, Karanfilköy, Derbent  vb.
birçok mahallede kentsel dönüşüme
karşı yerinde ıslahı anlatmıştır. 28-29
Mayıs 2011’de de İstanbul Türkan
Saylan Kültür Merkezi’nde “Yıkımlara
Karşı Mücadele Kurultayı” gerçek-
leştirmiş, gecekondu mahallelerinden
gelen halkla aydınları, yazarları bu-
luşturmuştur.

Devrimci Mücadelede 
Mühendis Mimarlar

Devrimci mühendis ve mimarlar,
90'lı ve 2000'li yıllarda “Devrimci
Mücadelede Mühendis Mimarlar” im-
zalı pankartlarla mitinglerde, etkin-
liklerde yer almıştır. Mayıs 2011'de
ODTÜ'deki Grup Yorum konserinde
merkez mühendislik binasından  “Umu-
dun Türkülerini Yapanları Selamlıyo-
ruz” yazılı ve kendi imzalarını taşıyan
dev pankart sallandıran Devrimci Mü-
cadelede Mühendis Mimarlar
(DMMM), Temmuz 2011'de de toplu
mezara gömülen kardeşi Ali Yıldız'ın
cenazesinin bulunması için ölüm oru-
cuna başlayan Hüsnü Yıldız için An-
kara ve İstanbul'da eşzamanlı olarak

2 günlük destek açlık grevi yap-
mıştır.

+İvme'de yapılan tartışmalar
sonunda Kasım 2011'den itibaren
“Devrimci Mücadelede Mühendis
Mimarlar” ismiyle çalışmalara
devam edilmiştir. Bu süreçte mü-
hendis ve mimarların çalışma ko-
şulları ile ilgili, TMMOB'un tas-
fiyesine karşı ve tutsak mühendis
mimarlar için kampanyalar ya-
pılmıştır. 2012 yılında tutuklanan
halkın mühendisleri Barış Önal
ve İlhan Kaya'nın serbest bıra-
kılması için yapılan kampanyanın
bir parçası olarak, Kasım 2012'de
Ankara'da Grup Yorum konseri
düzenlenmiştir.

2012 yılının başında, 4.5 yıldır
çalıştığı İnşaat Mühendisleri Oda-
sı'ndan (İMO) performans gerek-
çesiyle çıkarılan Cansel Malat-
yalı'nın İMO önündeki direnişinin ya-
yında da DMMM vardır. Oturma ey-
lemiyle başlayan direniş, Mayıs 2012'de
çadır direnişine dönüşmüş, polis sal-
dırılarına, gözaltılara, İMO yönetici-
lerinin tehditlerine rağmen direniş
daha da büyüyerek açlık grevine dö-
nüşmüştür. Ekim 2012'de, açlık gre-
vinin 38. gününde Malatyalı'nın ta-
lepleri kabul edilerek işe geri alınmış,
zafer kazanılmıştır.

Küçükarmutlu'da yeni yapılacak
olan Cemevi ve Kültür Merkezi'nin
projelendirilmesi de DMMM'nin ön-
cülüğünde gerçekleştirilmiş, Mayıs
2013'te inşasına başlanmıştır.

DMMM, ayrıca 2012 yılında “Biz
Kimiz?” broşürü ile Türkiye'deki mü-
hendis mimarların sorunlarını ve buna
dair çözümleri ortaya koymuştur.

Halkın 
Mühendis Mimarları

2013 Haziran'ında, Türkiye tari-
hinde eşi benzeri görülmemiş bir ayak-
lanma gerçekleşti. 80 ilde, milyonlarca
kişi sokaklara döküldü, faşizme teslim
olmayacaklarını haykırdı. Oligarşi için
de, halk için de artık hiçbir şey eskisi
gibi olmayacaktı.

Bu süreçte AKP'nin halka dönük
saldırıları daha da artmaktaydı. Gen-
cecik fidanları polis katlederken, Tayyip
Erdoğan ise “polisimiz destan yaz-

mıştır, onlara emri ben verdim” di-
yordu. Diğer yandan da halkı teslim
almak için yeni torba yasalar, geceyarısı
operasyonuyla alelacele geçiriliyordu.
Bu yasalardan biri de TMMOB'un
yetkilerini kısıtlayan 6495 sayılı ka-
nundu. Devrimci mühendis ve mimar-
lar, AKP'nin TMMOB'u tasfiye giri-
şimlerine karşı İstanbul'dan Ankara'ya
yürüyüş yapma kararı aldılar. Ağustos
ayında başlayacak olan yürüyüş, aynı
zamanda bir başka değişikliği de be-
raberinde getiriyordu. Mesleki bilgi
birikimini halk için, halkın içerisinde
gerçekleştirme hedefi koyan devrimci
mühendis mimarlar, bundan sonra
“Halkın Mühendis Mimarları” ismini
kullanacaklardı. Halkın Mühendis Mi-
marları, 17 gün boyunca; 1999'daki
Marmara depreminde hayatını kaybe-
denlerden direnen Kazova işçilerine,
Berkin Elvan'dan devrimci mühendis
tutsaklara, ayaklanma şehitlerinden
yok edilmek istenen yaşam alanları-
mıza, ve mücadelenin özünü oluşturan
ekmek, adalet, özgürlüğe adayarak
adımladı yollarını. Adım adım Ankara
yürüyüşüyle Halkın Mühendis Mi-
marları, kendini halka ve meslektaş-
larına tanıtmış oldu.

Ankara yürüyüşünün hemen ardın-
dan, Ankara Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Melih Gökçek'in rant için yapmak
istediği “ODTÜ yolu” için direniş bü-

12 Mart
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yüdü. Uzun süredir gündemde olan
rant yolunun inşasına başlamak için
Gökçek kolları sıvamıştı. Buna karşı
100. Yıl mahallesi halkı ve ODTÜ
öğrencilerinin yol güzergahına kur-
dukları çadıra yapılan polis saldırı-
sının ardından ODTÜ direnişi başladı.
Günlerce süren, ülke geneline yayılan
ve Antakya'da Ahmet Atakan'ın şehit
düştüğü direnişte Halkın Mühendis
Mimarları da yer aldı.

Halkın Mühendis Mimarları'nın,
mesleki bilgi birikimlerini doğrudan
halk için kullanacakları, halk için
üretimler yapacakları zaman gelmişti
ve geçiyordu bile. Bu pratiği yay-
gınlaştırmak adına Kasım 2013'te
ODTÜ ve İTÜ'de Hasan Balıkçı gün-
leri yapıldı. Ardından Aralık 2013'te
Eda Yüksel'in anısına Halk için Bilim,
Halk için Mühendislik Mimarlık
Sempozyumu düzenlendi. Küçükar-
mutlu'da gerçekleştirilen ve çok sa-
yıda mühendislik-mimarlık öğrenci-
sinin, akademisyenin, bilim insanla-
rının katıldığı sempozyumda; çevre,
enerji, tarım, gıda, eğitim, bilim ve
teknoloji alanlarında emperyalizmin
politikaları anlatıldı. Halk için mü-
hendislik mimarlık adına ilk fikirlerin
tohumları, bu sempozyumda atıldı.
Halk bahçeleri, halkın kendi elektri-
ğini üretmesi için rüzgar türbinleri,
Ferhat Gerçek Yürüteci gibi projeler,
ilk bu sempozyumda gündeme geldi
ve anlatıldı. Eda Yüksel Halk için
Bilim, Halk için Mühendislik Mi-
marlık Sempozyumu, sonraki yıllarda
da yapılarak gelenekselleşti. Halkın
Mühendis Mimarları'nın halk için
üretim pratikleri ve dünyadan ve ül-

kemizden halk
için mühendislik
mimarlık pratik-
leri bu sempoz-
yumlarda halkla
ve mühendis mi-
marlarla buluş-
tu.

13 Mayıs
2014'te Soma
Madencilik'e ait
maden ocağında
301 işçi, patron-
ların kar hırsı yü-
zünden katledil-

di. Katliamın hemen ardından bölgeye
giden Halkın Mühendis Mimarları,
ailelere taziye ziyaretinde bulundu,
cenazelerde yer aldı ve katliamın
nasıl gerçekleştiği ile ilgili bir teknik
rapor hazırladı. Ardından gözlemlerini
İstanbul'da bir basın toplantısıyla
halka aktardı.

2014 yılındaki iş cinayetleri, bu-
nunla da sınırlı değildi. 28 Ekim'de
Karaman'ın Ermenek ilçesindeki Has
Şekerler Madencilik'e ait kömür ma-
denindeki su baskını sonucu 18 işçi
boğularak katledildi. Halkın Mühen-
dis Mimarları, Ermenek katliamı ile
ilgili basın açıklaması yaptı ve Aralık
2014'te maden katliamları ile ilgili
İTÜ'de bir panel düzenledi.

2014 Eylül ayında ise Mecidiye-
köy'de Torunlar Center inşaatında
asansör 23. kattan yere çakılmış, 10
işçi katledilmişti. Torunlar katliamı
ile ilgili Halkın Mühendis Mimarları,
Devrimci İşçi Hareketi ile birlikte 3
aylık bir kampanya başlattı. Kam-
panya çerçevesinde katliamın ger-
çekleştiği inşaatın önünde, Taksim'de,
AKP Şişli İlçe Başkanlığı önünde,
Aziz Torun'un Kandilli'deki yalısının
önünde basın açıklamaları gerçek-
leştirildi. Esenyurt'ta Torunlar'a ait
Torium AVM içerisinde “10 İşçinin
Katili Torunlar'dan Hesap Soracağız”
yazılı bir pankart sallandırıp katliam
teşhir edildi. Kampanya, Ocak 2015'te
Şişli Camii'den Torunlar Center önüne
yapılan yürüyüşle sona erdi.

Halkın Mühendis Mimarları, mü-
hendis ve mimarların sorunlarının
çözümü için mühendis mimar mecl-
islerinde birleşme çağrısıyla işsizliğe,

düşük ücrete ve güvencesiz çalışmaya
karşı bir kampanya başlattı. Bu kam-
panya kapsamında Ocak 2015'te Top-
kapı-Pazartekke'den Taksim Tünel'e
kadar yapılması planlanan yürüyüşe
başlar başlamaz polis saldırdı ve 11
mühendis mimarı gözaltına aldı.

2015'te AKP TMMOB'u etkisiz
hale getirmeye ve yetkilerini kısıtla-
maya dönük adımlar atmaya devam
ediyordu. Buna karşı Halkın Mü-
hendis Mimarları, Şubat ayı başında
Makine Mühendisleri Odası'nda 3
günlük açlık grevi yaptı. 1 Mart'ta
da Taksim Anıtı önünde pankart aça-
rak faşizmin TMMOB'a dönük sal-
dırılarını teşhir etti.

Halkın Mühendis Mimarları, halk
için mühendislik mimarlık yapmanın
bedelini gözaltılarla, tutsaklıklarla
da ödemiştir. Çiğdem Şenyiğit, Mayıs
Kurt ve Demet Büyüktanır, Ağustos
2015'te Ankara Hüseyingazi Mahal-
lesi’nde dolmuş beklerken gözaltına
alınmış, mahkemeden serbest bıra-
kıldıktan sonra savcılık kararıyla
haklarında tutuklama kararı çıkarıl-
mıştır. Mimar Meclisi'nden Yrd. Doç.
Dr. Senem Doyduk da Eylül 2016'da
Sakarya Üniversitesi lojmanlarında
gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır.

Halkın Mühendis Mimarları, kendi
alanında yayın faaliyetlerine de Tem-
muz 2014'te Halk için Mühendislik
Mimarlık dergisi ile başlamıştır. Halk
için mühendislik mimarlık örnekle-
riyle ülkemizde ve dünyada mühen-
dislik mimarlık alanında yaşanan ge-
lişmelere dair Halkın Mühendis Mi-
marları'nın görüşlerini barındıran der-
gi, şu ana kadar biri özel sayı olarak
toplam 8 sayı çıkarmıştır.

Halkın Mühendis Mimarları,
2014'ten itibaren komiteleşmiş, yap-
tıkları çalışmaları Halk Bahçesi Ko-
mitesi ve Enerji Komitesi içerisinde
toplamıştır. Halk bahçesi ve mantar
yetiştirme projeleri Halk Bahçesi
Komitesi'nde, Ferhat Gerçek Yürüteci
ve enerji üretimi projeleri ise Enerji
Komitesi içerisinde zenginleşmiştir.
Ayrıca Halkın Mühendis Mimarla-
rı'nın da içerisinde bulunduğu Mimar
Meclisi de halk için mimarlık ör-
neklerini yaratmaktadır.

Yürüyüş
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Egemenlerin azgın sömürüsü al-
tındaki işçilerin, emekçilerin, halkın
direnmesinden daha doğal bir şey
yoktur. Çünkü emekleri çalınmaktadır,
emeklerinin karşılığı hiçbir zaman
ödenmemektedir. Ödenmeyecektir de.
Çünkü patronlar ancak böyle zen-
ginleşebilir. 

Tekeller arasındaki rekabet sömü-
rüyü daha da büyütmektedir. Tekeller
bir yandan sömürürken diğer yandan
da emekçilerin dayandığı zeminlerden
biri olan yasal olanı daraltmaktadır.
Hatta yok etmektedir. Yani artık hak-
larımız yasalardan dahi çıkarılmıştır.
Peki, o zaman hangi zeminde dire-
neceğiz? Tabi ki meşruluk zemininde!
Meşruluk zemininde nasıl direneceğiz
peki? Elbette birliğimizi büyüterek.

Devrimci İşçi Hareketinin bugüne
kadar tanık olduğu tüm direnişlerde
görülen gerçek direnişin kazanmasının
tek yolunun birlik olduğudur. Birlik
ve moral direnişin kazanmasının te-
melidir. Ne militanlık, ne kararlılık
tek başına kazanmaya yeter moral
ve birlik olmadığı sürece.

Tanık olduğunuz, bildiğiniz di-
renişleri inceleyin kazanan direnişlerde
birlik ve beraberliğin korunduğunu,
kaybeden direnişlerin tümünde ise
birlik ve beraberliğin kaybedildiğini
görürsünüz.

Birlik ve beraberlik derken elbette
öncelikle direnişteki işçilerin birlik
ve beraberliğini kastediyoruz. Milliyet,
inanç, oy verdiği parti ayrımı önemli
değildir. İşçilerin özgün durumlarının
önemi yoktur. Direnişteki kimi işçiler
çalışıyordur, kimileri çalışmayıp tüm
zamanlarını direnişe ayırmışlardır.
İşte bu ayırımlar sorun olarak ortaya
çıkmaya başladıkları andan itibaren
direnişin içine kurt girmiş demektir.
Artık o direniş dağılmaya, kaybetmeye
mahkumdur. Ve zaten bu nedenle sa-

vaşta moralin önemini vurguluyoruz.
Bu nedenle savaş moralle yürür di-
yoruz. 

Kuşkusuz sadece işçilerin kendi
içindeki birlik ve beraberliği değil
anlatmak istediğimiz. Direniş halkın
diğer kesimleriyle, diğer direnen iş-
çilerle, diğer işçilerle, memurlar –
köylüler – aydın ve sanatçılarla da
birlik olabilmelidir. Yani direniş bü-
yümelidir. Kazanmak için başka yol
yoktur. Çünkü iktidar aygıtı sahip ol-
duğu tüm olanaklarla saldırmaktadır.
Basındaki sansür, polisin saldırıları,
mahkemelerin verdiği cezalar bu or-
ganize saldırının parçalarıdır. İktidar
örgütlüdür, hem de dünyanın bugüne
kadar tanık olduğu en örgütlü güçtür.
Ve iktidar ve egemenler asla bir di-
renişi sadece kendi içinde ele almazlar.
Kazanan bir direnişin başka işçilere,
direnişlere örnek olacağını bilirler ve
direnişlere böyle saldırırlar. 

Direnenler de direnişlerini böyle
ele almalıdır. Bunun örneklerinden
biri Kazova direnişidir. Kazova işçileri
bir yandan kendi içinde birlik ve da-

yanışmalarını güçlendirirken diğer
yandan halkın diğer kesimleriyle ör-
gütlenmelerini büyütmüşlerdir. İşçiler
arasında birçok farklılık vardır. Çokça
işlenen memleket farklılığı, inanç
farklılığı, oy verdiği parti farkı gibi
birçok fark vardır ama sömürülen ve
emekleri çalınanlar da hepsi olmuştur.
Onların ortak noktası ve bir araya
gelme zeminleri hepsinin aynı sistem
tarafından sömürülüyor ve eziliyor
olmasıdır. Böylece kendi aralarındaki
farklılıkları bir kenara bırakarak di-
renişe sarılmışlardır. 

Bunu yaparken aynı zamanda halk-
la direnişin bağını da kurmuşlardır.
Ve bunu sağlamak için olağanüstü
emek harcamışlardır. Halk örgütlü-
lüklerine gidip direnişlerini anlatmış-
lardır. Hem de gece gündüz. Halkın
direnişlerine katılmışlardır. Diğer di-
renişleri sahiplenmişlerdir.  Bunu
ısrar ve kararlılıkla yaparak direnişi
büyütmüşlerdir. Aslında direnişi ka-
zanmanın sihirli bir formülünün ol-
madığı da bir kez daha kanıtlanmış-
tır.

DİRENMENİN VE  KAZANMANIN TEK YOLU BİRLİK OLMAKTIR 
KAZOVA DİRENİŞİ BUNU BİR KEZ DAHA KANITLAMIŞTIR
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KISSADAN HİSSE:
KOLLEKTİVİZMİN GÜCÜ

YABAN KAZLARI

Yaban kazları “V” şeklinde uçarlar.
Bilim adamları kazların neden bu şekilde
uçtuklarını araştırmışlar, araştırma so-
nucunda şu verilere ulaşmışlar:

1-) "V" seklinde uçulduğunda, uçan
her kuş kanat çırptığında, arkasındaki
kuş için onu kaldıran bir hava akımı
sağlıyormuş. Böylece "V" seklinde bir
formasyonda uçan kaz grubu, birbirle-
rinin kanat çırpışları sonucu ortaya
çıkan hava akımını kullanarak uçuş
menzillerini yüzde yetmiş oranında
uzatıyorlarmış. Yani tek başına gide-
bilecekleri maksimum yolu grup halinde
neredeyse ikiye katlıyorlarmış.

2-) Bir kaz, "V" grubundan ayrıldığı
anda uçmakta güçlük çekiyor. Çünkü
diğer kuşların oluşturduğu hava akı-
mının dışında kalmış oluyor. Bunun
sonucunda, genellikle gruba geri dö-
nüyor ve yoluna grupla devam ediyor.

3-) "V" grubunun başında giden kaz
hiç bir hava akımından yararlanamıyor.
Bu yüzden diğerlerine oranla daha
çabuk yoruluyor. Bu durumda yorulunca
en arkaya geçiyor ve bu defa hemen
arkasındaki kaz lider konumuna geçiyor.
Bu değişim sürekli yapılıyor; böylece
her kaz grubun her noktasında yer
almış ve aynı oranda yorulmuş oluyor.

4-) Uçuş hızı yavaşladığında gerideki
kuşlar, daha hızlı gitmek üzere önde-
kileri bağırarak uyarıyorlar.

5-) Gruptaki bir kuş hastalanırsa
veya bir avcı tarafından vurulup uça-
mayacak duruma gelirse; düşen kusa
yardım etmek üzere gruptan iki kaz
ayrılıyor ve korumak üzere hasta/yaralı
kazın yanına gidiyor. Tekrar uçabilene
(veya eğer ölürse, ölümüne kadar)
onunla beraber yaralı kuşu asla terk
etmiyorlar. Daha sonra kendilerine
başka bir kaz grubu buluyorlar. Hiçbir
kaz grubu, kendilerine bu şekilde ka-
tılmak isteyen kazları reddetmiyor.

İşte bu yüzden son zamanlarda Tür-
kiye’de ve dünyada en çok tartışılan,
üzerinde konuşulan işçi direnişlerinden
biri Kazova direnişi olmuştur. Bu direnişe
Devrimci İşçi Hareketi yön vermiş. Ka-
zova direnişi Devrimci İşçi Hareketi’nin
politikalarıyla bu noktaya gelmiştir. Di-
reniş kendi içinde öğretmiş ve öğrenmiştir.
Kazova işçileri direnişin öğrencisi ve
öğretmeni olmuşlardır. Böylece Kazova
direnişi çok geniş bir halk kesiminin

desteğini almıştır. 
Devrimci İşçi Hareketi olarak emek-

çilerin direnişleri sahiplenmeliyiz.
Yeni kazovalar yaratmak istiyoruz.
Tüm direnişlere dayanışma içinde

olmak istiyoruz.
Bizzat direnişlerin örgütleyicisi ol-

mak,varolan direnişleri sahiplenmek is-
tiyoruz.

Yeni direnişler örgütlemek istiyoruz.
Çünkü; bir avuç asalak, işbirlikçi

hain dışında halkımızla birlikte devrimi
yapmak istiyoruz.

Bizlere, Kazova işçilerine bunu ya-
şatan birlik ve dayanışma düşüncesini
yaygınlaştırmalıyız. Bizlere kazova di-
renişini kazandıran bu ruh ve coşku ile
11 Mart günü süresiz açlık grevine baş-
layacak Nuriye ve Semih'in direnişlerini
sahiplenmeliyiz.

ÖĞRENMEYE ÖVGÜ

En kolayından başla 
öğrenmeye,
Çoktan  geldi zamanı,
Sakın geciktik falan deme!
Alfabe yetmez ama, 
öğren onu,
Başla bir kez ve dayan!
Ne yap yap, başa geç!
Sürgünde misin, öğren!
Zindanda mısın, öğren!
Mutfakta mısın, öğren!
Altmışında mısın, öğren!
Ve ne yap yap, başa geç!
Sen, evsiz barksız, 
okula git!
Sen, tir tir titreyen, yut 
bilgiyi!
Sen, aç ve çıplak, al 
kitabı eline!
Bir silahtır sana o,
Sarıl ona, başa geç!
Sıkılma arkadaş, araştır sor!
Kulak asma her söylenene,
Gözünü dört aç, kendin gör!
Bir şeyi kendin 
öğrenmedin mi,
Onu bilmiyorsun demektir!
İyi bak şu hesaba,
Sensin  onu ödeyecek olan!
Her koltukta oturana 
mim koy,
Nasıl gelmiş oraya, sor 
soruştur!
Ve ne yap yap başa geç!
(BERTOLT BRECHT ) 

DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ
Devrimci İşçi Hareketi 19 Şubat

2017 tarihinde Çekmeköy’de bulunan
Keçeciler Hacı Baba Cemevi’nde, işçiler
ile söyleşi yaptı.

Av. Süleyman Gökten işçilerin pat-
ronlar karşısında haklarımızı anlattı.
Haksız işten atılma hallerini ve işçilerin

haklı olarak işten ayrıldığında tazmi-
natlarını alabileceklerini konusunda iş-
çileri bilgilendirdi. İhbar tazminatı ve
kıdem tazminatı konularında soruların
konuşulduğu sohbette, bir avuç asa-
laklara karşı yani patronlara karşı örgütlü
olmanın dışında işçileri sömürülmekten
kurtulamıyacağı konuşulduCemevi et-
kinliğe 20 kişi katıldı.

Her Mektup Tecriti 
Delen Bir Mermidir,
Özgür Tutsakları Yalnız 
Bırakmayalım!

Devrimci İşçi Hareketi Al-
man emperyalizminin tutsak
ettiği devrimci Musa Aşoğlu’na
ve Türkiye hapishanelerindeki
özgür tutsaklara 1 Mart'ta mek-
tup yazdı. Bu konuyla ilgili
yapılan açıklamada: "Her mek-
tup tecriti delen bir mermidir.
Tutsaklarımızı yalnız bırakma-
yacağız. Onlara sıcak kavganın
soluğunu taşıyacağız" denildi.
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YAŞASIN SÜRESİZ AÇLIK 
GREVİ EYLEMİMİZ!

1 1 5
gündür An-

kara’da kamu
emekçilerinin direniş

ateşi yanıyor.
115 gün önce akademisyen Nuriye

Gülmen’in “İşimi İstiyorum” diyerek
elinde dövizi ile İnsan Hakları Anıtı
önünde başlattığı onurlu mücadele
yurdun dört bir yanına dalga dalga
yayıldı. Nuriye Gülmen’in ardından
Semih Özakça ve Acun Karadağ da
katıldı. İnsan Hakları Anıtı önündeki
oturma eylemine. 115 günde baskının,
işkencenin her türlüsüne maruz kaldı
direnişçiler. Tam 23 kez yerlerde sü-
rüklenerek, dövülerek işkenceyle
gözaltına alındılar. İşkence gören
kendileri olmasına rağmen binlerce
liralık para cezasına çarptırıldılar.
Nuriye’nin burnu, Semih’in  bacak
kemiklerini kırıldı. Kalbinde pil olan
Acun da dahil alandaki insanlara öl-
dürme kastıyla biber gazı sıkıldı.
Halkın haklı tepkisine, basının işini
yapmasına bile tahammül edeme-
diklerinden yoldan geçenlere tepki
gösterenlere de işkence yaptılar. Tam
23 kez “İnsanlık Onuru İşkenceyi
Yenecek” sesleriyle çınladı Yüksel
Caddesi.

Bir slogandan da çok öteydi bu
haykırış. İnsan Hakları Anıtı önünde
yalnız işkencenin değil, insan olma
onurunun, yoldaşlığın, dayanışmanın
da her türlüsü yaşandı. Kamu emek-
çilerinin haklı mücadelesi halk nez-
dinde karşılığını buldu. Hem Anka-
ra’dan hem yurdun dört bir yanından
ziyaretçilerle doldu alan. Binlerce
imza toplandı halkın öğretmenleri
işlerine kavuşsun diye. Direniş alanı
aynı zamanda bir eğitim alanı oldu.
Mücadelenin, dayanışmanın berabe-
rinde türkülerle, şiirlerle, öykülerle,
sokak tiyatrosuyla emekçilerin üretimi
hep sürdü.

115 günde haklılıklarını anlatma-
nın her yolunu kullandı direnişçiler.
Her gün birkaç saat alanda oturmaktan
çok daha öteydi eylemleri. Baskı bü-
yüktü, direniş de büyük olmalıydı.
Basın açıklamaları ve basın toplan-
tıları yaptılar. Kurumlarda ve ma-
hallelerde kamu emekçilerinin ya-
şadığı hak gasplarını anlatan bildiriler
dağıttılar. Direniş alanında ve alanın
dışında binlerce imza topladılar. Hu-
kuksal süreçleri sonuna kadar zorla-
dılar. Yağmur, kar, soğuk demeden
her gün Anıtın önünde saatlerce otur-
dular, taleplerini anlattılar. OHAL

var bekleyelim demeden, OHAL’i
tanımayarak meydanlara çıktılar, hak-
sızlığa baş kaldırdılar. Hiçkimse so-
kağa çıkmaz, yaprak kıpırdamazken
işten atılan binlerce kamu emekçisinin
sesi oldular. Duymayan kulaklara,
görmeyen gözlere büyük bedellerle
anlattılar haklı mücadelelerini. Umut
oldular, umudu yaydılar “İŞİMİZİ,
ONURUMUZU, EMEĞİMİZİ TES-
LİM ETMEYECEĞİZ!” dediler, bo-
yun eğmediler, biat etmediler…

Tüm bunların sonucunda işlerine
dönmeleri gerektiğine pek çok insan
ikna olsa da faşizm duymamakta,
görmemekte, bu hukuksuzluğu sür-
dürmekte ısrarcı davranıyor. Kamu
emekçilerine düşen de mücadeleyi
yükseltip, işlerini geri alıncaya dek
direnişi sürdürmek. Meşru her yolu
deneyen direnişçilerin sahip olduğu
yegane şey haklılıkları ve iradeleri.
Bu nedenle 11 Mart itibariyle diren-
işlerine iradeleri ve bedenleriyle yani
süresiz açlık greviyle devam etme
kararı aldılar. Faşist AKP iktidarı
kamu emekçilerini açlığa mahkum
ederek yok etmeye çalışıyor. Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça iktidarın
sindirme, yok etme, katletme politi-
kalarına karşı sahip oldukları tek si-

AKP kendinden olmayan, devrimci–demokrat, sol,
sosyalist, yurtsever  kim varsa, ya işten atıyor ya da
işten atılma tehdidi ile diz çöktürmek istiyor.

Biz diz çökmeyen kamu emekçileriyiz. Ankara’da,
Malatya’da, Düzce’de Bodrum’da ve İstanbul’da bu
haksızlığa boyun eğmeyen kamu emekçileri işini geri
almak için direniyor.

117 gündür Ankara’da direnerek kamu emekçilerine
ve halka umut olan öğretmen arkadaşlarımız haksızlığa
uğrayanlara yol gösterdi, ön açıcı oldu.

Biz de arkadaşlarımızın açtığı bu yolda işimize geri
dönmek, onurumuza sahip çıkmak için direnişe başlı-
yoruz.

Bizleri açlığa yoksulluğa mahkum eden, işimizi ek-
meğimizi elimizden alan, kendine biat etmeyen her
kesimi “terörist” ilan eden  AKP’ye karşı tüm basın

emekçilerini, onurunu korumak için mücadele eden
kamu emekçilerine destek olmaya çağırıyoruz. Kamu
emekçilerinin mücadelesi hepimizin mücadelesidir, bas-
kılar ancak direnişlerle püskürtülebilir.

Direniş Programımız:
Hafta İçi her gün saat 16:00-19:00 arası Mecidiyeköy

Cevahir AVM önünde oturma eylemi şeklinde olacak-
tır.
HIRSIZ, KATİL DEĞİLİZ, HAKLARI GASP EDİ-
LEN DEVRİMCİ KAMU EMEKÇİLERİYİZ!
OHAL HAKLARIMIZA SALDIRIDIR, HAKLA-
RIMIZI GASP ETTİRMEYECEĞİZ!
İŞİMİZİ İSTİYORUZ, ALACAĞIZ!
EMEKÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!
KAMU EMEKÇiLERİ CEPHESİ

OHAL VE KHK’ LAR HAKLARIMIZA, İŞ GÜVENCEMİZE SALDIRIDIR.
HAKLARIMIZI AKP FAŞİZMİNE GASP ETTİRMEYECEĞİZ!
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lahla, bedenleriyle, açlığa yatarak
direnmeye devam ediyor. Her
direnişimiz yeni direnişlerin yeni
umutların habercisidir. Bizim ma-
yamızda pes etmek yok, asla tes-
lim olmayanların geleneğinden
geliyoruz. Nuriye Gülmen ve Se-
mih Özakça yalnızca kendi işleri
için değil, işsizliğe, güvencesiz-
liğe karşı devrimci memur gele-
neğinden devraldıkları bayrakla
direniyorlar. Onların nezdinde
kazanılacak zafer faşizme darbe
vuracak, kamu emekçilerinin mü-
cadele tarihine önemli bir miras
bırakacaktır.

“Bir mevsim aç olacağız…
Her mevsim onurlu olmak

için”
Baharın gelişiyle Berkin’i kay-

bettiğimiz günde başlayacak açlık
grevi eylemi, direnişle filizlenen
umudu büyütecek, direnişi zafere
kavuşturacak.  Başta kamu emek-
çileri olmak üzere tüm halkımızı
bu onurlu mücadelede Nuriye ve
Semih’in yanında olmaya, direnişi
büyütmeye, mücadeleyi yükselt-
meye çağırıyoruz.

BİZ HAKLIYIZ BİZ
KAZANACAĞIZ!

Şimdi direnişimizi sahiplenme za-
manıdır:

Tek tek direnişlerle zaferi kaza-
nacağız diye yola çıktı Nuriye.

Sonra yanına Semih ve Acun
geldi.

11 Mart'ta Semih ile Nuriye bir-
likte süresiz açlık grevini başlıyor-
lar.

Nuriye’nin ve Semih'in direnişini
halkın direnişi yapmak için önce
biz sahiplenmeliyiz bizim direnişi-
mize dönüştürmeliyiz.

11 Mart günü süresiz açlık gre-
vine başlayacak iki kamu emekçisi
güçleri öncelikli olarak ideolojile-
rinden alıyorlar.

Çünkü; onlara şekil veren onların
düşüncelerini yaşama biçimlerini
şekillendiren hiç kuşkusuz ideolo-
jileridir. Öncelikli olarak ideolojileri
güvenerek süresiz açlık grevine baş-
lıyorlar. Sonra tarihimize, gelenek-
lerimize, ilke ve kurallarımıza gü-
veniyorlar.

SAHİPLEMEK BİR CEPHE GE-
LENEĞİDİR

Daha önceki direnişlerimizi nasıl
sahiplendiysek, bu direnişimizi de
sahiplenmeliyiz, halka mal etmeliyiz.
Kamu emekçileri öncelikli görev ve
sorumluluk size düşüyor.

KEC' liler olarak direnişimizin
sesini duymayan Kamu Emekçisi
kalmamalı.

Nuriye ve Semih'in direniş tür-
küsü sizlerin diline söz olmalı. 

Direnişin ajitasyon ve propagan-
dasını yapmak için gitmediğimiz
okul, hastane, işyeri kalmamalı.

Bütün KEC'liler iki katı emekle
çalışalım, duvarları KEC' lilerin mat-
baasına dönüştürelim.

Afişler duvarlardan, kuşlamalar
kaldırımlardan eksik olmasın.

Basın açıklamaları, paneller, top-
latıları günlük faaliyetimize dönüş-
sün…

Cephe büyük ailedir. Türküleri-
mizlerimizle sahiplenmeliyiz Nuriye
ve Semih'i. "Bir türküdür direniş"
şarkısını hep beraber bir kez daha
söyleyelim ve 4 kızıl karanfili analım.
Bize direnmenin yolunu gösterdikleri
için.

Direniş mevzimiz hiç boş kal-
masın.

İşçisi, mahallelisi, gençliği he-
pimiz Nuriye ve Semih ile omuz
omuza olalım. Direnişe omuz vere-
lim.  Halaylarımızı ta ki zafer hala-
yına kadar hiç durmadan çekelim. 

Bugüne kadar sayısız direnişin
asli unsuru olmuş TAYAD’lılar bu
direnişin de temel desteklerinden
biri olacaklardır. Onlar da evlatlarını
bağırlarına basar gibi Nuriye ve Se-
mih'i sımsıkı kucaklayacak, bilge-
likleri ile onlara güç vereceklerdir. 

Özgür tutsaklarımızın sesi soluğu,
Nuriye ve Semih ile  birlikte ola-
caktır. Nuriye ve Semih açlık grevi
yapmasını tutsaklarımızdan öğrendi.
Tutsaklarımız direnişin hem maddi
hem de manevi gücü olacaklardır.  

Bizim direnişimiz OHAL koşul-
larında değerlendirildiğinde tarihteki
yerini alacaktır.  Bugünden tarihe
miras bırakacağımız bir direnişi ya-
rattığımızın bilincinde olmalıyız.

EL
Bir deli doktoru dedi ki :
"Ben delilerime iş gördürerek; senin

anlayacağın toprak sürdürerek, dikiş dikti-
rerek, resim yaptırarak kaybettiklerini ka-
zandırtıyorum. Yaptıkları işin akışından
gözleri yavaş yavaş ışıklarını buluyor, ruh-
larının başıboş heyecanı duruluyor, çerçe-
veleniyor.

Topu birden yüzde yüz sağlık bulmasalar
bile, çoğu iyileşiyorlar.

"Bu deneme bana anlattı ki, akıl dedi-
ğimiz nesne; iş gören bir gövdenin, bir
kolun pazulanması, olgunlaşması gibi; ada-
moğlunun iş görme akışında yüceliyor, de-
rinleşiyor, keskinleşiyor."

Doktorun bu dediklerini düşündüm.
Kendimce doğru buldum.

Biraz daha düşününce anladım ki, ade-
moğlunun en değerli gövde parçası “El”
denilen nesnedir...

Beş parmağıyla beş dallı bir ağaca ben-
zeyen el. İş görme akışında ademoğluna
akıl denen en inanılmaz yemişini veren el!

İstanbul’da Bir Direniş Daha Başlıyor!
OHAL’in  ilanından bu yana onuncu kez Kanun Hükmünde

Kararname ilan edildi ve binlerce kamu emekçisi ihraç edildi.Taşeron
çalışmayı yaygınlaştıran, sağlığı tamamen paralı hale getiren,
eğitimi gerici ve paralı hale getiren AKP şimdi de kamu emekçilerinin
işine göz dikti.

İSTANBUL’A BİR DİRENİŞ MEVZİSİ  EKLENDİ

NURİYE VE SEMİH’İN DİRENİŞİNİ SAHİPLENMELİ VE ÇOĞALTMALIYIZYürüyüş
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Bir ölü yatıyor 
Vurdular 
Kurşun yarası 
Kızıl bir karanfil açmış alnında 
İstanbul'da Beyazıt Meydanında. 

Bir ölü yatacak 
Toprağa şıp şıp damlayacak kanı 
Silahlı milletim hürriyet türküle-

riyle gelip 
Zaptedene kadar büyük meydanı. 

(Nazım HİKMET)

Beyazıt Meydanı’nda 1978 yılının
16 Mart’ında 7 öğrenci faşistler ta-
rafından katledildi. İstanbul Üniver-
sitesi Eczacılık Fakültesi’nden çıkan
devrimci, demokrat öğrencilerin üze-
rine ateş açılıp, bomba atıldı. Hatice
Özen, Ahmet Turan Ören, Cemil
Sönmez, Murat Kurt, Abdullah Şim-
şek, Hamit Akıl ve Baki Ekiz katle-
dilirken 40 öğrenci de yaralandı.
Devletin kontrgerilla eylemi olan bu
katliam başından sonuna planlanarak
yapılan bir katliamdı. Faşizme karşı
artan, kitleselleşen devrimci mücadele
oligarşiyi korkutmuş, gençliğin ge-
lişen devrimci mücadelesini engel-
lemek için devlet gençliğe yönelik
kontrgerilla eylemlerine başvurmuştu. 

16 Mart Katliamı’yla katil oli-
garşinin asıl amacı; gençliğin yük-
selen sesini boğmak, cüretle, coşkuyla
örgütlenen haklarını arayan gençliğe
ve gençlik nezdinde tüm halka göz-
dağı vermekti.

Bu katliamlar birkaç faşistin yap-
tığı eylemler değildir. Devlet eliyle
yetiştirilen katillerin yine devlet ta-
limatıyla gerçekleştirdiği katliamlar-
dır. Katliamlar devlet politikasıdır.
Beyazıt Katliamı, ülkemizde yaşanan
katliamlardan yalnız biridir. Ülke-
mizde katliamlar hiçbir dönem bit-
memiştir. Direnen hakkını arayan
Türkiye halkları, onlarca katliama
şahit oldu tarih içinde. Maraş, Sivas,
Çorum katliamları ilk akla gelen on-

larca insanımıza mal olan faşizmin
en azgın en kanlı katliamlardır.

Ülkemiz faşizmle yönetilen bir
ülkedir bu ülkede hiçbir zaman kat-
liamlar kontrgerilla eylemleri bitmedi
yok olmadı. Oligarşi ne zaman ken-
dine karşı bir tehdit görse katliamları
devreye sokmuş sokmaya da devam
etmektedir. Yaşanan onca katliamın
hangisinin sorumlusu bulundu hangi
katliam açığa çıkarıldı... Aksine ka-
tiller her zaman ödüllendirildi bu ül-
kede. Çünkü sistem onların sistemi
düzen onların düzenidir. Çünkü kat-
liamlar faşizmin politikasıdır. 16
Mart Katliamı failleri: Abdullah Çatlı,
Haluk Kırcı, Zülküf İsot, Reşat Altay...
Peki ne oldu bu katillere? Halkı kat-
ledenler yargılanma yerine ödüllen-
dirildiler, öğrenci gençliği katledenler,
her dönem korundular ve terfi etti-
rildiler.

16 Mart, faşizme karşı mücadelede
öfkemizi, kinimizi büyüttüğümüz bir
gündür. Düzenin tüm saldırılarının
devrimci gençliği mücadelesinden
vazgeçiremeyeceğini haykırdığımız
gündür. Ülkemiz son yıllarda bile
onlarca katliam gördü. Kürdistan’da
koca koca iller halka mezar oldu.
Hapishanelerde devrimcilere işken-
celer yapılarak katledildi. Yoksul
mahallelerimiz Berkinler’imizin, Di-
lekler’imizin, Yılmazlar’ımızın kat-
ledilişine şahit oldu. Bu katliamların
sorumluları da yine devlettir, katil
tetikçileri saklayan, ödüllendiren yine
devlettir. 

Haziran Ayaklanması’nda gençlik
bir kez daha katil oligarşinin hedefi
olmuştur. Oligarşinin kanlı yüzü ik-
tidarını ne pahasına olursa olsun ko-
ruma adına gerçekleştirdiği katliam-
lara bir kez daha onlarca canımız
pahasına şehit olmuştur. Bundan
sonra da böyle olacaktır. Gençliğin
ve halkın hak arama mücadelesi ne
zaman yükselse hiçbir zorluk karşı-

sında yılmayan insanlar sisteme ne
zaman zarar olarak görünmeye baş-
lasa bu katliamlar yeniden ve yeniden
devreye giriyor. 

Türkiye faşizmle yönetiliyor. Ta-
rihin en gerici, en şovenist, en sal-
dırgan ve kan dökücü yönetimidir
faşizm. Faşizm deyince ilk aklımıza
gelenler; katliamlar, işkenceler, kan
ve gözyaşlarıyla yoğrulmuş bir vahşet
tablosudur.

Bize düşen görev gençliğin fa-
şizmi tanımasını, öğrenmesi ve mü-
cadele etmesini sağlamaktır. Faşist
teröre karşı mücadeleyi yükseltmeli,
kitlelere maletmeliyiz. Kitlelere, sal-
dıranın üç-beş serseri faşist olmadı-
ğını, halkın mücadelesini boğmak
için her dönem estirilen bu terörün
birkaç polis şefinin kafasından çık-
madığını, katilin devlet olduğunu,
bu devletin faşist olduğunu gençliğe
anlatmalı bu çerçevede örgütlemeli-
yiz. Ülkemizde devrimci gençliğin
mücadelesi direnişlerle, şehitlerle ya-
zılmıştır.

Bu büyük mirası daha geniş kit-
lelere ulaştırmak bizim görevimizdir.
Faşizme karşı ancak cüretli, militan
bir mücadele verilerek zafer kazanı-
lır.

Faşizm tüm halkın düşmanıdır.
Düşüncelerin, umutların, gençliğin
düşmanıdır. Bilimin düşmanıdır. Ta-
rihin en kanlı sayfalarını yazan fa-
şizmdir. Faşizme karşı örgütlenmeli
ve savaşmalıyız. Faşizm gerçeğine
göre örgütlenmeliyiz. Katledilen şe-
hitlerimizin hesabını sormalı yeni
katliamlara faşizmin saldırılarına
karşı gençliğin öfkesini örgütleme-
liyiz. 
16 Mart Katliamı’nı Unutmadık,
Unutturmayacağız!
Faşizmin Katliamlarına Karşı
Örgütlenecek Savaşacağız!

16 Mart Katliamı’nın Hesabını Soracağız!  
Faşizmin Katliamlarına Karşı Örgütlenecek Savaşacağız!

Ülkemizde Gençlik

GGençlik Federasyonu’ndan
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02.03.2017 gecesi Gençlik Fede-
rasyonu AKP’nin eli kanlı polisleri
tarafından 4 ayda 4. Kez gecenin bir
vakti onlarca tomasıyla, helikopte-
riyle, akrebi, urallarıyla basılmıştır.  

Soruyoruz emiri veren başbakana,
mitine, itine: Ne buldunuz 4 ayda
Gençlik Federasyonu’nda? Yoldaş-
larımızdan başka ne vardı, federas-
yonda duvarları yıkarak yiyecekleri
ortalıklara saçarak kıyafetlerin üzerine
işeyerek kimi aradınız? Savaş ahla-
kından yoksunsunuz! Ellerinizde si-
lahlarınızla, yüzleriniz kapalı bir şe-
kilde Gençlik Federasyonu basıp
gövde gösterisi yapıyorsunuz.  Cam-
lardan Dev-Genç’lileri sahiplenen
halkımıza silah doğrultuyorsunuz.
Korkuyorsunuz! Korkularınızı “Dev-
Genç’i Bitiremezsiniz’’ yazılı duvarı
parçalayarak bitirebileceğinizi düşü-
nüyorsunuz. Acizsiniz! İşkenceyle
aldığınız yoldaşlarımıza “Dev-Genç’i
bitirdik’’ diyebilecek kadar acizsi-
niz!

Bu halkın en soylu damarları olan
devrimcilerin kurumlarını talan ede-
cek kadar ALÇAK NAMUSSUZ-
SUNUZ! Sizin yıktığınız duvarları
Dev-Genç’liler saat geçmeden örüp
öfkelerini biliyorlar Bu baskınlarının
sebebini biz çok iyi biliyoruz. Bas-
kınlarınız Dev-Genç’ten korkunuz-
dandır. Dev-Genç’in neler yapabile-
ceğini aklınız hayaliniz dahi kesti-
remiyor. Bu baskınlarla sözde bizi
bitirmeye geriletmeye yavaşlatmaya
çalışıyorsunuz, tarihimize bakarsanız
bu baskınların bizi yıpratamayacağını
anlarsınız. Biz en zorlu koşullarda
“atılım” kararı almış bir hareketiz.

Bugün de öyle yapıyoruz.
Dev-Genç’liler olarak tarihimizde

şehitlerimizden aldığımız güçle sizin
her baskınınızdan sonra çalışmaları-
mıza daha sıkı sarılıyoruz krizinizi
daha da derinleştiriyoruz. Her bas-
kınınızdan daha da güçlenerek çıka-
cağız, yaptığınız her şeyin hesabını
misliyle sizden soracağız.  Mao Ze-
dung’un ifade ettiği gibi: “Düşman
saldırıyorsa iyidir. Daha çok saldırı-
yorsa bu daha da iyidir. Zira bu onun
sizden çok korktuğunu gösterir.”

Düşmana darbeler vurdukça, örgüt-
lendikçe korkutacağız. İçimizden Şa-
faklar, Elif Sultanlar, Bahtiyarlar,
Mahirler, Çiğdemler, Bernalar, Ay-
sunlar, Bünyaminler çıkacaktır. Kor-
kuyorsunuz!  

Bizler parasız-bilimsel eğitim is-
tedikçe, Tam Bağımsız Demokratik
Türkiye dedikçe saldırdınız, işkence
ile gözaltına aldınız işte siz bu kadar
acizsiniz. Ama biz korkmuyoruz yine
hep bir ağızdan haykırmaya devam
edeceğiz. 

Soma’da 400'e yakın maden işçisi
öldü dediniz "kader", Berkin Elvan,
Hasan Ferit Gedik, Abdullah Cömert,
Ahmet Atakan, Medeni Yıldırım,
Mehmet Ayvalıtaş, Ali İsmail Kork-
maz, Ethem Sarısülük Gezi Ayak-
lanması’nda şehit düştüler ama sanık
olarak hiç kimse yargılanmadı, Kür-
distan’da çoluk çocuk demeden kat-
lettiniz; dediniz "terörist". Ülkede
var olan adaletsizliğin bunlar sadece
bir kısmı say say bitmez. Adaletin
olmadığı yerde bizler var hep varol-
duk, varolmaya devam edeceğiz. 

7 Kasım 2016 tarihinde 11 kişiyi
kimyasal bombalarla katlettiniz, en
kutsal hak olan cenazeyi ailelere tes-
lim etmediniz. İşte sizler bu kadar
korkak ve acizsiniz, ölü bedenlerimiz

bile sizlere korku salıyor. 
Dev-Genç 1969'dan beri susmadı

susmayacak!

Biz Teröristiz!
İnsanlı, insansız uçaklardan
Kafalarımıza bombalar yağdıran
Demokrasiyseniz siz
Karşınızda sizin
Teröristiz biz...

Biz teröristiz!
Milyonların katili siz
Faşizmin anası siz
İşgal eden ülkeleri siz
Atom bombaları,  misketler
Uranyumlar, Napalmlar
Sizin eseriniz...

Çocuklarımıza vuran siz
Analara kıyan siz
Kitlesel katliamlar sizin eseriniz
Demokrasiyseniz siz
Sizi demokrasi sayan literatürde
Terörist sayılmayı
Onur sayarız biz...

(Şadi Özpolat)

Yaşasın Dev-Genç! 
Yaşasın Dev-Genç’liler!

4 AYDA 4. KEZ BASILAN GENÇLİK FEDERASYONU
AKP’NİN GENÇLİKTEN KORKTUĞUNUN SOMUT HALİDİR

Mahallemizde 
Uyuşturucu Çetelerini 
Barındırmayacağız!

İstanbul İkitelli Halk Meclisi 5 Mart’ta
4.üncü kez “Uyuşturucuya Karşı Oturma
Eylemi” için mahallede evlere ve esnaflara
ajitasyonlar çekerek çağrı yaptı. Eylem ön-
cesinden 1. Sokak 5 Kat bölgesinde yoğun
zırhlı araç hareketliliği olduğu fark edilince
mahalle gençleri “Uyuşturucu Satmak Şe-
refsizliktir!” sloganlarıyla zırhlı araçları ma-
halleden kovdu. Ardından yapılan eylemde
kısa bir açıklama yapılarak; “uyuşturucu
satıcılarının mahallede barınamayacağı, Ha-
san Ferit Gedik’in çeteler tarafından vurularak
öldürüldüğü” anne ve babalara anlatıldı.
Son olarak İkitelli halkına her pazar oturma
eyleminin süreceğinin çağrısı yapılarak 25
kişinin katıldığı eylem sonlandırıldı.

AKP'nin 
Halkın Emeğine

Göz Dikmesine İzin 
Vermeyeceğiz!
Bahçelievler Zafer Ma-

hallesi'nde 5 Mart’ta Pazar
pazarında seyyar satıcıları
taciz edip eşyalarına el koy-
mak isteyen zabıtalar, Halk
Cepheliler tarafından önce
uyarıldı sonra mahalleden
uzaklaştırıldı. Bahçelievler
Halk Cephesi bu konuyla
ilgili yaptığı açıklamada:
"Hırsız katil AKP’nin halkın
üç kuruş parasına göz dik-
mesine esnafı, taciz etmesine
izin vermeyeceğiz." dedi.
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Berkin Elvan 11 Mart 2013 tarihinde AKP’nin katil
polisleri tarafından Okmeydanı’nda başından
gaz fişeği ile vurularak katledildi. Daha
14’ündeydi Berkin. Vurdular halk düşmanları
onu. 269 gün boyunca ailesinin gözleri
önünde gün gün eridi ve 15’ine komada
girdi. 16 kiloyken milyonların yüreğine gö-
müldü. Katil devletin valisi korkudan kat-
lettikleri Berkin için başsağlığı dilemeye
başladı. Çünkü katliamlarını bizler yüzlerce
eylem yaparak teşhir ettik. Herkesin gözünde
polis çocuk katiliydi artık. Türkiye’nin her
yerinde eylemler yapıldı. Cenazesini 3 mil-
yona yakın insan sahiplendi. Tüm bu sa-
hiplenme başka Berkin’ler ölmesin diye
yapıldı. 

Bugün Berkin hala adaletsiz. Katilleri
ellerini kollarını sallayarak ortalıkta geziyor.
Berkin dosyasında yapmadıkları hile kalmadı.
Görüntü yok dediler. Israrımız sonucunda
çıkardılar. Şüpheli çok dediler. Israrımızla
azalttılar. Zaman aşımıyla yargılamanın
önüne geçmeye çalıştılar. Devlet geleneğidir,
devlet kendi katilini her zaman korur. Adaleti
ertelemeye çalıştılar sürekli. En sonunda
halkın adaletini buldular karşılarında. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan 3 Nisan 2015 tarihinde
yaptığı açıklamada “Biz emniyetin tüm bel-
gelerini açıkladık. Elinde sapanla, demir
bilyeyle terör örgütünün içerisinde nasıl re-
simlerinin çekildiği, bunların hepsi açıklandı.”
dedi. Bir ülkenin cumhurbaşkanı konumunda
olan bu adam 14 yaşındaki bir çocuğu “te-
rörist” olmakla suçluyor. Vatanımız işte bu
çocuk katillerine emanet.  Katliamlarını
meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Ama ne biz
ne de halk kabul etti.  “Terörist” dedikleri
Berkin için Cumhuriyet tarihinin en görkemli
en kalabalık cenaze töreni düzenlendi. 

Bu devlet çocukları bir daha katletmesin
diye Berkin’i sahiplendik, sahiplenmeye
devam etmemiz gerekiyor. Bu ülkede adalet
olmadığını biliyoruz ama Berkin’i sahiple-
nerek çocuklarımızı bu kadar kolay katle-
demeyeceklerini göstermemiz gerekiyor.
Tam 3 yıl oldu. Unutmayacağız.  Üçüncü
yılında da Berkin’i anacağız. AKP faşizminin
tüm saldırılarına rağmen Berkin için adalet

talebimizi haykırmaya devam etmeliyiz.
Liseliler:

En büyük sorumluluk da size ait.
Berkin lise çağındaydı. Sizin yaşıtı-
nızdı. AKP Berkin gibi yüzlerce gen-
cimizi katletti. Berkin bizim kardeşi-
miz, sıra arkadaşımız, yoldaşımız,
mahallesini katil polislere karşı sa-
vunan yiğit bir delikanlımız. Katille-
rinin peşinde olduğumuzu hissetirelim.
Berkin’siz dünyayı başlarına yıkalım.
Adalet yoksa size uyku bize ölüm
yok diye haykıralım. Liselerimizde,
mahallelerimizde Berkin’i anlatalım.
Vazgeçmeyeğiz adaletten. Çünkü ada-
let halkın ekmeğidir. Günlük ve bol
olmalıdır. Nasıl ekmeksiz susuz ya-
şayamıyorsa insan adaletsiz de yaşa-
yamaz. Yüreğimizdeki ateşi zaman
aşımına uğratamazlar. Bu ateş katil-
lerini de yakacak.

���

GENÇLİĞİN YAŞAMINDA
BİZ OLMAZSAK DÜZEN
HAKİM OLUR! BİZİM BOŞ
BIRAKTIĞIMIZ HER YERİ
DÜZEN DOLDURUR

Düzen liseli gençliğin henüz tam
şekillenmemiş düşüncelerini yönlen-
dirmek kendi saflarına çekmek için
birçok alternatif sunar. Elindeki ola-
nakları gençliğin saflığını coşkusunu
dinamizmini kendi saflarında etkisiz
hale getirmek için kullanır. Gençliği
kendine yönlendirerek bir tehdit ol-
maktan çıkarmak için yaşamının hiçbir
anını boş bırakmaz. Okulda, okul
önünde, mahallede, sokakta sosyal
yaşamda kendi çürümüş kültürüyle
gençliğin beynine hakim olmaya ça-
lışır.

Düzen liseli gençliğin okuldaki
boş zamanlarını apolitik faaliyetlerle
doldurmak için çabalar. Okulların
çevresi yozlaşma batağına dönüştü-

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

Liseliyiz Biz

Berkinʼin Katili Hala Cezalandırılmadı
Katillerinin Peşindeyiz!
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rülmüş, kumarhane haline getirilmiş internet kafeler, oyun
salonlarıyla doldurulur. Öğrenciler boş zamanlarını buralarda
ya internette dolaşarak, facebook, twitter gibi sitelerle
yahut bilgisayar oyunlarıyla, bilardo, okey, kağıt oyunlarıyla
geçirmekteler. Bunların dışında uyuşturucu, fuhuş vb.
çeteler okulun çevresinde polis korumasında onları bekli-
yorlar. 

Tüm bu yozlaştırma çalışmalarıyla gençlik çevresine
ailesine ülkesinin sorunlarına karşı vurdumduymaz bireyler
haline gelir. Kısacası politikleşmiş gençler haline gelir.
Vatan sevgisi, gençliğin coşkusu dinamizmi yozlaşma ba-
tağında erir gider. 

Evet baştada söylediğimiz gibi düzen boşluk tanımaz.
Bizim dolduramadığımız her boşluğu düzen doldurur. Bizim
girmediğimiz her kapıya düzen girer. Bizim girmediğimiz
her sınıfa düzen girer. Bizim girmediğimiz her kafeye
düzen girer. Bizim kültürümüzü yayamadığımız her yere
düzen kendi sınıfının kültürünü yanı ahlaksızlığı hakim
kılar. Bizim ulaşamadığımız, ulaşıp da alternatif sunmadığımız
her insana, her öğrenciye düzen ideolojisi hükmeder. Bunun
için ise 24 saat çalışır.  24 saat propagandasını yapar. 

Alternatif biziz. Gençliğin ufkunu büyütecek, dinamiz-
mini, ataklığını, sorgulayıcılığını vatansever duygularını
geliştirecek olan biziz. Gençlik gibi ışıldayan bir cevherin
düzenin kirinde batmasına izin vermemeliyiz. Gençliğin
şekillendiğinde ne kahramanlıklar yarattığını Türkiye
devrimci tarihi Anadolu kahramanlar tarihi şahittir. 

Gençlik sahiplenendir, arkadaşlarını sahiplenir,
grubunu sahiplenir.  Gönülden sahiplendiği her şeyi
korur kollar zarar gelmesini engellemeye çalışır. Bu
gücü örgütlü bilinçli bir güce dönüştürdüğümüzde yol-
daşları için canını veda eden vatansevgisi için gözünü

budaktan sakınmayan gençler yaratırız. 
Bu yüzden liseli gençliğin alternatifi biz olmalıyız. 
Okulda, okuldan sonra, mahallede biz olmalıyız. Boş

vakitlerini gençliğin bizimle dolduracak alternatifler ya-
ratmalıyız. Eğlenecekse bizimle eğlenmeli. Zamanını
bizimle geçirmeli. Arkadaşlık duygularını geliştirmeliyiz.
Arkadaşlıktan yoldaşlığa uzanmalı gençliğin bilinci. Da-
yanışmayı örgütlemeliyiz yalnız olmadığını dayanışma ile
ancak güçlü olabileceğimizi göstermeliyiz. 

Boş zamanları değerlendirirken yozlaşmanın önünü
alacak, gençliğe kendi sorunlarını sahiplenme ve çözme
duyarlılığı ve bakışı verecek, planlamayı, kolektif çalışmayı
gösterecek, öğretecek şekilde ele almalıyız. Sorunlara du-
yarlılık ve sorumluluk duyma kendi okulundan yola çıkıp
ülkenin sorunlarına bağlanacak bir bakış veriliyiz. 

Sonuç olarak bizim olmadığımız her yerde düzen vardır.
Bizim kültürümüzün ulaşamadığı her gence düzenin kültürü
ulaşır. Alternatifler yaratmalı gençliği kazanan biz olmalıyız. 

Düşmana İnat Yürüyüş Dergimizi

Halka Ulaştırmaya Halka Umut Olmaya

Devam Ediyoruz...

Yürüyüş Dergimizi faşist saldırılara ve AKP'nin baskı
ve OHAL politikasına rağmen tüm alanlara ulaştırmak
için büyük bir emek ve inançla çalışmalıyız. Dergimiz
halkımızın umududur. Faşizm halkın umudunu yok
etmeye sindirmeye çalışıyor. Her dergi okurunun, dağı-
tımcısının görevi umudu daha fazla insana taşımaktır.

Okmeydanı: Fotoğraf ve Sinema Emekçileri tarafından
3 Mart'ta Okmeydanı’nda Yürüyüş dergisi dağıtımı
yapıldı. Halkla, tutsak olan Grup Yorum üyelerinin mah-
kemesi ve tahliyesi üzerine sohbet edilen çalışmaya 2
kişi katıldı.  1 saatlik çalışma sonunda 50 dergi halka
ulaştırıldı.

Bahçelievler: Zafer Mahallesi'nde 5 Mart'ta umudun
sesi Yürüyüş dergisi dağıtımı yapıldı. 2 sokakta bulunan
apartmanların hepsinin zilleri çalınıp halka derginin
tanıtımı yapıldı. Kapı çalışması sonrası toplu dergi
dağıtımı ve esnaf ziyareti yapıldı. Esnaflara 70, kapı ça-

lışmasında 45 Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı. Çalışmaya
8 kişi katıldı.

Avcılar: Avcılarda 4 Mart'ta esnaf ziyareti yapıldı.
Ziyaret sırasında esnaflarla sohbet edilip dergi dağıtımı
yapıldı.3 kişinin katıldığı çalışmada 46 dergi halka ulaş-
tırıldı.

Esenyurt: Esenyurt ve Yeşilkent’te 8 Mart'ta dergi
dağıtımı yapıldı. 4 kişinin katıldığı çalışmada 90 dergi
halka ulaştırıldı. Çalışma 6 saat sürdü. Yeşilkent'e 70
adet, Depo’da 20 adet dergi verildi.

ANADOLU
Hatay: Antakya'ya bağlı Armutlu Mahallesi’nde 3

Mart’ta yapılan Yürüyüş dergisi dağıtımında 47 dergi
halka ulaştırıldı. Dağıtım sırasında halkla gündem üzerine
sohbet edildi.

Ankara: Halk Cepheliler ve Dev-Genç'liler 5 Mart'ta
Ege Mahallesi’nde Yürüyüş dergisi'ni halka ulaştırdı.
1,5 saat süren çalışmada 30 dergi dağıtıldı. Halktan bir
bayan kahve ikram etti, halk ile burjuvazinin yozlaştırma
politikaları hakkında sohbet edildi.

Toplanan İmzalar Adalet Bakanlığı’na Verildi

Fotoğraf ve Sinema Emekçileri 18 Kasım günü haksız ve
hukuksuzca gözaltına alınıp, 23 Kasım tarihinde tutuklanan
Grup Yorum üyeleri için imza kampanyası başlatılmıştı. Hem
meydanlarda hem de online olarak başlatılan imza kampan-
yasında toplanan imzalar 28 Şubat'ta Adalet Bakanlığı’na
teslim edildi. 

Sabah 08.00’de Ankara’ya geldiklerinde ilk olarak direnen
kamu emekçisi Nuriye Gülmen ile buluşuldu.

Grup Yorum mahkemesi ve imzaların Adalet Bakanlığı’na
teslim edilmesiyle ilgili basın açıklaması direnen emekçilerin
açıklaması yapıldı.

Yürüyüş
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Ülkemizde Gençlik

Baskınlarla Tutuklamalarla Dev-Genç’i Bitiremezsiniz!

AKP’nin İşkenceci Polislerine Sesleniyoruz!
İstanbul Okmeydanı Mahallesi’nde

2 Mart gece 02.00’da AKP’nin katil
soysuz köpekleri Gençlik Federasyonu
Derneği’ni bastı. 4 ayda bu 4. baskın.
Binlerce polis, zırhlı araç, AFAD ekip-
leriyle mahallede gövde gösterisi yapıp
halkın yüreğine korku salmaya çalışı-
yorlar. Derneğin içindeki duvarları
balyozlarla kırıyor, ne var ne yoksa
talan ediyor, yakıyor yıkıyor ama yine
de hıncını alamıyorlar. Mahalledeki
ana su boru hattını kesip halkın evini
sular altında bırakıyorlar. Halk düş-
manlığında sınır yok. Yapılan bu baskın
ile ilgili kavganın onurlu gençliği Dev-
Genç’lilerin yaptığı açıklamalardan
derlediklerimiz şu şekilde;

Dev-Genç (2 Mart): “Soruyoruz size
işkenceci köpekler: Ne buldunuz?
Kimi buldunuz?  Siz de biliyorsunuz
ki yoldaşlarımızdan başka hiç kimse,
hiçbir şey bulunmamaktadır derneği-
mizde. 2 arkadaşımızı da işkence ya-
parak gözaltına aldınız. 2 Dev-Genç’li
için binlerce polis. Bu kadar mı kor-
kuyorsunuz. 2 Dev yürekli yoldaşla-
rımızı karşınızda görünce korkudan
titriyorsunuz. Yapabileceklerimizden
korkuyorsunuz. Çünkü Dev-Genç’liler
Şafaklar’ın Bünyaminler’in yoldaş-
larıdır. Korkularınızı büyüteceğiz.”

Kocaeli Dev-Genç (2 Mart): “…
Mao Zedung’un ifade ettiği gibi:
“Düşman saldırıyorsa iyidir. Daha
çok saldırıyorsa bu daha da iyidir.
Zira bu onun sizden çok korktuğunu
gösterir.” Düşmana darbeler vurdukça,
örgütlendikçe korkutacağız içimizden
Şafaklar, Elif Sultanlar, Bahtiyarlar,
Mahirler, Çiğdemler, Bernalar, Ay-
sunlar, Bünyaminler çıkacaktır. Kor-
kuyorsunuz! Bizler parasız-bilimsel
eğitim istedikçe, Tam Bağımsız De-
mokratik Türkiye dedikçe saldırdınız
işkence ile gözaltına aldınız işte sizler
bu kadar acizsiniz. Ama biz korkmu-
yoruz yine hep bir ağızdan haykırmaya
devam edeceğiz. Adaletin olmadığı
yerde bizler  hep var olduk, var olmaya
devam edeceğiz. 7 Kasım 2016 tari-
hinde 11 kişiyi kimyasal bombalarla
katlettiniz, en kutsal hak olan cenazeyi

ailelere teslim etmediniz. İşte sizler
bu kadar korkak ve acizsiniz, ölü be-
denlerimiz bile sizlere korku salıyor.
Dev-Genç 1969’dan beri susmadı sus-
mayacak!”

Elazığ Dev-Genç (3 Mart): “… Bu-
radan soruyoruz AKP’nin işkenceci
polislerine; çocuklarınız sorduğunda,
baba bugünün nasıl geçti dediğinde,
federasyon binasını bastığını, 2 genci
işkenceyle gözaltına aldığını, kadın-
ların kaldığı odaya pisleyip eşyaların
üzerine işediğini söyleyebilecekler
mi? Bu hareketleri onlara kimlerin
öğrettiğini iyi biliyoruz. Irak’ta göz-
altına aldıkları insanlara ABD asker-
lerinin yaptığı işkence yöntemidir.
Bizim ülkemize her şeyde olduğu gibi
işkence yöntemleri de emperyalistler
tarafından ithal edilmiştir. O binaya
neden bu kadar kinlidir AKP’nin pol-
isleri, biz bunu çok iyi biliyoruz.
Gençlik Federasyonu’nun duvarları
kırılsa da, suyu, elektriği kesilse de
halka umut olmaya devam etmesi on-
lara korku veriyor. 4 ayda 4 baskın
yaptılar, 20’ye yakın arkadaşımızı iş-
kenceyle gözaltına alıp tutukladılar.
Tüm bunlara rağmen gençliğin halen
dinamik ve moral üstünlüğünü koru-
ması AKP’ye dert olmuş belli ki.”

Kavganın Onurlu Gençliği 
AKP Faşizminin Düşündüğü Gibi 
Baskınlarla Bitirilemeyecek
Çelikten İrademizle Mücadeleyi Bü-
yüteceğiz!

Gençlik Federasyonu baskınında
gözaltına alınan Dev-Genç’li Aysun
Kaşdaş ve Caner Koç 7 Mart’ta hu-
kuksuzca komplolarla tutuklandı. Bu-
nun üzerine Dev-Genç yazılı açıklama

yayınlayarak şu sözlere yer verdi: “…
AKP’nin yönetememe krizini derin-
leştireceğimizi söylemiştik, Dev-
Genç’lilerden korkularını bir kez daha
somutlamışlardır. İşkenceyle gözaltına
aldıklarınız yoldaşlarımızın sesini so-
luğunu biz duyuracağız. 6 gün boyunca
psikolojik-fiziki olarak gözaltında sal-
dırdınız. Ama çelikten irademizi 47
yıldır teslim alamadınız. 4 ayda 4.
kez bastığınız Federasyonumuzdan
aldığınız yoldaşlarımıza ‘Dev-Genç’i
bitirdik’ dediniz. Oligarşi biliyor ki
tek bir insanımız kalsa kurumlarımızı
sahiplenmeye korumaya devam ede-
ceğiz. Tarihimiz boyunca birçok kez
ateş çemberlerinden geçtik. Dev-
Genç’lileri tutuklayarak bitirebileceğini
düşünen faşizme söylüyoruz; DEV-
GENÇ’LİLERİ tutuklayarak bitire-
meyeceksiniz!

Caner Koç Serbest Bırakılsın!
Aysun Kaşdaş Serbest Bırakılsın!
Gözaltılar tutuklamalar Bizi Yıl-

dıramaz!
Yaşasın Dev-Genç Yaşasın Dev-

Genç’liler!

TAYAD: Dev-Genç’lileri Bitire-
mezsiniz! (2 Mart)

Onurlu devrim mücadelesinin şef-
katli ev vefalı ana babaları TAYAD’lı
Aileler, Gençlik Federasyonu’na ya-
pılan baskın ile ilgili yaptığı açıkla-
mada kısaca şu sözlere yer verdi; “Si-
zin gücünüz Dev-Genç’lilere yetmez.
Dev-Genç’liler ’den korktuğunuz için
saldırıyorsunuz. Dev-Genç’liler nerede
bir adaletsizlik haksızlık varsa karşı-
sında oldular.  İşkencelerle gözaltılarla,
tutuklamalarla Dev-Genç’lileri biti-
remezsiniz.”

Ailelerimiz Şehitlerin İsimlerini Bebelerine Koyarak
Ölümsüzleştiriyor

Avcılar Halk Cephesi 5 Mart'ta aile ziyareti yaptı. Ziyaret edilen aile yeni
doğan bebeklerinin ismini yoldaşlarının hesabını sormak için İstanbul Emniyet
Müdürlüğü'ne yaptığı eylemle şehit düşen Elif Sultan Kalsen’in adını vermişler.
iki saat süren ziyarette aileyle gündem üzerine uzunca sohbet ettiler. Avcılar
Halk Cephesi bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunlara değindi: "Yeni
doğan çocuklarımız şehitlerimizin isimlerini alıyor yeni Elif’ler Şafak’lar
Mahir’ler büyüyor. Büyük ailemiz daha çok büyümeye devam ediyor."
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İstanbul Okmeydanı Mahallesi’nde 2 Mart’ta gece yarısı
saat 02.00 sularında AKP’nin katil polisleri onlarca zırhlı
aracıyla, itfaiyesi, TOMA’sıyla Gençlik Federasyonu’na baskın
düzenledi. Bu baskın 4 ayda yapılan 4’üncü baskındı. ‘Canlı
bomba arıyoruz, terör operasyonu’ şeklinde yalanlarla kuru-
mumuza baskın yapan katiller, Dev-Genç’lilere işkence
yaparak gözaltına aldı. Derneği kullanılamaz hale getirdi. Bu
baskınlarının sebebini biz çok iyi biliyoruz. Baskınlar Dev-
Genç’ten korkunuzdandır.

.... Dev-Genç’liler olarak tarihimizde şehitlerimizden al-
dığımız güçle sizin her baskınınızdan sonra çalışmalarımıza
daha sıkı sarılıyoruz ve krizinizi daha da derinleştiriyoruz.
Baskın sonrası mücadelenin onurlu gençliğinin yaptığı ça-
lışmalardan derlediklerimiz şu şekilde:

İSTANBUL
Okmeydanı: Mahallede ev ev, kapı kapı dolaşılarak katil
polisin yaptığı baskın teşhir edildi ve ajitasyonlarla Dev-
Genç’lileri sahiplenme çağrısı yapıldı. Baskını teşhir etmek
için pankart asıldı ve birçok yere yazılama yapıldı. Ardından

halkın yardımıyla baskında harap edilen dernek daha
güzel bir hale getirildi. Ve “her baskınınızdan daha da
güçlenerek çıkacağız, yaptığınız her şeyin hesabını
misliyle sizden soracağız” denildi. 

Ayrıca 4 Mart’ta Dev-Genç komutanlarından olan DHKC
Savaşçıları Berna Yılmaz ve Çiğdem Yakşi için Okmeydanı
Anadolu Parkı’nda Metrobüs Yolu üzerinde üzerinde “Çiğdem
Yakşi Berna Yılmaz Ölümsüzdür! Dev-Genç” imzalı pankart
astı. 
Kadıköy: Dev-Genç’liler 19 Şubat’ta yeni tahliye olan
yoldaşları için kahvaltı düzenledi. Programda, yeni süreçle
ilgili konuşmalar ve hapishanedeki koşullar ve Genel Direniş
üzerine konuşuldu. Ayrıca bu tür programların ve dayanışma
etkinliklerinin her hafta düzenlenerek dayanışmayı kuvvet-
lendirmek ve moral sağlamak gerekliliği üzerine öneri sunuldu
ve yapılması için kararlaştırıldı. Verimli sohbetlerin ve coşkunun
olduğu programa 13 kişi katıldı.
Ankara: Dev-Genç’liler 3 Mart’ta Okuma Grupları’nda bir
araya geldi. Bu hafta yapılan çalışmada, Diyalektiğin üçüncü
ilkesi işlendi ve devam eden çalışmada George Politzer’in
kitabından bölümler okundu, doğadan ve toplumdan örnekler
verildi... Çalışma bitiminde Okuma Grupları’nın bir sonraki
hafta devam edeceği belirtilerek çalışma sonlandırıldı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Gününde yapılan açıklamaların bazıları
şöyledir: 

Devrimci İşçi Hareketi: "...Dersim
dağlarında Leyla, Naciye, Hünkar, Ay-
sun’u alanlarda Alev’ler ve Nuriye’leri
selamlıyoruz. 8 Mart 1857 yılında 40
bin dokuma işçisinin, “daha iyi bir
yaşam koşulu” istediği için grev yap-
tıkları sırada fabrikada çıkan yangın
da katledilen,  129 kadının günüdür 8
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü.

(......)
Dün Bursa’dan Ankara’ya giden

kadın işçilerin servis aracının devrilmesi
sonucu 7’si hayatını kaybetti...  İşte
tamda bu nedenle 8 Mart sadece bir
kadınlar günü değildir. Bu bir sınıf
savaşının adıdır. Sınıf savaşı demek
iktidar kavgasıdır.

Sabolardan Leylalara sınıf savaşımız
sürüyor. Bugün alanlarda direnerek
bir tarih yazıyor kadınlarımız. Alanlarda
ve dağlarda savaşan kadınlarımızı se-
lamlıyoruz. Kadın olmadan devrim ol-
maz. Devrim olmadan kadın kurtulmaz,
Devrime meşale bizim kadınlarımız

diyoruz. ...tüm kadın şe-
hitlerimizi saygıyla anı-
yoruz."

Kamu Emekçileri
Cephesi: "... “Şimdiye

kadarki bütün toplumların tarihi, sınıf
savaşımları tarihidir” Marx.

Kapitalizm yükselirken ucuz iş
gücü olarak gördüğü kadını da kanlı
harcına kattığından beri diğer emek-
çilerle birlikte kadınlarda sömürü çar-
kında eziliyor. Savaşımız ezenlerle
ezilenlerin savaşıdır. Burjuvazi insanları
sömürüsünün temeline erkek- kadın
ayrımı koymadığına, işsizlik, açlık,
baskı ve teröründe, işkencesinde ka-
dın-erkek ayrımı yapmadığına göre
kadın emekçilerin erkek emekçilerden
ayrı örgütlenmesinin amacı nedir? Bur-
juvazinin allı pullu tanımlarına karnımız
tok! Doğru yanlış kimin çıkarına hizmet
ettiğine göre tanımlanır. Kadınların
ayrı örgütlenmeleri kadın sorununda
hedef saptırır, sınıf güçlerini böler ve
burjuvaziye hizmet eder.

Haftalar öncesinden 8 Mart çalış-
malarına başlayan KESK günlerdir di-
renen, defalarca işkence gören, yerlerde
sürüklenen Nuriye’yi, kalbinde pil ol-
masına rağmen öldürme kastıyla gaz
sıkılan Acun’u, Düzce’de tek başına
direnen halkın mimarı Alev’i görmez-

den geldiği gibi bunu da görmezden
geliyor... Reformistler infaz edilen ka-
dınları, Günay Özarslan’ı, Dilek Do-
ğan’ı, katledilen devrimcileri görmediği
gibi direnişçileri de görmüyor, gör-
mezden geliyor.

Bugün Dilek Doğan’ın mahkeme-
sinin karar duruşması... Dilek’i vuran
katil tutuklanmıyor, adalet sağlanmıyor.
Ama bu halkın da bir adaleti var.
..,gözü yaşlı analarımızın hesabını so-
racağız!"

Halkın Mühendis Mimarları: “18
Ekim 2015’te Küçükarmutlu’da gece
yarısı vurulan ve 1 hafta sonra hayatını
kaybeden Dilek Doğan’ın katili Özel
Harekat polisi Yüksel Moğultay, 500’ü
aşkın gündür elini kolunu sallayarak
geziyor... Dilek Doğan’ın katili, mah-
kemelerde “Dilek Doğan’ı Ben Vur-
madım” diyor. Oysaki olay ile ilgili
ortaya çıkan ve emniyetin 2 yıldır giz-
lediği yeni görüntülerde, polislerin
kendi aralarındaki konuşmalarında Di-
lek Doğan’ı kendilerinin vurduğunu
söylüyorlar. Katil polis Yüksel Mo-
ğultay, mahkemede yalan söylüyor.

...Dilek Doğan nezdinde tüm emekçi
kadınlarımız için haykıracağız Çağla-
yan’da ve Küçükarmutlu’da “Yaşasın
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü”
diyerek."

Dev-Genç’i Bitiremezsiniz!
Dev-Genç'lilerden Baskın Sonrası Eylemler:

Kadın Olmadan Devrim Olmaz, 
Devrim Olmadan Kadın Kurtulmaz

Ülkemizde Gençlik
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Ben, 9 Kasım 2016’da, açığa alınmış
bir araştırma görevlisi olarak Ankara
Yüksel Caddesi’nde bulunan İnsan
Hakları Anıtı’nın önüne, zihnimde is-
yanımızın soruları, elimde dövizimle
gelmiştim. "9 Kasım günü alana gel-
diğimde burada oturma eylemi yapıp
yapamayacağımı bile bilmiyordum,
bugün, bu alanda oturmanın bedelinin
17 kez üst üste ve toplamda 23 kez
gözaltına alınmak, işkence görmek ol-
duğunu, polisin kırdığı burnumla ve
bacağımla öğrendim. Burada oturma
eylemi yapmaya başlamadan önce Ana-
dolu halklarının ne güzel, ne vefalı,
ne cefakâr olduğunu bilirdim; bugün
bu bilgi hayatımın en kıymetli hazinesi
ve hediyesi olarak kabul ediyorum.
Direnişi ilan etmek için alana çıktığım
ilk gün olan 9 Kasım’da, basın açıkla-
masına kaç kişinin geleceğini tek başına
merakla bekleyen, biraz acemi bir di-
renişçiydim; bugün Semih Özakça,
Acun Karadağ ve Veli Saçılık’la birlikte
her gün dört buçuk saat boyunca sür-
dürdüğümüz eylemin bir parçasıyım.
Şimdilerde, kamu görevinden çıkarılan
başka kamu emekçisi dostlarımızın
daimi desteğiyle, ülkenin dört bir yanına
yayılan direnişçilerin selamlarıyla di-
renişin ustalaşan öğrencileriyiz.

(...)Adaletsizliğe uğrayan herkes
içindeki koru aleve çevirsin, adalet-
sizliğe alışmasın diye direniyoruz.

(...)Sesimizi, kalbimizin atışını,
heyecanımızı, öfkemizi ağaçlar, kuşlar,
böcekler, ayağımızın altındaki taş, te-
pemizdeki gökyüzü, yanıbaşımızdaki
duvarlar, binalar duydu da, bizi işten
atanlar, KHK ile ülke yönetenler duy-
madı. Duydular, duymazlıktan geldiler.
Duymazlıktan gelenler, duymak zo-
runda kalsınlar diye bedenimizi açlığa
yatırma kararı aldık... Polisin saldırı-
larına bedenimizle karşı koyduk. Kara
kışa, doğaya bedenimizle direndik.
Bugün bedenimizi direnişin esas mev-
zisi haline getiriyoruz. Savaşı, kendi
irademizle bedenimize taşıyoruz. 11
Mart’ta “işimize geri dönme” talebiyle
süresiz açlık grevine giriyoruz.

Biz aç kalmaktan korkmayız, onu-
rumuzu korumak için açlığı alnımıza
nişan yapar takarız. Ama asla teslim

olmayız. Asla boyun eğmeyiz. Asla
biat etmeyiz. Bizi göreceksiniz. Bizi
duyacaksınız. Bizi işimize iade ede-
ceksiniz. Açlığımızla Kazanacağız!

11 Mart’ta, saat 15.00’da herkesi,
açlık grevimizin ilanı için alana davet
ediyoruz.

Nuriye Gülmen

İşim, Öğrencilerim İçin Süresiz
Açlık Grevindeyim

Ben Semih Özakça, 1989 yılında
Eskişehir’de doğdum. Yaşamım bo-
yunca bin bir emek ve cefayla bu ya-
şıma kadar geldim. Okul ve öğrenim
hayatım ailemin fedakarlıkları saye-
sinde devam etti. Ailemin tek amacı
eve bir lokma ekmek getirip karnımızı
doyurmak ve beni okutup bana iyi
bir gelecek için imkanlar sunmak
oldu. Halkımız bu tabloyu bilir çünkü
bunlar halkımızın kendi yaşadıklarıdır.
Öğretmen olabilmek için onca sene
çalıştım, çabaladım... 

(...)Bunca emeğe, bunca zorluğa,
çektiğimiz sıkıntılara rağmen biz öğ-
retmenlik mesleğimizi ve öğrencilerimizi
çok seviyorduk ancak; darbe bahane
edilerek bir gece de çıkarılan Kanun
Hükmünde Kararnamelerle önce ben,
sonra eşim öğretmenlik mesleğimizden
adaletsizce, hiçbir somut delil sunul-
madan, savunmamız dahi alınmadan,
yargısız infazla atıldık. Binlerce kamu
emekçisinin ihraç edilme nedeni aynı
nedene bağlandı. Yasadışı örgütlerle
irtibatlı, iltisaklı ve üyesi olma suçla-
masıyla binlerce kamu emekçisi hiçbir
somut gerekçe gösterilmeden işinden
atıldı. Benim ekmeğimi ve emeğimi
adaletsiz bir şekilde elimden alan AKP
iktidarıdır. Diyorlar ki, onca sıkıntı ve
fedakarlıkla, emeğinin hakkıyla öğret-
men olsan bile, öğretmenlik mesleğini,
mesleğin hakkını vererek yapsan bile
seni istemiyoruz. Diyoruz ki, emeği-
mizle, alınterimizle bu mesleği kazandık.
Şimdi de emeğimizle kazanıyoruz ek-
meğimizi. Ekmek onurdur, ekmek na-
mustur. Öyle kolay yedirtmeyiz hak-
kımızı ve ekmeğimizi.

Devrimci demokrat bir öğretmen
olarak yaşananları ve yaşadıklarımı

olmamış gibi tepkisiz kalıp insanlık
onurumu ayaklar altına alamazdım.
100 günü aşkın bir süre boyunca An-
kara Yüksel Caddesi'nde işimi, ek-
meğimi, öğrencilerimi istiyorum. Ada-
letsizliği halka anlatıyorum. 

(…)Yapabileceğimiz her şeyi yaptık
ama işe dönüş adına hiçbir sonuç ala-
madık. Yapmadığımız tek bir şey kaldı;
Açlık Grevi. Bundan sonra bize kalan,
bedenimizi açlığa yatırmak. Bize kalan,
bedenlerimizle direnişimizi büyütmek.

(.....)Umutsuzluğun, karamsarlığın
kol gezdiği en zor anlarda bile moral
ve coşkumuzu yitirmedik. Direnişi
büyütüp kazanacağımızın bilinciyle
hareket ettik. Süresiz Açlık Grevi kan
can bedeli direnişin devam etmesi
demektir.

(...)11 Mart’ta "İşimi, Ekmeğimi
ve Öğrencilerimi Geri İstiyorum" ta-
lebiyle süresiz açlık grevindeyim! Sü-
resiz açlık grevi eylemimiz Yüksel
Caddesi'nde devam edecek. Bütün
emekçileri direnmeye ve bize destek
olmaya çağırıyoruz.

Not: Zafer Halayımıza da bekle-
riz…

Semih Özakça

Kamu Emekçisi Direnişçilerinin 
Sesi Her Yerde

Kamu Emekçileri Cepheliler 4 Mart'ta An-
kara Eğitim-Sen 3 No’lu Şube Genel Kurulunda
sendika seçimleri için KEC’in hazırladığı dek-
larasyonu ve Nuriye Gülmen ve Semih Özak-
ça’nın açlık grevi bildirilerini dağıttılar. Genel
Kurulda söz alan Kamu Emekçileri Cepheliler,
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın açlık
grevi bildirisini okudular.

Engin Karataş’ın Direniş Günlüğü
Dün yoğunluktan yazamadım. Sabah

Sıla’yı okula yolladıktan sonra arkadaşlarım
ziyarete geldiler. 

Gelen arkadaşlar eylem fikirleri verdiler.
Sonra sendikaya gittim. Sarp ile satranç oy-
nadık. Denize girdiğim gün savcı huzuru
bozmaktan işlem yaptırmıştı sahil güvenliğe.
Bütün tekneleri gezip sordum, huzuru bozdum
mu. Hayır dediler. Bir sürü yazı topladım
huzuru bozmadığıma dair. Onları da dosyaya
ekleyeceğim.

Açlığımızla Kazanacağız: İşimize Geri Dönme
Talebiyle 11 Mart’ta Açlık Grevine Başlıyoruz!
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113.Gün 
Her şey değişiyor, hiçbir şey aynı

kalmıyor, karşıtlar savaşıyor. Bugün
fiziki olarak güçsüz gözükebiliriz
ama tarihsel olarak haklı olanlar
biziz. Onlar fiziki olarak güçlü gö-
rünebilirler ama tarih onları mahkûm
edecek çünkü haksızlar, zorba ve al-
çaklar. (...)  Alanda Gürsel Rengis’in
şiirlerini okuduk ve şiir okurken canlı
yayın yaptık. O anda sokağımızda,
aynı yerden, yüksek sesle şiir okuyan
şair Murat Koçak için bir şeyler ka-
ralamak geldi içimden. Bence top-
lumun aydını olmak böyle bir şey.
Direnişçilerin yanında halka şiir oku-
mak gibi bir şey ve toplumun aydını
olmak dünyayı şiirle değiştirmeye
inanmak…

Destek için gelen kişilerden iki
kişi ihraç edildikleri için iş aradıklarını
söylediler ancak hiçbiri garsonluk
dâhil işe çeşitli bahaneler gösterilerek
işe alınmamış...

Günün sonuna doğru geçen yıl iş
cinayetlerinde katledilen Duran Bay-
sal için arkadaşları merdivenle ağaca
çıkıp caddede dev bir pankart asmak
istediler. Pankartı astıktan sonra po-
lisler geldi ve bir kişiyi ağaçtan
indirdi ve gözaltına aldı. O gözaltına
alınırken bizde polise tepki göstererek
“Faşizme Karşı Omuz Omuza!”,
“Kahrolsun Faşizm Yaşasın Müca-
delemiz!” sloganları attık ve halkın
alkışlarla bize destek verdi. Eylemi-
mizi bitirirken yaptığımız basın açık-
lamasında İş cinayetlerini, Duran
Baysal’ı, polisin en demokratik hak
olan pankart asma eylemine saldırısını
anlattık.

Not: Direniş türkülerimizi yapan

ve söyleyen Grup YORUM
üyeleri tamamı tahliye ol-
muş.

114.Gün
Bugün alanda topladığı-

mız imzaları teslim etmek
için Milli Eğitim Bakanlı-
ğı’na gittik. Topladığımız
imzaların büyük bölümü ilk
ayımızda topladığımız im-
zalardı. Geri kalanı daha son-
raki günlerde toplanan imzalardı. İlk
ay çok imza toplayabilmemizin ne-
deni imza kampanyamızı duyurma-
mız ve insanları imza kampanyasına
katılmaya yönlendirmemizdi. Yani
bir iş için ne kadar çalışılırsa o kadar
verim alınıyor. Atılan imzaların her
biri ayrı ayrı değer taşıyor bizim için
çünkü imza atan size güveniyor, belki
de imza atarak bir bedel ödemek zo-
runda kalabilirim diye düşünüyor.
İmza vererek bize desteklerini su-
nuyor halkımız. Bugün bu desteği
arkamıza alarak binlerce imzayla,
yani binlerce kişiyle bakanlığa yü-
rüdük ve içeriye girdik... İçeriye gir-
diğimizde potansiyel suçlu gibi kar-
şılandık. Çünkü iktidarın korkuları
büyük, iktidar suç işledi ve kurum-
larında da suçluluğunu bastırmak
için gelenlere suçlu muamelesi ya-
pıyorlardı.

Coşku ve dirençle hepinizi ku-
caklıyorum. Kendinize has bakın…

118.Gün
11.30-13.30 saatleri arasında kendi

iş yerinin önünde her pazartesi eylem
başlatan sağlık emekçisi olan ve ey-

lemimizin her aşamasında
bize destek olan Mahmut
Konuk’un eylemine katıl-
dık. (......)

Bugün alanda 1400’e
yakın açlık grevi bildirimizi
destekçilerimizle birlikte
dağıttık. Alana gelen birçok
kimse pullama çalışmaları
yapmak için gönüllü oldu
ve çalışmaların sonucunda
600 pul, 10 afiş asıldı, 100
bildiri dağıtıldı. Herkes aç-

lık grevi hazırlıklarında bize yardım
etmekte istekli olduğundan işlerimiz
bir hayli kolaylaşıyor. Birçok kişinin
desteğini almak işlerimizi kolaylaş-
tırmanın yanında, direnişimize güç
katıyor; soluk oluyor. Acun Abla’nın
harika kapanış konuşmasında işimizi,
ekmeğimizi elimizden alan iktidara
söylediği şu sözler çok hoşuma gitti
ve herkes tarafından çok beğenildi:
“Bizlerin sofrasında hiç kuş sütü
yoktu. Bizim çocuklarımızın karnı
hiç doymadı. Kıtlık içinde yaşadık
hep. Siz bizim ekmeğimizden ne is-
tediniz. Bizlerin ekmeğini aldınız da
ülke mi kurtuldu. Yediniz, yediniz
doymadınız. Daha da yiyin patla-
yıncaya kadar yiyin.”(.....)

Açlık grevine girmeden önce ya-
pacağımız çalışmalardan birisi de ci-
vardaki iş yerlerini gezip bilgilen-
dirme yapmak ve iş yeri sahipleri ve
çalışanlarının destek olmalarını is-
teyerek ihtiyaçlarımızın karşılanması
için katkıda bulunmalarını istemekti.
Birçok iş yeri büyük bir istekle, seve,
seve her konuda destek olacaklarını
belirtti. Diğerleri de küçük taleple-
rimizi karşılayacaklarını söylediler,
üç esnaf hariç... Nuriye Abla, bugün
akşam iş yeri gezilerine başlarken
rahatsızlandı ve dinlenmeye çekildi.
Umarım doktora gittiğimizde ciddi
bir şey çıkmaz diye umut ediyorum.

Not: Bugün İstanbul’ da Cevahir
alışveriş merkezi önünde kamu emek-
çilerinin yeni bir direnişi başladı.
Oturma eylemi yapılırken işinden
atılan öğretmen Nazife Onay gözal-
tına alındı. Yarın savcılığa çıkarıla-
cağını öğrendiğimiz arkadaşımızın
yanındayız.

Direnişler Kardeştir, Kardeş Candır
İşimize Geri Dönene Kadar Direnişimiz Sürecek
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Dersim'de 7 Kasım'da katledilip
kaybedilen 11 gerillanın cenazelerini
almak için. başlatılan açlık grevi gün-
lüğünü yayınlıyoruz. 

7. Gün – 2 Mart: Seyid Rıza Meyda-
nı’nda süren açlık grevimizin 7. gün-
deyiz. Sabah 08.00’de başlayan oturma
eylemimize halkın yoğun ilgisi olup
dayanışma amaçlı şeker ve su getirerek
destek oldular. Kemal amca direnişinin
şehitlerimizin tek bir kemiğini alana
kadar süreceğini ve onlara layık bir
cenaze töreni yapılması talepleri kabul
edilene kadar devam edeceğini söye-
yerek, gerekirse bu meydanda ölüm
orucuna başlayacağını tüm halka anlatı.
Her gün sabah saat 08.00’de başlayıp
akşam 08.00’e kadar süren direnişi-
mizde, tüm halkımızı desteğe çağırı-
yoruz. Taleplerimiz kabul edilene kadar
bu meydandan ayrılmayacağız.

Murat Gün’ün babası Kemal Gün,
neden grevi sonlandırmadıklarını şu
ifadelerle aktardı: “Dün 3 cenaze sahibi
olarak biz ve özel harekat, jandarma
ve 4 avukatımız ile birlikte sığınağa
gittik. Sığınaktaki cesetler yanmış.
Sadece küçük kemik parçaları kalmıştı.
Oradaki parçaları toplayıp torbaya
doldurduk. Onlar fotoğraf çektiler,
torbalarla savcılığa geldi ama buradan
nereye götürdüklerini bilmiyorum. Biz
geri geldik. Açlık grevimizi bırakma-
yacağız. Cenazelerimiz tespit edilinceye
kadar bu süreç devam edecek. İcap
ederse ölüm orucuna gireceğiz. Biz
artık karar vermişiz. Diğer arkadaşla-
rımız da bize desteğe gelecek.”

8. Gün - 3 Mart: ...Bugün yağmura
rağmen direnişimiz devam ediyor.
Direnişimizi ziyaret gelen ailelerden
biri kemal amcaya tansiyon aleti ge-
tirdi. Şehitlerimizden Tuncel Ayaz’ın
yeğeni ziyarette bulundu ve yarın
Tuncel abinin annesi ve babasının ge-
leceğini bildirdi…

9. Gün - 4 Mart: Saat:09.55 - Ben
ve diğer iki yoldaş direniş yerindeyiz.
Hava yağmurlu halktan tek, tük in-
sanlar var birde direniş yerinde film
çeken filmciler var tabi ki bizimle
ilgili değil.

Dersim’in birçok köy ve kazala-

rında sokağa çıkma yasağı uygulan-
maya başladı dün geceden itibaren.
Şehirlerarası otobüslerin güzergâhları
değiştirildi. Operasyon hazırlığı var
sürekli askeri helikopterler dağlarda
alçak uçuş yapıyor...

Saat:10.42 - Bir kadın bir erkek
ziyaretçi geldi. Bunlar amatör fotoğ-
rafçı değişik yerlerin resimlerini çekip
Adana’da sergileyip gelirini kimsesiz
çocuklara harcıyorlarmış. Bana eyle-
min nedenini sordular ben de kendi-
lerine anlattım.

Saat:12.53 - Yürüyüş dergisinden
beni aradılar, son gelişmeleri sordular.
Ben de genel bilgi verdim. Başarılar
dilediler.

Saat:13.28 - Dersim’de üniversite
okuyan 5 kişilik öğrenci grubu geldi.
Bana hal hatır sordular. Son gelişme-
lerle ilgili bilgi istediler. Anlattım.
İhtiyacımız olup olmadığını sordular
ve başarılar dileyip gittiler.

Saat:14.18 - Malatya’dan KESK’li-
ler ziyarete geldi. Acılarımızı paylaş-
tıklarını bildirdiler. 10 kişilik HDP
grubu geldi. Yarın saat 13.00’de pa-
nelleri varmış, konuşmacı olarak ka-
tılmamı istediler. Biraz sohbet ettik.
Başarı dileyip gittiler. Panele katılma
davetini kabul etmedim. Çünkü daha
önce biz onlara gittiğimizde ilgilen-
mediler yanımıza hiç gelmediler. 

11. Gün - 6 Mart: ...halkın yoğun
ilgi ve desteğiyle devam ediyor. Üni-
versite öğrencileri ve halktan gelen
insanlar Kemal Gün'le direniş sürecini
konuştular ve destekçi olacaklarını
belirttiler. Aynı gün içerisinde HDP
Dersim milletvekili Alican Önlü açlık
grevi direnişinin yapıldığı yeri ziyaret
etti. Süreçle ilgili bilgi alarak takipçisi

olacağını belirtti. Ve başarılar dileyerek
ayrıldı.

...Yenimahalle Bölgesinde ise 5
Mart'ta kapı çalışması yapıldı. Halka
11 kayıp gerilla ve Seyit Rıza Mey-
danı'nda süren açlık grevi direnişi an-
latıldı. Seyit Rıza Meydanı'ndaki di-
renişe halk davet edildi...

12. Gün-7 Mart: Bugün günlerden
Salı hava güneşli ve güzel yine Seyid
Rıza Meydanı'nda sabah 08.00’da dö-
vizlerimizi açtık. Ziyaretimize Halkın
Hukuk Bürosu avukatlarında Av. Ebru
Timtik geldi. Bi de o sıra bugün ya-
pacağımız basın toplantısı için yerel
basını ve ulusal basını gezdik ve basın
açıklamasına davet ettik. Geldiğimizde
Av. Ebru Timtik  dosyanın akıbetini
öğrenmek için savcılığı gitmişti. Avukat
döndüğünde Bize verdiği bilgi savcı
dosyaya gizlik kararı koymuş. Öğlen
Seyid Rıza Meydanı’nda yapacağımız
basın toplantısı saati gelmişti. Basın
yerel basın ve ulusal basından toplam
8 gazeteci gelmişti. İlk önce Kemal
Gün direnişini ve sığınaktaki kazı ça-
lışmasını anlattı. Ardında Halkın hukuk
Bürosu Av. Ebru Timtik yasal süreci
anlatarak basın açıklamasını bitirdiler.
Direniş alanına gelen halkın yoğun
ilgisi vardı.  Halktan su ve şeker geti-
renler, evine davet edenler de oldu.

Dersim Seyid Rıza Meydanı'nda Süren Açlık Grevi Günlüğü

Gazi: Sekizevler bölgesinde bulunan Kazım Karabekir Caddesi boyunca
8 Mart'ta (Dersim’de Aileler Evlatları İçin Direniyor Duydunuz Mu?) yazılı
pullama çalışması yapıldı toplamda 50 adet pullama kullanıldı.

Dersim: Ovacık ilçesinde bulunan esnaflar 7 Mart'ta ziyaret edildi.
Yapılan çalışmada Dersim Seyid Rıza Meydanı'nda açlık grevinde olan
Murat Gün’ün babasın direnişi anlatılarak esnafla uzun uzun sohbet edildi.
Çalışmada halkın yoğun ilgisi vardı.

AKP'nin Katil Yüzünü Görmeyen 
Cenazelerimizi Kaybettiğini Duymayan 

Kalmayacak!



FAŞİZM, ZALİMİN ZULMÜDÜR...

"Teknik’ten Barış ben. Şu an Sarıyer'deyiz. Özel
Harekat bir şahsı yanlışlıkla vurdu. Bayağı karışık
ortalık. Şu an Cihat komisere ulaşamıyorum ben.

Sarıyer, -hangi sokakta burası- Gelincik Sokak
Numara 207 Baltalimanı Mahallesi...

Abi, ben tekim burada... 
Özel Harekat orada bir şahsı vurdu.
Komiserim bilginiz olsun.
Ya abi nasıl yapar bunu Özel Harekat ya?"
Faşist polis Dilek Doğan'ı kendi evinde, uykusundan

uyandırıp, "galoş giyin" dediği için çekip vurdu. O gün
orada katliamı kameraya çeken Barış isimli polisin
kamera çekimi sırasında söyledikleri, bir itiraftır.

Faşist katiller oraya bir devrimciyi katletmeye git-
mişlerdi, kara gözlü Dilek'i katlettiler.

Faşizmin mahkemeleri Dilek'in katili Yüksel Mo-
ğultay'ı tutuklamadı.

Faşizm katillerini koruyor, Savcı, katil Moğultay
için 2 ile 6 yıl arasında hapis cezası istedi.

Berkin'in katilleri de hala yargılanmadı. 
Berkin, Dilek, Yılmaz Ve daha yeni, hırsızlık yaptığı

ve polisten kaçtığı gerekçesiyle 16 yaşındaki Ömer
Barış Topkara... faşist polis tarafından katledildi.

Bu katliamları durdurmak ve daha başka çocukları-
mızın katledilmesini engellemek için örgütlenmeli ve

mücadele etmeliyiz.
İnfazlara karşı mü-

cadele faşizme karşı
mücadeledir.

Faşizm varlığını te-
rörle sürdürür. Emper-
yalizm ve tekelci bur-
juvazinin çıkarlarını
koruyan bir düzen el-
bette halklara, Dilek-
ler’e düşmandır. Çün-
kü bu düzen halkların emeğinin talan edilmesi, zorbaca
sömürüsü demektir. ve halkların kabul edebileceği bir
düzen değildir. 

İşte bu nedenle faşizm halkın bilinçlenmesini, ör-
gütlenmesini istemez. Yine bu nedenle halklar sürekli
baskı altındadır. Kısaca faşizm terörle ayakta durur.

Faşist saldırılara karşı mücadele etmemek, kitleleri
faşizme teslim etmektir.

Faşizme karşı mücadele tek başına Yüksel Moğultay'a
karşı mücadele değildir. Biz faşizme karşı mücadele
deyince, bundan mevcut siyasi yönetim biçimine karşı
mücadeleyi anlıyoruz. Asıl suçlu faşist devlettir.

DİLEK'İN KATİLLERİ CEZASIZ KALMAYA-
CAK!

Alman burjuva-demokrasisi, Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF)
örgütünün liderlerini hapishanede katletti. 

Faşizm, RAF üyesi Ulrike Meinhof'u 9 Mayıs 1976'da
hücresinde katletti. Resmi açıklama malumdu: intihar etti.
Ve fakat, cesedine otopsi yapılması yasaklandı. Bu olayı in-
celeme üzerine kurulan komisyon, ancak Aralık 1978'de
“incelememizde Ulrike Meinhof'un asıldığında ölü olduğu
şüphesini doğuran bulgularla karşılaştık” diyebilmişti. 

Evet, Ulrike'yi sağa sola “demokrasi” dersi vermeyi pek
seven Alman devleti katletmişti. Üstelik, sadece onunla da
sınırlı kalmadı bu cinayetler. 18 Ekim 1977'de RAF önderlerinden
Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Jan-Carl Raspe hücrelerinde
ölü bulundular. Andreas ve Raspe tabancayla vurulmuştu,
Gudrun ise asılmıştı. Irmgard Möller'in göğsü bıçakla deşilmişti.
Resmi açıklama yine malumdu: İntihar ettiler... 

Ulrike, öldürüleceğini biliyordu. Bunu, hapishanedeyken
şöyle yazmıştı: "Gardiyanlar, yargıçlar, politikacılar... hiçbiriniz
umurumda değilsiniz. Asla beni delirtemeyeceksiniz! Beni

sağlam öldüreceksiniz. Mükemmel bir ruh ve mükemmel bir
beyinle. Böylece herkes katillerin devleti ve katillerin hükümeti
olduğunuzu anlayacak. Şimdiden cesedimi kaçırıp saklamanızı,
kapıyı avukatlarıma kapatmanızı görür gibiyim. Ulrike
Meinhof kendini astı diyeceksiniz. Kanlı ellerinizle kapıları
yüzlerine kapatacak ve fotoğraf çekmeyi, soru sormayı ya-
saklayacaksınız. Yasak diyeceksiniz, cesedi incelemek yasak!
Soru sormak, düşünmek, tahmin etmek yasak! Yasak! Ama
kendi korkunuzu yasaklayamazsınız! Her katile özgü korkuyu
yasaklayamazsınız! Cesedim bir dağ gibi ağır olacak... Yüz
bin ve yüz bin... yüz binlerce kadın kolu bu kocaman dağı
kaldırıp omuzlarına alırken sizin oturduğunuz o sahte tahtı
sarsacak müthiş bir kahkaha atacaklar... ve hep birlikte ba-
ğıracaklar: Ulrike Meinhof'u öldüremeyeceksiniz...”

"İnsanları severim haksızlığa
yumruk gibi sıkılan insanları" 

Hasan Hüseyin Korkmazgil

DİLEK DOĞAN'I KATLEDEN
FAŞİST DEVLETİN İTİRAFI:

Yürüyüş
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Büyük Direniş sürecinde ısrarla
bunun üzerinde durduk... "Direnmeyen
Çürür" dedik... Faşizmin saldırıları
karşısında direnmediğiniz her şey için
onurunuzdan kaybedersiniz. Bir parça
daha çürürsünüz. Faşizm olduğu yerde
direnmeden yaşayamazsınız, çürür-
sünüz, ölürsünüz... 

Direnmeden en küçük hak kırıntısı
kazanmak bir yana sahip olduğunuz
haklarınızı bile kullanamazsınız... 

Direnirseniz faşizmin yasaları, ya-
sakları, genelgeleri hiçbir işe yara-
maz... Direnerek faşizmin gayri meşru
yasalarını çöpe atar işe yaramaz hale
getirirsiniz. 

Aşağıda bir olay aktarıyıoruz: 
Ankara'da Devrimci Parti üyelerine

yönelik yapılan operasyonda  tutuklanıp
parti üyeleri Sincan 1 No'lu F Tipi Ha-
pishanesi’ne konuluyor. Tutuklananların
avukatları görüşlerine gittiğinde kameralı
ve gardiyanlı odada görüştürülüyor.
Avukatları itiraz ediyor ve "beni böyle
görüştüremezsiniz" diyor. Sorumlu olan
gardiyan "valla bize bakanlıktan yazı
geldi, Cephe dışında diğerlerini böyle
görüştürün dediler" diyor.

Neden Cephe tutsakları dışında? 
Tabi ki cevabı direniştir. Çünkü

Cephe tutsakları Adalet Bakanlığı'nın
Avukatların tutsak müvekkilleri ile
görüş yerlerine ilişkin yayınladığı ge-
nelgeyi "savunma hakkı"nı gasp ettiği
için tanımamışlardır. Bu genelgeye
karşı aylarca direnmişler büyük be-

deller pahasına da olsa faşizme geri
adım attırmışlardır.  

Hapishanelerde Özgür Tutsakların
dışında Kürt milliyetçileri, oportü-
nistler, reformistler, Fethullahçı'sı,
geçmişte Ergenekoncu'su her dönem
onbinlerce tutsak olmuştur. Ancak
sadece Cepheli Tutsaklar direnmiştir.
Ve direnişlerinin sonucu olarak zaferi
kazanmışlardır. Yukarıdaki örnekte
olduğu gibi AKP'nin faşist yasaları,
genelgeleri Cephe tutsakları için ge-
çerli değildir... 

Cepheli Özgür Tutsaklar direniyor,
savaşıyor kazanıyor. 

DİRENMEK ONURDUR. Dİ-
RENMEK ZAFERDİR, YAŞASIN
DİRENİŞ YAŞASIN ZAFER...

DİRENMEK ONURDUR!
DİRENMEK ZAFERİN KENDİSİDİR

DİRENMEYEN ÇÜRÜR, SAVAŞMAYAN ÖLÜR!

Gazi Mahallesi Sekizevler Bölgesi'nde 4 Mart'ta halk
toplantısı yapıldı. Yaklaşan 12 Mart Katliam'ı Yıldönümü
ile ilgili yapılan toplantıya "Gazi Halktır Gazi Cephedir"
sinevizyonu izlenerek başlandı. İlgiyle izlenen sinevizyondan
sonra 12 Mart Gazi Katliamı ve ardından yaşanan direniş
üzerine sohbet edildi. 12 Mart'ta yapılacak yürüyüşe katılımı
artırmak için yapılacak çalışmalar hakkında öneriler alındı
ve işbölümü yapıldı. Toplantıya 35 kişi katıldı.

7 Mart'ta ise Sekizevler Bölgesi Kazım Karabekir
Caddesi'nde bildiri çalışması yapıldı. Yapılan çalışmada
12 Mart eylemine neden katılmak gerektiğini eylemi
sahiplenmenin yeni katliamların önüne barikat olacağının

önemi anlatıldı ve 12 Mart Pazar günü Halk Cephesi
saflarında yürümeye çağrıldı. Çalışmada 250 adet bildiri
halka ulaştırıldı. Ayrıca aynı gün aynı bölgede 12 Mart'ta
Halk Cephesi saflarına yazılı 5000 kuşlama yapıldı.

8 Mart'ta yapılan çalışmada Sekizevler bölgesinde
bulunan Kazım Karabekir Caddesi üzerine 12 Mart
panosu yapıldı. Yapılan çalışmada 12 Mart’tan bugüne
katledenin devlet olduğunu "12 Mart’ta Halk Cephesi
Saflarında Yürüyelim" yazılı dövizler asıldı. Aynı gün
içerisinde aynı yerde 12 Mart Halk Cephesi afişi çalışması
yapıldı. Yapılan çalışmada toplamda 150 afiş kullanıl-
dı.

65 MİLYON İNSANIN KATİLİ ALMAN FAŞİZMİ, 
FAŞİZME KARŞI MÜCADELE EDEN 

TÜRKİYELİ DEVRİMCİLERİ YARGILAMAYAZ!
2. Paylaşım Savaşı Ve Alman Faşizminin Katliamları 

Almanya, insanlık tarihinin utançla andığı en kanlı
sayfaları yazmıştır. Herkesin kabul ettiği gibi, lanetli
bir terör devletidir. Hitler'i çıkarmıştır. Ve Hitler'i,
faşizmi tarihe gömmek herkesten önce Alman halkının
görevidir. Alman emperyalistler bugün de, ırkçılığın
hamisi ve en büyük destekçisidir. Tam bir polis devletidir.
GSG-9 adlı terör örgütü aracılığıyla gerektiğinde hiçbir
hukuk normunu tanımamaktadır. 

-Tüm kara Avrupa’sını Yunanistan'dan Fransa'ya,

Bulgaristan'dan Polonya'ya dek işgal etmeye kalkışmış,
halklara aklın almakta zorlandığı işkenceler ve soykırıma
uygulamıştır. 

*1. Paylaşım Savaşında ölü sayısı 10 milyon, yaralı
ve sakat sayısı ise 20 milyondan fazlaydı. Milyonlarca
insan kıtlık ve salgın hastalıklar sonucu can verdi. 

*2. Paylaşım Savaşında 55 milyon insanın ölümünden,
35 milyon insanın sakat kalmasından dereceden suçludur.
Sadece Sovyetler Birliği'nde 1718 şehri, 70 bin ilçe ve
köyü yıkmış, 20 milyon insanı katletmiştir. 25 milyon
insanı evsiz bırakmıştır. Gaz odaları ve krematoryumlarda
6 milyondan fazla Yahudi ve komünisti vahşice öl-
dürmüştür.

Örgütlü Gücümüzle 
12 Mart Gazi Katliamı'nın Hesabını Soracağız
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HAYATIMIZA
YÖN VEREN
4 KELİME

Devrimci mücadelede hayatımıza yön veren dört
önemli temel kelime vardır:

1- MATERYALİZM
2- DİYALEKTİK
3- İDEOLOJİ
4- SİYASET

1- MATERYALİZM: Kelime anlamı “mad-
de” demektir. 

- Beş duyumuz 
ve 
- 5N+1K sorusu ile tanıdığımız madde, maddi

durum demektir. Yani sorunun ne olduğunu MA-
TERYALİZM İLE ANLAYACAĞIZ.

2- DİYALEKTİK: Kelime anlamı çelişki
demektir, aynı zamanda bir yöntemdir. Çelişkiyi
tersine çevirme yöntemi. Bir kişi yalancı ise onu de-
ğiştirmek için tersine çevireceksiniz, dürüstlüğü öğ-
reteceksiniz.

Hırsız ise çalmamayı öğreteceksiniz. Yani mater-
yalizmle anladığımızı tersine çevirerek değiştireceğiz. 

DİYALEKTİKLE TERSİNE ÇEVİRECEĞİZ. BU
bize değiştirme yeteneği, becerisi, ufku, iddiası ka-
zandırır. Devrimci olan burdadır, çelişki devrimci-
dir.

3- İDEOLOJİ: Davranışlarımıza yön-şekil
veren politik, hukuki, bilimsel, felsefî, dinî, moral,
estetik düşünceler bütünü. İdeoloji bize şekil verir. 

İDEOLOJİ BİZİ BİRLEŞTİRİR, BİZE ŞEKİL
VERİR.

4- SİYASET: İlke ve kurallarla devrim lehine
almaktır. Bir Cepheli böyle tartışacak, anlatacak de-
ğiştirecek.

Biz sorunlarımızı tartışma eğitim ikna ile çözeriz,
yani eleştiri özeleştiri ile çözeriz... Başka bir yöntem
yoktur.

HER SORUN, ÇÖZÜMÜNÜ
KENDİ İÇİNDE BARINDIRIR
Sorunları çözmek için nereden başlayacağız?
Önce konuyu anlamalıyız. Bunun için soru sormalı-

yız.
Sovyetler Birliği’nde yaşayan ve gazetecilik yapan

Anna Strong, Stalin’le yaptığı bir toplantıyı anlatırken,
bir sorunun nasıl ele alınması konusunda da sosyalist bir
yöntem sunuyor bize:

“Moskova Haberleri’ni örgütlemiş ve Rus editörle
öylesine bıktırıcı güçlüklerle karşılaşmıştım ki, istifa
etmek ve hatta ülkeden çekip gitmek istemiştim. Bir
dostun tavsiyesi ile şikayetlerimi Stalin’e bildirdim.
Stalin’in bürosundan, “gelin de sorumlu arkadaşlarla ko-
nuşun” diye telefon geldi. O kadar sıradan bir şeymiş
gibi söylenmişti ki, Stalin, Kaganoviç, Voroşiyov ve
şikayet ettiğim kimseler ile aynı masa çevresinde kendimi
bulunca yıldırım çarpılmışa döndüm. Sovyetler Birliği
Küçük Politbürosu Yönetim Kurulu şikayetlerimi ele al-
mıştı. Doğrusu utandım. Stalin, tartışmaları Rusça izleyip
izleyemeyeceğimi sorarak beni rahatlattı. Sonra bir soru
sordu, herkesi konuşturdu. O herkesten az konuşuyordu,
masanın başında başkan gibi bile oturmuyor, bütün yüzleri
görebileceği bir köşede gelişigüzel oturuyordu.

Başlangıçta, böylesine gösterişsiz olduğu, için bayağı
hayal kırıklığına uğradım, sonra konuşmanın hızı içerisinde
bunu da unuttum. Daha sonra farkettim ki, rastgele bir
sözcükle, ara sıra sorduğu bir soruyla, bir başkasının
sözcüğünü vurgulayarak yinelemekle tartışmayı belli bir
noktaya doğru götürüyordu. Bütün görüşleri ortaya çıka-
rınca, şikayet ettiğim insanları bile anlamaya başladım.
İstifa edip çekip gitmek istediğimi düşünüyordum. Bütün
istediğimin bu olduğunu söyledim. Ama Stalin, “Hepsi
bu mu? Diğer konularda tamamen memnun musunuz?”
diye yinelediği zaman, içimde uyuyan arzu uyandı ve
gerçekte istediğimin, ulaşılan yeni anlayışla şimdi mümkün
olduğu görülen daha büyük ve daha iyi bir gazete olduğunu
anladım. Bunu söyledim ve bunu elde etmiş oldum. O
zamandan sonra Stalin’e, rastladığım en iyi toplantı
adamı gözüyle baktım; farklı görüşleri dehalara özgü bir
hızla uyumlu hale getirebiliyor, doğru çizgiye işaret
ederek insanda hareket etmek arzusunu uyandırıyor ve
isteklendiriyordu.” (Anna Strong, Stalin Dönemi)

Kıssadan Hisse, her sorun çözümünü kendi içinde
barındırır. Önemli olan onu bulmaktır. Bulmak içinse
yöntemimiz soru sorarak meseleye vakıf olmak olmalı-
dır.

4+3

aklımız
dİyalektİk 

materyalİzmdİr
DEVRİMCİLİK AKIL TAMİRCİLİĞİDİR

“FELSEFE DEVRİM 
SİLAHIDIR”

MARX
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Kış kampından erken dönmüştüm, ben erken ayrılarak
arkadaşımın düğününe gitmiştim. Ama içimde kamptan
ayrılmanın burukluğu vardı. Sadece bir hafta önce tanış-
tığım insanlardan ayrılmak zor geliyordu.

Çünkü bir şey vardı, “bunlar değişikti” diye düşünü-
yordum içimden...

O yüzlerinden eksilmeyen gülümseme, cana yakın
olmaları sanki 10 yıldan beri tanışıyor gibiydik ve o
kolektif yaşam beni çok etkilemişti. Karar vermiştim,
döndüğüm zaman derneğe gidecektim. 

Geri döndüğüm ilk gün derneğe gitmiştim ama dernek

kapalıydı ben de arabamı yakın bir yere park ederek
derneği izliyordum, birisi gelir de derneğe giderim diye
ama ne gelen vardı ne giden...

Birkaç saat daha bekledikten sonra ayrılmıştım ama
kararlıydım onlarla daha yakından tanışmak istiyordum.

Ertesi gün yine derneğe gittim ama yine kimse yoktu
5-6 saat bekledikten sonra ayrıldım yine.

Üçüncü gün yine derneğe doğru yola çıktım ve gör-
dümki arkadaşlar derneğin önünde... Beni hemen içeriye
davet ettiler ve o günden bügüne o dernekten bir daha
çıkmadım artık bir Cepheli’ydim...

“O Günden Bügüne O Dernekten
Bir Daha Çıkmadım 

Artık Bir Cepheliydim…”

Çocuklarımız da Direnmeyi Öğreniyorlar:
“Emmim İşe Dönsün,
Bana Mama Alsın”

Okmeydanı Halk Meclisi;
Halkın Sorunları Çözmek için Varız!
Bunun için Bedel Ödenecekse Eğer
Biz Buna da Hazırız!

İstanbul Okmeydanı Halk Meclisi, ma-
hallede Hastane Sokağı’nda başlattığı “Uyuş-
turucuya Karşı Nöbet”ini kararlılıkla sürdü-
rüyor. Halk Meclisi üyeleri 27 Şubat’ta katil
polisin “müdahale” tehditlerine karşılık her
zaman ki noktada bir araya gelerek, uyuştu-
rucuya karşı mücadelelerinin gelişerek devam
edeceğinin mesajını verdi. Ve kısa bir açıklama
yaparak “Uyuşturucu Hamisi Polis, Polis-
Torbacı İşbirliğine Son Verilsin” denilerek
15 kişinin katıldığı ve 13. haftanın geride bı-
rakıldığı eylem iradi olarak sonlandırıldı.

Uyuşturucuya ve Çeteleşmeye
Karşı Mücadelemiz Sürecek

İstanbul Altınşehir Mahallesi’nde mahalle
halkı 4 ve 5 Mart’ta “Uyuşturucuya Karşı
Halk Toplantısı” için mahallenin birçok yerinde
çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar kapsamında
Şahintepe Mahallesi, Salı ve Cumartesi Pazarı
ve Cemevi Bölgesi’nde pullama ve bildiri
çalışması yaptı. Ayrıca yine mahallede bulunan
köy dernekleri, kahvehaneler ve esnaflara gi-
dildi. Çalışmaların sonunda toplam 800 bildiri
ve 200 adet pullama yapılarak çalışmalar
iradi olarak sonlandırıldı.

Hayatın 
Öğrettikleri

Malatya’da direnen kamu emekçilerinin
yakınları da direnişe “emmim işe dönsün”

diyerek destek verdiler

12 Mart
2017

Yürüyüş

Sayı: 5

51VE İDEOLOJİK BAĞIMSIZLIKTIR



MUSA AŞOĞLU’NA ÖZGÜRLÜK!

Uzun Yürüyüş'ün
Mannheim Programı

Programın 3. gününde Almanya'nın
Wiesloch şehrinde ailenin yanına gi-
dilerek kahvaltı yapıldı ve ardından
hep birlikte Wieloch Cemevi’ne gidildi.
Burada Musa Aşoğlu'nun durumu an-
latıldı, bildiriler dağıtıldı. 

4. günde Mannheim tren istasyonun
önünde stant açıldı. İki saat açık kalan
stant'da bildiriler dağıtıldı, imzalar toplandı
ve bildiri sesli bir şekilde okundu. Ayrıca
yeni insanlarla tanışılarak telefon nu-
maraları alındı. Daha sonra Mannheim
da bulunan bir radyo ve televizyon bi-
nasına gidildi görüşmeler yapıldı.

Daha sonra Almanya'nın Heidelberg
şehrine gidildi ve stant açıldı. Stanttan
sonra bir ailenin evine gidilerek hep
birlikte yemek yenildi. 

Programın 5. gününde Almanya'nın
Ludwigshafen bölgesine gidildi ve
stant açılmak istendi. Açılmak istenen
standa olumsuz bir cevap geldi, cevap
ise: Musa Aşoğlu'nun önemli aranan
teröristlerden biri olduğu ve bunun
izin, standın açılmasına izin verileme-
yeceği yazıyordu. Bunu dinlemeyen
Uzun Yürüyüşçüler, yetkililerle ko-
nuşmaya gitti ve hiç bilmedikleri araş-
tırmadıkları biri hakkında böyle bir
karar alamayacakları, devrimicilik yap-
manın suç olmadığı yönünde konuşuldu
ve her ne olursa olsun stant'ı açacak-
larını söyledi. Daha sonra stant açıldı. 

Stanttan sonra Sol Parti'nin bulun-
duğu yere gidildi ve Musa Aşoğlu ile
ilgili dosyalar bırakıldı. Akşam üstü
yine bir ailenin evine gidilerek yemekler
yenildi. 

6. günde ise kahvaltı yapıldıktan
sonra Alman Anyasa Mahkeme bina-
sının önünde eylem yapıldı, bildiriler
dağıtldı, açıklama sesli bir şekilde
okundu. Marşlar, türküler söylendi,
halaylar çekildi sloganlar atıldı. 

Berlin’de Musa Aşoğlu’na
Özgürlük Eylemi

3 Mart günü Almanya'nın Berlin

şehrinde Musa Aşoğlu için ey-
lem yapdıldı. Eylemde Almanca

“Musa Aşoğlu`na Özgürlük” yazan
pankart ve kızıl bayraklar açıldı. bir
saat süren eylem boyunca sloganlar hiç
susmadı. Almanca ve Türkçe, “Musa
Aşoğlu Yalnız Değildir, Musa Aşoğlu’na
Özgürlük, Devrimci Tutsaklar Onuru-
muzdur, Devrimci Tutsaklara Özgürlük”
sloganları haykırıldı.

Essen’de Musa Aşoglu İçin
Stant Açıldı

2 Mart 2016 tarihinde Almanya’nın
Hamburg şehrinde tutuklanan Devrimci
Musa Aşoğlu’nun özgürlüğe kavuşması
için Almanya’nın Essen şehrinde, her
hafta olduğu gibi bu Cumartesi günü
de Ana tren istasyonun karşısında mey-
danda 14.00-16.00 arası stant açıldı.

Musa Aşoğlu İçin
Rotterdam’da Stant Açıldı

4 Mart Cumartesi günü saat 13.00-
15.00 arası Hollanda’nın Rotterdam şeh-
rinde Beurs Meydanı’nda “Musa Aşoğ-
lu’na Özgürlük” standı açıldı. Stant ça-
lışması boyunca yaklaşık 250 adet “Em-
peryalizme ve Faşizme Karşı Mücadele
Etmek Suç Değil, Görevdir” başlıklı bil-
diri dağıtıldı. Ayrıca stanta gelen insanlara
Musa Aşoğlu’nun emperyalizme, faşizme
ve ırkçılığa karşı mücadele ettiği için
Alman emperyalizmi tarafından hukuk-
suzca tutuklandığı anlatıldı.

Hollanda’da Musa Aşoğlu’na
Özgürlük Komitesi Stant Açtı

Türkiye Akdeniz Alevi Kültür Birliği
tarafından düzenlenen konserde Musa
Aşoğlu’na Özgürlük Komitesi-Hollanda
stant açtı. 5 Mart tarihinde TAAKB
Derneği 20. yılını, Mehmet Turhan,
Nihat Çay, Hilmi Yarayıcı, Efkan Şeşen,
Göksel Yılmaz ve Grubu, Hülya Bakır
ve Seyhan Palamut’un katıldığı bir kon-
serle kutladı. Musa Aşoğlu’na Özgürlük
Komitesi tarafından konserde açılan
stantta çok sayıda bildiri dağıtıldı ve
imzalar toplanıldı. Ayrıca kitaplar ve
dergiler halka ulaştırıldı.

Av ru pa’da

Devrimci Tutsak
Erdoğan Çakır'la Dayanışma

Fransa’nın Villenouxe Hapishane-
sinde onursuz aramaya karşı direnen
Erdoğan Çakır’ın kızı Gülcan Çakır
dayanışma amaçlı Açlık Grevine kendi
evinde 4 Mart tarihinden itibaren devam
ediyor. Özgür tutsak Erdoğan ÇAKIR,
dayatılan onursuz aramaya karşı diren-
diği için kızı Gülcan ÇAKIR da dışarıda
özgür tutsak babasına destek için Açlık
Grevine devam ediyor.

Destek Açlık Grevinde olan Gülcan
Çakır; “Özgür tutsaklarımızı yalnız bı-
rakmayalım. Kitap yasaklarına karşı
kitap gönderelim. Mektup ve dayanışma
kartları gönderelim.” çağrısında bulundu. 

Erdoğan Çakır yazdığı mektubunda
taleplerini anlattı. Talepleri:

1- ONURSUZ ARAMAYA SON,
2- BİLGİSAYARIMA, KİTAPLA-

RIMA, DEFTERLERİME EL KO-
NULDU, ONLARI İADE ETMELE-
RİNİ TALEP EDİYORUM.

BU TALEPLERİM MEŞRU HAK-
TIR. Bilmelisiniz teslim almaya, irademizi
sınama, düzen içileştirip mücadelede ko-
parma amaçlı saldırılar BOŞUNADIR.
Çünkü değişmedik, Uzlaşıp teslim ol-
madık. Halen DEVRİM diyoruz. İKTİ-
DARI ALACAĞIZ!
KAHROLSUN EMPERYALİZM
YAŞASIN MÜCADELEMİZ

Yürüyüş
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Devrimcilik Yapmak Suç Değildir,
Dünyanın En Onurlu İşidir

Kamu Emekçileri Cephesi 2 Mart’ta bir açıklama
yayınlayarak Almanya’da tutuklu bulunan devrimci
tutsak Musa Aşoğlu’nun serbest bırakılmasını istedi.
Açıklamada şunlar ifade edildi: “Dünya halklarının
baş düşmanı ABD devrimcilerin başına ödül koyuyor,
emperyalist Almanya tutukluyor. 3 Aralık 2016’da tu-
tuklanıp, tecrit işkencesine maruz bırakılan Musa
Aşoğlu bir devrimcidir.

Korkmaya hakkı var emperyalistlerin. Çünkü en
zengin 8 sömürücünün servetinin 3,5 milyar insanın
gelirine eşit olduğu bir sistemi devam ettirmeye çalışı-
yorlar ve Marksist-Leninist fikirlerin yeniden dirilme-
sinden korkuyorlar.

Biliyorlar ki bu son savaş olacak ezilen halklarla
aralarındaki ve kaybedecekler. Devrimcileri tutsak
ederek umut olmalarına engel olamazsınız. Musa Aşoğ-
lu’nun başına gelebilecek en ufak bir şeyden Alman
hükümeti sorumludur.”

Kayıp Gerillalar İçin Berlin'de Eylem
7 Kasım 2016'da Dersim’de katledilen ve cenazeleri ai-

lelerine verilmeyen gerillalar için, Berlin`de eylem yapıldı.
3 Mart Cuma günü Türkiye Büyükelçiliği önünde yapılan
eylemde, “Dersim`de Katledilen İnsanlarımızın Cenazelerini
İstiyoruz Alacağız” pankartı açıldı.

Eyleme Alman kanalının muhabiri gelerek "neden burada
bulunuyorsunuz" diye sorular sordu. Bir Halk Cepheli Der-
sim’de katledilen gerillaların cenazelerinin verilmediğini
ve ailelerin cenazeleri almak için Türkiye'de açlık grevi
yaptıklarını, Türkiye Faşizminin en ufak bir muhalefete
bile tahammül edemediğini ve ilerici demokrat sosyalist
herkesi hapishanelere doldurduğunu anlattı.

Köln'de Kayıp Gerillalar İçin Stant
Mezarlarımız Bizim Geçmişimiz Geleceğimizdir
Dersim’de katledilen kayıp gerillaların cenazelerini

almak için Köln’de 5 Mart günü bilgilendirme standı açıldı.
5 kişinin katıldığı çalışmada bildiri dağıtılarak neden cena-
zelerimizi istediğimiz insanlara anlatıldı.

Hollandaca Cepheden Haberler Dergisi’nin
4. Sayısı Çıktı

Hollanda Halk Cephesi tarafından çıkartılan Hollandaca
Cepheden Dergisi’nin 4. Sayısında kaybedilen 11 DHKC
gerillası nerede yazısında 7 Kasım’da yapılan bombardı-
mandan sonra kaybedilen 11 DHKC Gerillası anlatıldı.
Ailelerin açlık grevine başladığı anlatıldı.

DHKC Gerillaları Anadolu’nun dağlarında savaşmaya
devam edecek başlıklı yazıda DHKC gerillalarının halkların
kurtuluşu için savaşmaya devam edeceğini ve kazanacağını
yazıyor. DHKC Gerillalarından Hüseyin Gülmez’in kızı
için yazdığı mektup yayınlandı.

Alman emperyalizmi tarafından tutsak edilen Musa
AŞOĞLU hakkında bilgilendirme yapıldı. Emperyalizme
ve faşizme karşı mücadele etmenin suç olmadığını, bir
görev olduğu anlatıldı. Devrimci tutsakların yargılandığı
129b yasasının ne anlama geldiği anlatıldı.

Adalet için savaşıyoruz başlıklı yazıda DHKC savaş-
çılarının İstanbul emniyet müdürlüğü ve AKP İl Başkan-
lığı’na yönelik eylemi anlatıldı. DHKC savaşçısı Bilgehan
Karpat hakkında bilgi verildi.

Cephe Milislerinin eylem haberleri yayınlandı.

Avusturya'da Grup Yorum'la Dayanışma Konseri
Avusturya'nın Neukirchen şehrinde 18 Şubat günü Grup

Yorum adına bir dayanışma konseri düzenlendi. Konsere
öncelikle bir şiir ekibi, şiir okudu. Ardından genç sanatçılardan
oluşan Grup Zaman Grup Yorum ile dayanışma içinde olmak
için, onları destekledikleri için türküler söyledi. Ardından
Wiener Neustadt Alevi Kültür Merkezi'nin folklor ekibi yöresel
halk oyunları sergilemek üzere sahne aşdı. 

Son olarak Grup Yorum elemanı olan İhsan Cibelik de
Grup Zaman'a katıldı ve birlikte Grup Ekin, Grup Yorum
şarkıları söyledi. Konsere toplam 400 kişi katıldı. 

Köln Gençlik Film Akşamı

3 Mart günü Köln Sanat Atölyesi’nde Film akşamı dü-
zenlendi. Filme başlamadan önce birlikte akşam yemeği
hazırlayıp akşam yemeği yendi. Daha sonra "Antropoid"
filmi izlendi. Film akşamına toplam 11 genç katıldı. Son
olarak filmin değerlendirmesini yaptıktan sonra haftaya
Cumartesi, 11 Mart günü Köln gezisi düzenlemeyi ve
tekrar bir film izlemeyi kararlaştırıldı.

Yorum Kültür Evi’nde Film Gösterimi Yapıldı
Berlin'de 3 Mart Cuma günü Yorum Kültür Ev'inde yedinci

film akşamı yapıldı. Her 15 günde bir düzenlenen film
akşamında "Birinci Sınıf" orjinal ismi "THE FIRST GRADER"
filmi gösterildi. Daha sonra filmin konusu hakkında sohbet
edildi ve 17 Mart’ta yapılacak film akşamına çağrı yapıldı.

EKA’da Dost Sofrasında Kahvaltı
5 Mart günü Almanya'nın Essen şehrinde EKA'da hep

birlikte kahvaltı yapıldı. Kahvaltıdan sonra derneği sahip-
lenme konusu, Türkiye'deki gündem, faşizmin saldırılarının
arttığı süreç hakkında konuşuldu. 

Avrupa Dev-Genç'in Gençlik Federasyonu'na Yapılan Baskınla
İlgili Açıklaması

2 Mart günü İstanbul Gençlik Federasyonu’na yönelik
yapılan baskın hakkında Avrupa Dev-Genç ve NRW Dev-
Genç açıklama yaptı. Açıklamada: "AKP’nin işkenceci katil
polisleri Gençlik Federasyonu’nu 4 ayda 4 kez bastılar. Her
baskından sonra dedik, yine diyoruz: Baskınlarınızla, gözaltına
almalarınızla, tutuklamalarınızla Dev-Genç’i ve Dev-Genç’lileri
bitiremezsiniz! Dev-Genç 47 yıldır halkla birlikte halkın so-
runlarını çözen, bedel ödeyen, gelenekler yaratan bir gençlik
hareketidir.” denildi. 
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Avrupa emperyalizmi kendi özün-
den kopardığı halkları emeğine de ya-
bancılaştırarak, bireyci yaşam içinde
güçsüzleştiriyor. Avrupa kültürünü bir
dayatma, başkalarına ait olanı zorla
ve sanki başka bir seçim hakkı yokmuş
gibi, özünden koparak kendine yaba-
cılaştırılarak yaşamak zorunda bıra-
kılıyor. Kültürüne yabancılaşma de-
rinleştikçe "soyundan kopuş" "soy-
suzlaşma" ve yozlaşma başlıyor. 

Yozlaşma karşımıza sadece genç-
lerin ana dillerini yarım yamalak ko-
nuştuğu, ya da uyuşturucu kullandığı
şeklinde çıkmıyor. Elbette bu sorun-
larda yozlaşmanın getirdiği sorunlar
olsa da, Avrupa emperyalizminin he-
defi, emeğine yanacılaşmış, yani in-
sanı insan yapan en temel değerine
yabancılaşmış, düşünmeyen, üretme-
yen, ya da üretirken düşünmeyen be-
yinler yaratarak hala kendi ülke eko-
nomisinde ihtiyaç duyduğu yabancıları
daha kolay sömürmektir. 

Bu yanıyla baktığımızda yozlaş-
tırma, Avrupada sömürüyü, adalte-
sizliği, gelir dağılımı gibi ayrımcılı-
ğının örtbas edildiği bir devlet poli-
tikası olarak karşımıza çıkıyor. Eme-
ğine yabancılaştırılarak kendine ya-
bancılaştırma, hedefli, hesaplı poli-
tikalar, giyim kuşamdan, yeme iç-
memize, dilimizden, davranışlarımıza
kadar müdahale edilerek, kendilerine
benzetmek adına her türlü saldırınının
da "haklı" gerekçesi yapılıyor. Çünkü
kendine benzemeyenler entegre ol-
mamakla suçlanarak, aynı zamanda
ırkçı saldırıların meşrulaştırıldığı ze-
minler oluyor, halkımızın kendi kül-
türü ile yaşama hakkı elinden alınarak
zayıf düşürülüyor güçsüzleştiriliyor. 

Başkasına göre yaşamak, kendimiz
olamamak , sorgulamamak, kısacası
yozlaşmak güçsüzlüğü getiriyor ve
güçsüzleşme yaşamın her alanına yan-
sıyor ve bu ortam içinde zayıf düşenler
birçok piskolojik sorunla boğuşurken,
daha uç noktalara savrularak uyuştu-
rucu bağımlılığı, kumar, çeteleşme,
yoz ilişkiler, intihar, kişiliğin bencil-
leşmesiyle birlikte aileden kopuşlar
gibi sorunlarla boğuşmaya başlıyor. 

Kendi Değerlerine
Tutunanlar Ayakta Kalır 

Avrupa'nın bencil, yoz ve maddi-
yata dayalı, her türlü, insana ait de-
ğerin yok edildiği bir ortamda halkı-
mız her şeye rağmen kendi değerlerine
tutunarak yaşamaya ve ayakta kal-
maya çalışıyor. 

Bu ayakta kalma mücadalesi, ör-
gütsüz bir yapı içinde tek başına kal-
mış, dar bir çevrede sıkışmış, kendine
ve çocuklarına bir gelecek mücadelesi
oluyor. 

Verilen gelecek mücadalesi bize
sunulan emperyalizmin "nimet"lerin-
den faydalanma gibi görünsede, as-
lında bu mücadele, sunulan “nimet”le-
rin dışında soysuzlaşma, yarınsızlık
ve umutsuzluğa karşıdır. Bunu yaşa-
dığımız gerçeklik olduğunu halkımız
kendi yaşamı içinde de görüyor. Çün-
kü emperyalizmin hiç bir halka öz-
gürlük ve umut götürmediğini kendi
deneyleri ile biliyor... 

Yarınsızlık, umutsuzluk, yozlaşma,
kendi ülkesi, kendi halkı, ve ülkesinde
yaşanan tüm halklar için geçerli ol-
duğunu, fabrikada birlikte çalıştığı
iş arkadaşından, oturduğu mahalledeki
başka bir halka mensup komşusundan,
okuduğu okuldaki öğrenci arkada-
şından biliyor. 

Bizim sorunumuz bu yanıyla Av-
rupa halkları değil Avrupa emperya-
lizmidir. Halk ve vatan sevgisi derken
özellikle altını çizmemiz gereken ger-
çeklik budur. 

Biz milliyetçi değil vatanseveriz,
bizim mücadelemiz Avrupalı halklara
karşı değil, emperyalizme, emperya-
lizmin dayattığı yoz kültüre karşıdır.
Bu dayatma içinde ayakta kalmanın
koşuluda kendi değerlerine, kendi
kültürüne sahip çıkmaktır. 

Vatanına, Kültürüne
Bağlılık Anti-Empeyalist Ol-
maktan Geçer 

Emperyalizmin kültürüne karşı
kendi kültürümüz, Anadolu kültürünü
yaşatmak insana ait olan değerleri ko-

rumakla eş değerdir, çünkü bizim kül-
türümüzde bencilliğin karşısında pay-
laşım vardır, dayanışma vardır... Elinde
olmayanla paylaşmak, hastalıkta, ce-
nazede düğünde dayanışma vardır. Bu
paylaşım yeri gelir maddidir -cenaze-
lerin kaldırılması, düğünün yapılması
için maddi destek sunulur- yeri gelir
manevidir -cenazede günlerce cenaze
sahibi ile birlikte yas tutulur, acıya
ortak olunur, düğünde sevincine ortak
olunur- ve her koşulda yaşadığı sosyal
ortamda üzerine düşen görevi yerine
getirme, insan olma vardır. 

Bizim kültürümüzde bireycilik,
bundan kaynaklı yanlızlaşma yoktur.
Emperyalzimin bireyciliği dayattığı
kendi düzeninin karşısında sosyal
yaşamı güçlendirme, "her koyun kendi
bacağından asılır" mantığına rağmen
aileye, yaşadığı- geldiği memleketine
bağlılık vardır. 

Kendi kültürümüz ve değerleri-
mizden vereceğimiz örnekleri daha
da çoğaltabiliriz, fakat kavramamız
gereken en önemli nokta, vatanına
kültürüne bağlılığın soyut bir kavram,
bir toprak parçasına duyulan özlem
olmaktan daha öte, geldiğin toprak-
larda yaşanan her türlü zulme karşı
mücadele etmek olduğudur. Yani de-
ğerlerine sahip çıkmanın tek yolu ve
koşulu emperyalizme karşı savaş-
maktan, onun burjuva kültür ve yaşam
biçimini red etmekten geçer. 

Sonuç olarak; Burjuva kültürünün,
Avrupa'da yaşayan halklarımız üze-
rindeki gücü devrimcilerin halk içinde
örgütsüzlüğünden gelir. Var olan ör-
gütlülükleri çıkardıkları yasalarla da-
ğıtarak ve bu yasaları "terör" faaliyetleri
adına genişleterek, kendi ülkesinde
tüm yozlaştırma ve asimilasyon poli-
tikalarına rağmen hala en dinamik ke-
simi olan yabancıları "kontrol" ve
baskı altında tutmak için kullanıyor. 

Biz devrimcilere örgütsüz olan,
yozlaştırılarak kendine yabancılaştırılan
halkımızı sahipsiz bırakmamak ve kendi
özüne kendi kültürüne döndürerek,
sınıf ve tarih bilinci vererek, kendi ül-
kesinin sorunlarına, kendi ülkesinin
kurtuluş mücadelesine ortak etmeliyiz. 

YÜZÜMÜZ ÜLKEMİZE MÜCADELEMİZE DÖNÜK OLMALIDIR 

AVRUPA’dakiBİZ
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DEVR MC L K YAPMAK
GÖREVD R, 

ZORUNLULUKTUR, ONURDUR
1- Devrimcilik; halk ve vatan sevgisi taşımaktır.

2- Devrimcilik; bağımsız, demokratik, sosyalist
Türkiye için savaşmaktır.

3- Devrimcilik; her gelişmeye, olaya, yaşananlara
diyalektik ve materyalist bakmaktır.

4- Devrimcilik; anti-faşist, anti-emperyalist olmak-
tır.

5- Devrimcilik; düşmanla uzlaşmamak, asla teslim
olmamak ve sonuna kadar direnmektir.

6- Devrimcilik; kimseden umudu kesmemek, herkesin
değişip, dönüşeceğine, devrimcileşeceğine inanmak
ve bu doğrultuda emek vermektir.

7- Devrimcilik; yoldaşının eksikliğini eleştirip, kendi
eksikliğinde de özeleştiri yapabilmek ve devrimci
için eleştiri ve özeleştirinin namus olduğunu bilmek-
tir.

8- Devrimcilik; sınıf kinine sahip olmak ve bu kinle
halkın adaleti olup, halk düşmanlarından hesap sor-
maktır.

9- Devrimcilik; iktidar iddiası taşıyıp, zafere kilitlen-
mektir.

10- Devrimcilik; halkın yaşadığı acıları yüreğinde,
bilincinde hissedip, kavgayı büyütmektir.

11- Devrimcilik; şehitlere sonsuz bağlılık, onların
gözlerinin 24 saat üzerinde olduğunu bilerek yaşamak
ve savaşmaktır.

12- Devrimci olmak neden zorunluluktur: Bu düzen
bir tercih değildir. Eşitsizlik, adaletsizlik hakimdir.
Ezilen biri değilsek ya da ezilenlerin yanında yer al-
mıyorsak zalimden yana oluyoruz demektir. Çünkü
bizim boş geçirdiğimiz vakitlerde yüzlerce insan
adaletsiz koşullar altında ölüyor. Bebekler bakımsız-
lıktan, yoksulluktan ölüyor. Böyle şartlarda yaşamayı
hiçkimse istemez. Herkesin hayatı bu örnekten ibaret
değil, herkes sömürüyü farklı bir boyutuyla yaşıyor.
Hepimizin ortak noktası sömürüdür, bizi birleştiren
budur. Biz halkız, aynı sınıfı paylaşıyoruz. Bunun için
devrimcilik yapmak zorunluluktur. 

Devrimcilik yapmak, zorunluluktur, bilip de yapmamak suçtur,
bilmeyene ise sabırla, emekle öğreteceğiz...



“Özeleştiri, Bir insanın hareketine karşı namusudur. Eğer
özeleştiri verir ve kendimizi değiştirmemekte ayak dirersek
bu namussuzluktur, şerefsizliktir”

Devrim Yaşar Aslan

20 Mart - 26 Mart

Cahit ÇİFTECİ:
1 Nisan 1961 Adana doğumludur. DHKC ta-

raftarı, Arap milliyetinden olan Çifteci, çalışkan,
coşkulu, fedakar, sevgi dolu bir dostumuzdu.
Elinde ne varsa onu paylaşır, bulunduğu bölgede
üzerine düşen işleri emekçi çalışkanlığıyla yerine
getirirdi. Şehitleri anma ve Parti-Cephe'nin 3.
yıldönümü kutlama gecesinin hazırlıklarının ya-
pıldığı bir sırada 25 Mart 1997'de beynindeki

urun yol açtığı ani bir rahatsızlık sonucunda aramızdan ayrıldı.

Recai DİNÇEL,
İbrahim Yalçın
ARKAN,
Avni TURAN:

24 Mart 1993
gecesi İstanbul
Bahçelievler’de
üç Devrimci Sol

kadrosunun bulunduğu bir ev
kuşatıldı. Teslim ol çağrılarına cevapları tek bir cümleydi:
“Devrimci Solcular Teslim Olmaz!” Farklı alanlarda görevli
olmalarına rağmen, devrimci hareketin karşı karşıya olduğu
darbe ihanetini altetmek için bu evde bir araya gelmişlerdi.
Kuşatıldıklarında, uzun devrimci geçmişlerine, misyonlarına
yakışır tarzda, 4,5 saat süren çatışma boyunca direniş gelene-
ğimize altın bir sayfa ekleyerek, 24 Mart 1993 tarihinde
ölümsüzleştiler. 

Recai Dinçel, 1958 Sinop doğumludur. Çerkez milliyetinden
emekçi bir ailenin oğluydu. 1976-1977'lerde çevresinden et-
kilenerek devrimci düşüncelere sempati besler. Şehit düştüğü

ana kadar Karadeniz Bölgesi  Sorumluğunu yapmaktaydı.

İbrahim Yalçın Arıkan, 1958 İstanbul doğumludur. Emekçi

bir ailenin çocuğuydu. 1976'lardan itibaren lise yıllarındayken

aktif olarak devrimci mücadeleye katıldı. Çocuk yaşlarda

kavganın ortasında olan, militanlıktan yöneticiliğe hızla

yükselen ve her Devrimci Sol’cunun düşlerinde yaşattığı

gerilla ve komutan olma düşleri gerçekleştiğinde, o belki de

en mutlu insandı. Şehit düştüğünde Ege Bölgesi’nde gerilla

birliğini örgütlemekle görevli idi.

Avni Turan, 1954 Düzce doğumludur. Çerkez milliyetinden

yoksul bir ailenin oğluydu. 1975'lerde, İstanbul Teknik Üni-

versitesi'nde devrimci mücadeleye atıldı. DEV-GENÇ içerisinde

aktif görevler aldı. Ayrıca çeşitli bölge örgütlenmelerinde so-

rumluluklar üstlendi. Hep bir görev adamı, sessiz, sakin ve

hassas kişiliğiyle bir dava  adamıydı. Şehit düştüğünde,

Sivas, Tokat dağlarında görev yapan gerilla birliğinin komutan

yardımcısı idi.

Cengiz SOYDAŞ:
Bir Newroz günü şehit düştü. Onun

şehitliği de F tiplerinde ve direnişte bir
“yeni gün”dü. F tiplerindeki ilk ölüm orucu
şehidiydi. Cengiz Soydaş, şehitliğiyle du-
varları eriten, sansürün karanlığını parça-
layan Newroz ateşidir. Cengiz Soydaş,
Trabzon doğumluydu. 1990’da Gazi Üni-

versitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’ndeyken, gençlik
mücadelesinde yer aldı. Dev-Genç’te, Ankara’da demokratik
alanda sorumluluklar üstlendi. 1995 Temmuzu’nda tu-
tuklanarak DHKP-C davasından yargılandı. 19 Aralık
saldırısında Bartın’daydı. Alnı kızıl bantlı bir ölüm orucu
direnişçisi olarak karşıladı saldırıyı. Sincan F tipine sevk
edildikten sonra, 21 Mart 2001’de oligarşinin ölüm orucu
bitti demagojilerinin ortasına, şehitliğiyle bir bomba gibi
düştü.

Gökçe ŞAHİN,
Şengül GÜLSOY,
Turan ŞAHİN:

Cephe gerillasıy-
dılar. 20 Mart
2002’de Ordu Ünye
İlçesi Yeşilkent Bel-

desi yakınlarında jandarma özel timleri ile çıkan çatışmada şehit
düştüler.

Gökçe Şahin, Birliğin komutanıydı. Hacettepe Üniversitesi’nde
öğrenciyken Dev-Genç içinde yer aldı. ‘95’te tutsak düştü.
Tahliye olduğunda tereddütsüz dağlara koştu.

Şengül Gülsoy, Konfeksiyon atölyelerinde çalışan yoksul bir
genç kızdı. Atölyelerde öğrendi sınıf mücadelesini. Düşmanı iş-
kencehanelerde tanıdı. ‘98’de gerillaya katıldı.

Turan Şahin, Gerillaları küçük yaşta tanıdı, sevdi ve 1997
Ekim’inde onlardan biri oldu.

Gökçe Şahin Şengül Gülsoy Turan Şahin

Cengiz Soydaş

Devrim Yaşar ASLAN:
Antakya Bölgesi’nde devrimci mücadele

içinde yer aldı. Birçok alanda görev almıştı,
ama asıl hayali dağlardı. 21 Mart 1996’da
Hatay Yayladağ İlçesi Yeşiltepe Köyü ya-
kınlarında sınırdan geçiş yaparken katle-
dildi.Devrim Yaşar Aslan

Recai Dinçel İbrahim Yalçın
Arkan

Avni Turan

Cahit Çifteci



Manuel Marulanda VELEZ
Kolombiya Silahlı Devrimci Güçleri

FARC’ın kurucusu ve lideri Manuel Ma-
rulanda, 26 Mart 2008’de geçirdiği kalp
krizi sonucu 78 yaşında aramızdan ayrıldı.
Marulanda, sosyalizm hedefiyle silahlı
mücadeleyi bu kadar uzun sure kesintisiz
sürdüren, dünyadaki sayısız alt üst oluşları,
karşı-devrimci rüzgarlara karşın, ne stra-

tejisinden ne hedefinden vazgeçmeyen bir devrimci önder
olarak ölümsüzleşti. Dünya halklarının kalbinde yaşamaya
devam ediyor. 1964’de FARC’ın kuruluşuna önderlik
yaptı. O günden son nefesini verinceye kadar bu tarihsel
misyonunu sürdürdü. Marulanda, şehit düştüğünde 78 ya-
şındaydı. Kelimenin tam anlamıyla devrime adanmış bir
ömürdü onunki. Dünya halkları onu unutmayacak.

Manuel Marulanda
Velez

Yusuf ARACI:
16 Ekim 1971 İskenderun doğumludur. Arap-

Alevi (Nusayri) bir ailenin çocuğuydu. 1995’te Dicle
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğrencisiyken
örgütlendi. Öğrenci gençlik örgütlenmesi içinde mü-
cadeleye katıldı. Çeşitli görevler üstlendi. Son olarak
Akdeniz Silahlı Propaganda Birlikleri’nden birinin
komutanı olarak savaşı ve devrim yürüyüşünü sür-

dürüyordu. 2000 yılının Ağustos’unda tutsak düştü ve Ceyhan Ha-
pishanesi’ne konuldu.  Yoldaşlarıyla birlikte 19 Aralık operasyonunda
katliamcılara karşı direndi. 8. Ekip’te Ölüm Orucu’na başladı. 330
gün açlığa ve zulme karşı direnişini sürdürdü. Direnişinin ilerleyen
günlerinde kaldırıldığı Ankara Numune Hastanesi’nde, zorla müdahale
işkencesi altında 26 Mart 2003’te ölümsüzleşti.

Mevlüt ÇINAR:
1979’da mücadeleye katıldı. Mücadelesini

sürdürdüğü Kars’ta Mart 1980’de bir evde
ölü olarak bulundu.

Mevlüt ÇınarYusuf Aracı

Kadri GÜLDÜ:
Mart 1980’de Kuştepe’de jandarmalar tarafından

katledildi. Onu Liseli Dev-Genç içerisindeki fedakar
çalışmalarından tanıyoruz. Kadri herşeyiyle müca-
delenin icindeydi.

Kadri Güldü

Peki neden devrimci oldum?
Bunun temel iki nedeni var. Birincisi; devrimcilik bilimsel,

doğru ve mantıklı düşünen bir insanın, görüp de yapmaktan
kaçamayacağı bir gerçeklik ve zorunluluk-sorumluluk olma-
sından dolayıdır. Çünkü bu düzen, sömürü düzeni ve zora
dayalı olarak işliyor. Yani halk olarak bizler, hayatımızı
rayından zorla çıkartılmış bir şekilde kendi irademiz dışında
yaşıyoruz. Bunu değiştirip rayına sokmamız gerektiğini
bildiğim ve buna inandığım için.

İkincisi ise; açlık, acı ve yoksulluğun olmadığı, hepimizin
insanca yaşayabileceği, özgür bağımsız, sömürüden uzak va-
tanımızda onurlu bir hayat istediğim ve bunu sağlamanın yo-
lunun devrimcilikten, örgütlülükten geçtiğini bildiğim için.

Yani demem o ki, bu düzende attığım her adım, soluduğum
her nefes devrimci olmamın nedenidir. Devrimci olmasaydım
kendime o zaman şaşardım aslında. Her şeyi görüp de susmak,
bilip de değiştirmek için harekete geçmemek zaten yaşamak
demek değildir.

Ve neden ölüyorum?
Bunun cevabı neden devrimci oldum sorusuna verdiğim

cevabın içerisindedir ve ölüm orucunda olmam sadece bunların
bir sonucudur.

Evet, eğer bugün insanca yaşama olanağımız hiç yoksa,
açlık, yoksulluk çekiyorsak, açlıktan çocuklarımız ölüyorsa,
depremlerde, sellerde ölen hep biz oluyorsak, dilimizi konuşup
kültürümüzü yaşayamıyorsak, kendi vatanımızda-toprakları-
mızda yabancı gibi yaşıyorsak, işkence gören, katledilen, ha-

pishanelere atılan hep biz oluyorsak; diğer yandan bir avuç
asalak bizim alın terimizle bizim sırtımızdan zevk-ü sefa
içinde yaşıyorsa benim de bunlara karşı direnmek ve bu
düzeni değiştirmek en doğal ve en meşru hakkımdır. Bu
hakkımı kullanıyorum.

O bir avuç asalak, sürdürdükleri zevk-ü sefa içindeki ya-
şamlarından vazgeçmeyeceklerine ve istediğimiz gibi insanca
yaşanacak bir hayatı bize kendi elleriyle vermeyeceklerine
göre bunu biz kendi ellerimizle söke söke almak zorundayız.
Ve elbette ki bunun bir bedeli olacaktır. Çünkü hiçbir şey
bedel ödemeden kazanılmıyor elde edilmiyor. Eğer bütün
bunları istiyorsam -ki istiyorum- bunlara ulaşmanın yolu bu
bedeli ödemeden geçiyor.

Zaten istediğimiz şekilde hayat koşullarımız olsaydı ne
devrimcilik ne de ölüm orucu yapmamıza gerek kalırdı. Ama
böyle bir hayatımızın olmadığı ve bir avuç asalağın, bize
böyle bir hayatı istemekten vazgeçip teslimiyeti dayattığı bir
noktada, inançlarımızı, değerlerimizi ve geleceğimizi koruyup
büyütmek için ölüm orucu yapmaktan başka çıkar yolumuz
da yok.

İşte bunun için ölüm orucundayım ve bizden sonraki
nesillere insanca, özgür, bağımsız onurlu ve namuslu bir
hayat yaşayabilecekleri bir gelecek bırakabilmek için ölüyo-
rum.

Er veya geç, eninde sonunda geleceğimizi yaşatacağımızı
biliyor ve bunda az da olsa benim payımın olacağını bilmekten
büyük bir onur duyuyorum. Bundan başka da daha ne isteye-
bilirim ki?

Halkım, vatanım, geleceğimiz için canım feda olsun. He-
pinizi çok seviyorum...

Eylül 2002
Yusuf ARACI

Yusuf, 
mücadelesini anlatıyor:

Anıları Mirasımız



Armutlu Haber gazetesinin 3. sayısı
28 Şubat’ta çıktı.  Gazete tekrar yıkım
tehdidi altında olan ve halkın can kan
bedeli kurduğu ve yıllarca yıkımlara,
kentsel dönüşüm projesiyle halkın tek
gecekondusuna göz diken tekellere karşı
sürekli direnmiş ve bedeller pahasına
da olsa evinin, gecekondusunun yıkımına
izin vermeyen İstanbul Armutlu Ma-
hallesi’nde yayınlanıyor.

Armutlu Haber gazetesinde başta
mahallenin sorunları işlenirken genel
olarak İstanbul ve dünyada yaşanan
gelişmeler ve haberler de bulunuyor.
Gazetede düğün, cenaze ilanlarından
tutunda köşe yazılarına, karikatürlere,
fotoğraflara, öykülere kadar halkın
tüm üretimleri yer alıyor.

3. sayıda yer alan yazılar şunlardır: 
Birinci sayfada Armutlu’da çocuk-

lara dönük “Benim Yuvam, Benim
Mahallem” konulu resim yarışması
düzenleniyor” konusu yer alıyor. Ar-
mutlu’da kentsel dönüşüm süreci de-
vam ederken diğer taraftan mahallenin
geleceği çocuklar için resim yarışması
yapılıyor. Biliyoruz ki en çok mahal-
lenin nasıl güzel olacağını çocuklar
bilir. Mahalleyi güzelleştirmek için
çocuk, yaşlı, genç demeden herkesin
fikrine başvuruluyor.

İkinci sayfada ise yıkımlara karşı
oturma eyleminin 4. haftası ve ulusal
basında Armutlu’yla ilgili çıkan haberler
yer alıyor.  Halk, Kentsel Dönüşüm’ün
ne olduğunu daha önce başka mahal-
lelere yapılan yıkımlarla çok iyi biliyor.
Kentsel dönüşümle yapılmak istenen
bin bir emekle kurulan, bedellerle, şe-
hitliklerle savunulan mahalleyi tekellere
peşkeş ederek halkı evsiz barksız bı-
rakmak. Çünkü Armutlu Mahallesi’nin
konumu tekellerin iştahını kabartmak-
tadır. Ama nasıl ki örgütlü mücadeleyle
mahalleyi yıkımlara karşı koruduysak,
şimdi de yapmamız gereken halkın
hep birlikte mahallesini savunmasıdır.
Alınterine, emeğine sahip çıkmasıdır.

Üçüncü sayfada ise Halkın Mü-
hendis Mimarları’nın halkın gıda ih-
tiyacını bir nebze de olsa karşılaması
için ürettikleri istiridye mantarının ha-
beri ve köşe yazısında Aleviler’in cem

ibadeti anlatılmaktadır.
Halkın Mühendis Mimarları yap-

tıkları üretim konusunda  şunları dile
getiriyorlar: “…Halk İçin Mühendislik
Mimarlık büromuzda malzemelerini
tamamladığımız İstiridye Mantarı üre-
timinin ilk aşamasını; kompostunun
(mantarın içinde yetişeceği saman,
arpa, su karışımı) hazırlanması, sterilize
edilmesi ve misellerin (tohum) ekimi
işlemini gerçekleştirdik.... Emperya-
lizmin sömürüsü altındaki ülkemizde,
halkımız açlıkla teslim alınmaya ça-
lışılıyor. Halkın Mühendis Mimarları
olarak söz verdik halkımıza; çocuk-
larımız yataklarına aç girmeyecek.
Emperyalizmin yarattığı açlığa çözüm
olarak mantar yetiştirecek ve halkımızla
bu üretimimizi paylaşacağız. Bizler
halka, halkın birleşince kocaman olan
o yumruğuna olan sonsuz güvenimizle
bildiğimiz her şeyi paylaşacak, bilme-
diklerimizi halktan öğreneceğiz” Evet,
bizler alternatifsiz değiliz.  Emperyalizm
ve işbirlikçisi AKP iktidarı ve tekeller
halkı yoksullaştırarak aç bırakıyor. Biz-
ler onlara karşı direniyoruz. Ve onların
yaptıklarına muhtaç değiliz. Birlikte
olduğumuz sürece, bildiklerimizi halk
için kullandığımız sürece halkın so-
runlarını çözmek için yeni alternatifler
bulmaya devam edeceğiz.  Tabi ki
nihai çözüm bu sisteme karşı örgüt-
lenmek ve mücadele edip zulüm ikti-
darlarını yerle bir etmektir.

Cem ibadeti yazısında ise günü-
müzde en çok ihtiyaç duyduğumuz
şeylerden biri de halkın birbiriyle da-
yanışması ve tek yürek ve bilinç ol-
masıdır. Çünkü bu sistem her zaman
halka yozlaşmayı,  bireycileşmeyi da-
yatıyor. Çünkü faşist sistem her zaman
örgütlü halktan korkmuştur. 

Yazıda dayanışmayı şu şekilde ifade
ediyor: “Cem olmak bir olmaktır, iri
olmaktır, diri olmaktır. Günümüzde de
en çok ihtiyaç duyduğumuz şey buna
bağlı olarak birlik, beraberlik ve daya-
nışma içerisinde olmaktır.  Alevilik
inancı, binlerce yıldır bu birlik beraberlik
ve dayanışma sayesinde günümüzde
de hala yaşayabilmektedir ve bir oldu-
ğumuz sürece de yaşayacaktır. Alevilik

bir “yol”dur. Cem ritüeli de bu yolun
sembolize edilmiş halidir. Yani cemde
sağladığımız birliğimizi ve beraberli-
ğimizi yaşamın tüm alanlarına yay-
malıyız ki Alevilik yolunda gerçekten
ilerleyebilelim.

(…) Cem törenlerine düzenli bir
şekilde katılmak Alevilikte atılmış ilk
ve en küçük adımdır. Buradaki amaç
cem ritüellerinin özünü kavramaktır ki
asıl ibadet, canların gerçek yaşantısına
da bunu yansıtabilmesidir. Peki nedir
bu ritüeller? Canlar cem törenlerinde
neler icra etmektedirler? Alevi toplu-
munun kademeli ya da özel olarak top-
landığı bu cemlerde sosyal sorunları-
mızdan tutun da ailevi sorunlarımıza
kadar her türlü konular konuşulur ve
çözüme ulaştırılır. Gerçek ve doğrunun
izinde karşılıklı rızalık alınarak sorunlar
hallolur.”

Son sayfada ise Halk Market’in ta-
nıtımı ve bazı duyurular yer alıyor.  Ek-
mek 1 TL, Zeytinyağı 17 TL gibi…
Halkımıza en ucuz besin maddelerini
ulaştırma işini yine halkın dayanışmasıyla
çözmeye çalışıyor Armutlu Halkı…

Gazetemizi sahiplenelim. Gazeteye
yazı, öykü, mahallede yaşanan sorunlarla
ilgili bir haber yazarak, fotoğraf çekerek
daha güçlü bir gazete olmasını sağla-
yabiliriz.

Gazetede başyazıda denildiği gibi:
“ Her gazetenin bir sahibi olur, bi-
zimkinin sahibi sizlersiniz.”

İletişim İçin:
armutluhalkkomisyonu@yandex.com
twitter.com/armutlubizim

“Her Gazetenin Bir Sahibi Olur, Armutlu Haber Gazetesinin Sahibi Sizlersiniz” 
Sahiplenelim, Büyütelim, Yaygınlaştıralım

Yürüyüş

12 Mart
2017
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