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İdeolojimiz Geleneklerimizi, Geleneklerimiz ise Yeni Komutanlarımızı Yaratmıştır
İşte Bu Nedenle;

KIZILDERE SON DEĞİL, 
SAVAŞ LEYLALAR VE BİLGEHANLAR’LA SÜRÜYOR

Emperyalizmle Dünya Devrimci Hareketleri Arasında 50 Yıldır Süren İdeolojik
ve Politik Savaşta Yenilmeyen, Yok Edilemeyen Yalnızca Biziz! 

Düşmanın, Devrimci Hareketleri Önce İdeolojilerinden Vurduğu Bu Savaşta
İdeolojik Zafer Bizimdir!

Şehidimiz Bünyamin Kılıç 21 Mart Günü 
Diyarbakır Silvan’da Gömüldü.

Diğer Kayıp Gerillarımızın Nerede Olduğunu 
Açıklayacaksınız! Onların Mezar Haklarını Alana Kadar 

Her Yerde Bizi Bulacaksınız Karşınızda…
Dağlardan, Meydanlardan, Oturma Eylemlerinden, 

Direniş Çadırlarından Gelip Size
“Kayıp Gerillalarımız Nerede” diye 

Sormaya Devam Edeceğiz!

ŞEHİTLERİMİZİ MEZARSIZ, 
KATİLLERİNİ CEZASIZ BIRAKMAYACAĞIZ!

Diyarbakır-Silvan

Belçika

Avusturya-Innsbruck

Taksim Tabut Bırakma Eylemi

Direnişte 24. Gün
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Kendi alanına, birimine, bölgesine
gerçek anlamda vakıf olabilen, 
sorunlarını, hastalıklarını bilen, 

önceliklerini tespit etmiş ve 
insanlarına hakim olan, kitlenin

nabzını eline alabilen bir yönetici,
sağlıklı programlar ve bu programa

denk düşen kampanyalar
örgütleyebilir. 
Kampanyalara, 

İKTİDARA GİDEN YOLDA 
İLERİYE DOĞRU ATILMIŞ BİR

ADIM olarak yaklaşmak 
ve onları bu düşünceyle programlayıp 

örgütlemek gerekiyor.

Şafak, Leyla, Bilgehan... 
Sürecimizin Yeni Komutanları
Geleneklerimizle Büyüdüler;
Geleneklerimizi Büyüttüler!



ii ç i n d e k i l e r

cepheli zaferler yaratır!
Kendiyle olan savaşı kazanan
cepheli geleceği kurar!

29 Halk Meclisleri: Toplantı

hayatı örgütlemektir

31 Mahalleler: Kadınların
katılmadığı bir devrim
başarıya ulaşmaz!

33 Milisler Mahallenin
Şahanlarıdır: Şahanlarımızın
adaleti, halkın iktidarının
adaletidir!

34 Sorunlar-Çözümler:Yalnızlık
güçsüzlük

35 Devrimcilik Akıl
Tamirciliğidir: Hastayla
değil hastalıkla mücadele,
kişiyle değil kişilikle
mücadele

36 Kamu Emekçileri Cephesi:
Suyu şekeri kestim! İşimi,
ekmeğimi, onurumu
istiyorum

39 Gençlik Federasyonu’ndan:
Doğum yerimiz Kızıldere’dir!
Kızıldere kesintisiz devrim
yürüyüşümüzdür!

40 Ülkemizde Gençlik:...

42 Liseliyiz Biz: Bünyamin Kılıç
bize yol Gösteriyor! Gerillaya

katılalım Bünyamin olalım!

43 Halkın Hukuk Bürosu: Dilek

12 Devrimciliğin Köşe Taşları:
Devrimcilik “hepimiz birimiz
birimiz, hepimiz için”

diyebilmektir

13 30 Mart - 17 Nisan: Devrim
Şehitlerimizi Anıyor,
Umudun Kuruluşunu
Selamlıyoruz!-1

17 Tarih diyor ki; ne şehitler
mezarsız ne de katiller
cezasız kalır! Biz diyoruz ki;
şehitlerimizin mezar hakkını
alacak, katillerden hesap

soracağız! 

20 Kemal Gün, tüm kayıp
gerillaların mezar hakkı için

direniyor

22 Faşizm Zalimin Zulmüdür:...

23 10 Soruda: 84 Ölüm Orucu

27 Yoldaşlarının Leyla ve
Bilgehan’a Cevabı:
Kendiyle olan savaşı kazanan

4 DHKP Bülten: Emperyalizmle
dünya devrimci hareketleri
arasında 50 yıldır süren
ideolojik ve politik savaşta
yenilmeyen, yok edilemeyen
yalnızca biziz!

KIZILDERE SON DEĞİL,
SAVAŞ SÜRÜYOR!

kazayla ölmedi, katledildi
“Emri Ben Verdim” diyenlerin polisi

öldürdü Dilek’i

44 Dilek Doğan mahkemesini izleyen
hukukçuların mahkemeye ilişkin
internetteki mesajları...

45 Dilek Doğan'ın annesi Aysel
Doğan: “Adaleti söke söke
alacağım, kızımın yanına gidene
kadar mücadele edeceğim." 

46 Dilek Doğan davası, AKP'nin
mahkemesinde sonuçlandı.
Dilek’in annesinin yüreğinde ve
yoldaşlarının beyninde dava
sürüyor. Bir dava dosyası
açıldığında, o dosya ancak
adaletle kapanır. Dilek Doğan
davası bitmedi!

48 Newroz'un isyan ateşini
söndüremezsiniz.  

49 Grup Yorum Bağımsız Türkiye
Konseri çalışmalarına başlıyoruz! 

50 Şehitlerimizi mezarsız, katillerini
cezasız bırakmayacağız!

51 “19 Aralık Katliamı gibi; bedenler
yanmış ama giysiler yanmamış”

52 Avrupa’da Yürüyüş:...

55 Avrupa’daki Biz: Eylemlerimizin
haberini yapmak, halkı
politikleştirmektir. Halk
düşmanlarına karşı savaşı
büyüttüğümüzü göstermektir

56 Yitirdiklerimiz...

HASTA
TUTSAK
MESUDE
PEHLİVAN
SERBEST
BIRAKILSIN!

30 Mart-17 Nisan Semineri’nde
Buluşalım!
Saat: 19.30
Yer: Armutlu Cemevi

1 Nisan’da Kızıldere’deyiz!
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SAYI: 50 TARİH: 30 Mart 2017

Emperyalizmle Dünya Devrimci Hareketleri Arasında 
50 YILDIR SÜREN 

İDEOLOJİK VE POLİTİK SAVAŞTA
YENİLMEYEN, YOK EDİLEMEYEN 

YALNIZCA BİZİZ!

Düşmanın Devrimci Hareketleri 
Önce İdeolojilerinden Vurduğu Bu Savaşta 

İdeolojik Zafer Bizimdir!
İdeolojimiz Geleneklerimizi, Geleneklerimiz ise 

Yeni Komutanlarımızı Yaratmıştır

İşte Bu Nedenle;
Kızıldere Son Değil! 

Savaş Leylalar ve Bilgehanlar’la Sürüyor
30 Mart-17 Nisan Devrim Şehitlerimizi 

Anma ve Partimiz’in Kuruluşunu 
Kutlama Günlerimizde 

47 Yıllık Onurlu Tarihimizin Yaratıcısı 
Şehitlerimizi Anıyor; 

Partimiz’in Kuruluşunun 23. Yılını Selamlıyoruz!
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TARİHİN CEVAPLAMAMIZ
İÇİN ÖNÜMÜZE KOYDUĞU
SORU ŞU OLMUŞTUR:

EMPERYALİZM Mİ BİZİ YE-
NECEK ?

BİZ Mİ EMPERYALİZMİ YE-
NECEĞİZ?

Marksizm-Leninizm bu soruya
yıllar önce cevap vermiştir: “Dev-
rim tarihin çözülmüş bilmecesidir”
diyerek tarihin ve bilimin yasala-
rının halkları bu zorunlu sonuca
ulaştıracağını anlatmıştır.

Biz Kazanacağız!
Halklar Kazanacak!
Bu kesindir!
SINIFLAR MÜCADELESİ

TARİHİ YAZARKEN 20. VE 21.
YÜZYIL EMPERYALİZMLE
DÜNYA HALKLARI ARASIN-
DAKİ MÜCADELE OLARAK
ŞEKİLLENMİŞTİR.

SAVAŞ İDELOJİK, POLİTİK,
ASKERİ HER ALANDA SÜRMÜŞTÜR. Bu kıran
kırana süren savaşın en önemli cephesi İDEOLOJİK
alanda yaşanmıştır.

2. PAYLAŞIM SAVAŞINDA SONRA EMPERYA-
LİSTLERİN EN ETKİLİ KULLANDIKLARI YÖNTEM
HALKLARI VE ÖNCÜLERİNİ İDEOLOJİK TESLİ-
MİYETE ZORLAMAKTI. 

Savaş asıl olarak ideolojilerin savaşıdır! Tüfek, tank,
bomba, uçak, kimyasal gaz ya da benzeri sayısız silahla
insan bedenlerinden önce ideolojileri hedef almıştır em-
peryalizm…

İnsan beynini teslim almanın en etkili yolu olarak
onun düşüncelerini değiştirmeyi  benimsemiştir.

Bu saldırı 2. Paylaşım Savaşı sonrasında hız kazanarak
sosyalizmin yıkılmasına, bugünün tasfiye, teslimiyet ve
uzlaşma politikalarına kadar devam etti, ediyor…

EMPERYALİSTLER DEVRİMCİ HAREKETLERİ
ÖNCE İDEOLOJİLERİNDEN VURURLAR

Fiziki imha sonraki aşamadır. 1960’lardan beri em-
peryalizmle halkların öncüleri arasında yoğunlaşan bu
kesintisiz savaşın defalarca kanıtladığı gibi; ÖNCE
İDEOLOJİK YENİLGİ, ARDINDAN FİZİKİ TESLİ-
MİYET GELMİŞTİR.

İDEOLOJİK OLARAK TESLİM OLMAYANLAR,
YENİLMEZ!

THKP-C’DAN DHKP-C’YE UZANAN TARİHİMİZ
BUNUN KANITIDIR

BİZ TARİHİN CEVAPLAMAMIZ İÇİN ÖNÜMÜZE
KOYDUĞU SORUYA İLK ÖNCE KIZILDERE’DE
OLMAK ÜZERE DEFALARCA CEVAP VERDİK

TARİHİN HER DÖNEMECİNDE SAVRULMADAN,
HER SAFLAŞMADA DOĞRU YERDE DURARAK,
HER İDEOLOJİK SALDIRIYI ZAFERE DÖNÜŞTÜ-

REREK CEVAPLADIK
SONUÇ: 50 yıl önce söylediklerimizden hiç sapmadık,

çizgimizi koruduk ve tüm dünya halklarına umut olabilen
bir gelenekler bütününü yaratabildik.

Düşmanın politikalarına karşı politikasız kalmamak,
her süreçte kendimizi yenileyerek THKP-C çizgisini ete
kemiğe büründürmektir.Devrimciliğin gerekleri ve ihti-
yaçları değiştiğinde o ihtiyaca göre bir DEVRİMCİ TA-
NIMI geliştirebilmemizdir. 

Devrimciliğin tanımı; emperyalizmle uzlaşmaya in-
dirgendiğinde de,

devrimciliğin tanımı; "parlamentoculuk"la eşdeğer
hale getirildiğinde de,

devrimciliğin tanımı; emperyalizm değişti denildiğinde
de Parti-Cephe çizgisinde değişiklik yaratmamıştır.

Esas olan Parti-Cephe çizgisinin ve Parti-Cephe ru-
hunun gereklerini yerine getirebilmektir. 

Parti-Cepheli devrimciliğin gereklerini yerine getirmek
için gerektiğinde her tür bedeli ödemeyi göze almaktır.

Tasfiye, teslimiyet ve uzlaşma rüzgarlarına kapılanlar
kendi devrim kaçkınlıklarını meşrulaştırmak için dev-
rimciliği bozmaya çalışmışlardır. 

Taktik adına "düzene güven veren" mesajlar vermişler;
her türlü "bela"yı savuşturan bir "devrimciliğin" teorisini
yaparak devrimciliği bozmuşlardır.

Parti-Cepheli devrimcilik nesnel koşullara teslim olan
bir devrimcilik değildir. 

Parti-Cephe anlayışında devrimcilik değişen koşullara,
düşmanın saldırılarına göre kendisini yenileyen, her tür
bedeli göze alarak sınıf mücadelesinin görevlerini yerine
getiren bir devrimciliktir.

Parti-Cephe çizgisinde devrimcilik emperyalizmin
tasfiye politikaları, ideolojik saldırılarıları karşısında



dimdik durabilmiş; 1960'lardan itibaren teslimiyet rüz-
garları arasından süzülerek berraklaşmış bir devrimci-
liktir.

İŞTE BUNUN İÇİN BUGÜN DEVRİMCİ OLMAK
PARTİ-CEPHELİ OLMAKTIR. 

İŞTE BUNUN İÇİN ÜLKEMİZ VE DÜNYA HALK-
LARININ DİRENME VE KURTULUŞ UMUDUNU
YOKETMEYİ HEDEFLEYEN POLİTİKALARA GEÇİT
VERMEYEN BİR PARTİ-CEPHE GERÇEĞİ VARDIR

EMPERYALİZM DEVRİMCİ HAREKETLERİ
ÖNCE İDEOLOJİLERİNDEN VURURKEN GERÇEK-
TE KENDİ KABUSLARINA ÇÖZÜM ARIYORDU

Neydi emperyalistlerin kabusları?
1. Paylaşım Savaşı’ndan sonra dünyanın altıda birinin, 
2. Paylaşım Savaşı’ndan sonra da dünyanın üçte

birinin bağımlılık zincirlerinden kurtulmasıydı.
EMPERYALİSTLER BU KABUSU KENDİLERİNE

YAŞATAN İDEOLOJİYİ HEDEF ALDILAR
Sosyalizmi umut olmaktan çıkarmak için her şeyi

yaptılar. 
İdeoloji yaşamdır, savaştır. 
İDEOLOJİ HALKLARIN SİLAHI VE SAVUNMA-

SIDIR.
İdelojik olarak yenilenler silahsız ve savunmasız kal-

mışlardır.
Çünkü sınıflar savaşında Marksist-Leninist ideolojiden

daha güçlü bir silah yoktur.
İDEOLOJİSİNİ BIRAKAN SİLAHINI VE SAVUN-

MASINI BIRAKIR
İdeolojisinden vazgeçen silahından vazgeçer. Nesnel

koşullara uyum sağlar ve düzenle uzlaşır.
İdeolojisini bırakan saflaşmayı; saflaşmayı bırakan

da savaşmayı bırakır.
İdeolojisine sahip çıkan savaşma gücüne de sahip çı-

kar.
İdelojik güç, dünyanın en devasa gücüdür. Buna

inanan, bunu kullanan halkların yenilme imkanı yoktur. 
İdeolojik güç; emperyalizme ve faşizme karşı her

koşulda ve şart altında savaşma kararı ve kararlılığıdır.
İdelojik güç; herkesin silahları teslim ettiği, betona

gömdüğü bir dönemde, bombalarla yakılıp yıkılan sığı-
naklarından, yerin yedi kat altından silahlarını çıkararak
savaşmaya devam etmektir.

Gerçek yenilgi, devrimci ideolojinin, devrimci de-
ğerlerin tahrip edilmesidir. 

Gerçek yenilgi, ideolojik yenilgi ve düşmanın ideolojik
etkisi altına girmektir. Bu yenilgi iflah olmaz. 

Bu yenilgide devrim, halk, vatan, bağımsızlık unutulur;
emperyalizm ve faşizm kavramları belirsizleştirilir, yu-
muşatılır. 

Bu yenilgi kendisi olmaktan vazgeçmektir. 
Halk safını terk etmektir. 
Bu yenilgi beyninin işgal edilmesi, yüreğinin kuru-

masıdır.
Bu yenilgi halkların aklını, beynini büyük bir yalanın

esareti altına terketmektir.

Emperyalistler; biz halkları bu esarete mahkum etmek
için yıllardır uğraş veriyorlar.

ABD emperyalizminin, CIA’nın ürettiği tüm politi-
kalarla yıllardır saldırıyorlar. Amerikan başkanları
Theodore Roosevelt’den J.F.Kennedy’e, Buslar’dan Oba-
malar’a bu politikalar özünde hiç değişmemiştir. Kimi
zaman adları “Big Stick” olup halkların kafasına inecek
“sopa” olurken kimi zaman Punta Del Este  anlaşması
oldu,“İlerleme İçin İttifak” projelerine yöneldi. Kimi
zaman “Ulusal Güvenlik Doktrini” olup halka işkence
ve katliamları planladı. “Düşük Şiddetli Çatışmalar” adı
altında halkları Amerikan ordularının varlığına “alıştırarak”
işgal yöntemlerini hayata geçirdi… Ya da 2010’lar son-
rasında olduğu gibi ideolojik ve siyasi önderliği üstlendiği
tasfiye, teslimiyet ve uzlaşma politikalarının öncülüğünü
yaptı.

1960'lar:
*Emperyalistler:
Emperyalistler 1960'larda Latin Amerika halklarının

“sosyal tabanı"nı kurutmaya çalıştılar. CIA labaratuvar-
larında üretilen“demokrasi” şovları sergilediler.

Burjuvazi adına ideolojik saldırıyı sürdürecek Herbert
Marcus gibi "aydınlar" devreye sokuldu. Devrim işçi
sınıfı yerine "azınlıklara, serserilere, eşcinsellere havale"
edilmek istendi. 

*Sol:
Amerika’nın kimi “ilerlemeci”,  “demokratik” projeleri

karşısında bir bölüm Latin Amerikalı solcunun “kafası”
karışmıştı. Gerçekte uygulanan Yeni Sömürgecilik yön-
temlerinin daha “ince” hale getirilmesiydi. “Büyük bira-
derin” kaba kavgacı müdahale politikasının artık köhne-
leştiği ve komünizme karşı mücadelede sadece askeri
olmayan ince baskı metodlarının gerekli hale geldiği bu
sırada görmemezlikten geliniyordu. İlerleme için ittifak”
programlarıyla yoksulların en yoksullarına, bunları sistem
değiştiricilerin kollarına itmemek için, biraz yardım edi-
lecekti, “yukarıdan devrimle”, “aşağıdan devrimin önüne
set çekilecekti.”(*)

Herbert Marcus'un ideologluğunu yaptığı saldırılar
da etkisini gösterdi, daha o günlerde sivil toplumculuk,
savaşmak yerine uzlaşma düşüncesi solun bir bölümünü
etkisi altına aldı. 

*Biz:
O dönemde bizim topraklarımızda THKP-C ideolojisi

mayalanıyordu. THKP-C'yi oluşturacak kadrolar işçinin,
köylünün yanında grevlerde, işgallerde, direnişlerde bü-
yüyorlardı. 

Ve bu sürecin sonunda THKP-C’nin kurulmasıyla
Türkiye'de 50 yıllık reformist ve revizyonist gelenek
parçalanıyordu.

1970'ler:
*Emperyalistler: 
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Emperyalizm ve işbirlikçi oligarşiler, halkların silahlı
kurtuluş savaşının gelişimini, cuntalarla, sivil faşist ha-
reketlerle, kontrgerilla operasyonlarıyla, katliamlarla,
hapishanelerle, işkencelerle durdurmak istediler. Bir
yandan da halkların bilincini demokrasi projeleri (de-
mocracy project) ile bulandırmaya çalıştılar.

*Sol: 
Başta Latin Amerika solu olmak üzere faşist dikta-

törlüklerin saldırıları karşısında sol politikasız kaldı.
Askeri yenilgiler bir zafere ve direnişe dönüştürülmedi.
Yenilgi solun beyninde meşrulaşmaya başladı.

*Biz:
1970'lerde emperyalizmin devrimlerin ve devrimci

hareketlerin içini boşaltma politikasına biz MALTEPE
DİRENİŞİ İLE CEVAP VERDİK. Ülkemizdeki 50 yıllık
revizyonist ve reformist gelenekten, 51 saatlik Maltepe
direnişi ile koptuğumuzu tüm dünyaya duyurduk. THKP-
C kendi içinde başgösteren inkarcılar ve tasfiyecilerle
de mücadele ederek yeniden örgütlenip, silahlı savaşı
sürdürdü.

İdeolojik yenilgiyi kabul etmedik.
Kızıldere direnişini yarattık.
Kızıldere, Türkiye devriminin ve devrimcilerinin DO-

ĞUM YERİ oldu.

1980'ler:
*Emperyalistler:
Faşist Cuntalar, 24 Ocak Kararları, "liberalizmin üs-

tünlüğü" tartışmaları, devrimci hareketleri hapishanelerde
"teslim alma" politikaları...

*Sol: 
Legalizm, mültecilik, yılgınlık, inançsızlık, devrimci

değerleri hızla terketmek yaygınlaşmaya ve sol umutsuzluk
bataklığına gömülmeye başladı. Hapishanelerde teslimiyet
baş göstermişti. 

Uruguay'ın, Bolivya'nın vb. hapishaneleri ve Mamak,
teslimiyetin teorilerinin kaynağı oldu. Direnmeyenler,
1980’lerin  ortalarından itibaren “yeni açılımlar” yapıp,
artık silahlı mücadelenin zamanın geçtiğini, legal imkanları
kullanmak gerektiğini söylemeye başladılar. Beyinlerini
burjuvaziye teslim etmişlerdi ve artık burjuvazinin teo-
risyenlerinin ağzından konuşacaklardı. 

*Biz:
Faşist cuntaya karşı cevabımız hazırdı: 
"CUNTA 45 MİLYON HALKI TESLİM ALAMA-

YACAK" kampanyası oldu.
Faşizmin ve burjuva bireyciliğinin karşısına şehitle-

rimizle barikat ördük. 
Sol "yaşamak" için yaptırımlara boyun eğerken biz

1984 ölüm orucu ile direniş barikatı kuruyorduk.

1990'lar:

*Emperyalistler: 
Sosyalist ülkelerde karşı devrimler gerçekleşti. Bur-

juvazi, sosyalizmin yıkıntıları üzerinde tarihin en büyük
ideolojik saldırılarını başlattı.

"Tek kutuplu dünya" "modası geçen bağımsızlık"
tezleri her yeri kapladı. 

1960'lardaki Marcuslar'ın yerini "tarihin sonu geldi,
emperyalizm değişti" diyen Fukuyamalar, Negriler aldı.
"Marks haklı çıkmamıştı" vb. sözler tartıştırılıyordu.

İnançsızlık, umutsuzluk, legalizm, silahlı mücadelenin
reddi ve ne kadar pespaye burjuva ideolojisinin türü
varsa ortalığa döküldü. Ve halklara bunlara "inanın"
çağrısı yapıldı.

*Sol:
Bayraklardan hemen orak-çekiç gibi sosyalizmi ifade

eden semboller çıkarıldı.
Silahlı mücadele inkar edildi, yanlışlığı keşfedildi.

İnkar, inançsızlık, tesmiyet dünyada ve ülkemizde ala-
bildiğine yayıldı.

Emperyalistler ideolojik savaşın bu kesitinde ciddi
mevziler kazandılar.

Devrimci hareketlerin pekçoğu sosyalizmin çözüm
olmadığını savunuyor; "ideolojik kriz" lafını dillerinden
düşürmüyordu.

Biz:
*Direnerek geldiğimiz tüm bu aşamada "ATILIM" la

örgütsel ve ideolojik olarak kendimizi yeniledik.
İdeolojik kuşatma altında 16-17 Nisan direnişlerinde

Sabolar'ın, Edalar'ın dalgalandırdığı orak çekiçli kızıl
bayrak sosyalizmin onuru oldu. Ve o iki kadının dilinden
tüm dünyaya  inancımızı haykırdık: “BAYRAĞIMIZ
ÜLKENİN HER TARAFINDA DALGALANACAK”

2000'ler:
Emperyalistler:
"Ya düşünce değişikliği ya ölüm" diyerek tüm halklara

saldırıya geçtiler. 
Ne kadar devrimci, sosyalist ilke, değer, düşünce

varsa hepsini dünya yüzünden kazıyıp yoketmek isti-
yorlardı. Krizleriyle orantılı olarak da korkuları büyümüştü. 

*Sol: 
Bu ciddi tasfiye sürecine boyun eğmeyi tercih etti. O

günlerde direnmek var olmak demekti, direnmek bedel
ödeyerek, ölerek var olmaktı. Direnmek solun günde-
minden, dilinden, yaşamından tamamen çıktı. "Akıllı
solculuk" "kaymak tabakayı korumak" geçerli hale geldi.
Büyük direniş sürerken, “direnmeyen çürür!” diye yazdık
tarihe. Direniş sonrası, bunun kanıtlarıyla doludur. 

*Biz: 
Emperyalizmin bu güçlü tasfiye, teslimiyet politikasına

karşı biz 7 yıllık Büyük Direniş ile cevap verdik.
“YA DÜŞÜNCE DEĞİŞİKLİĞİ YA ÖLÜM” politi-
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kasına karşı yeryüzünün en sert sınıf çatışması ülkemizde
Büyük Direniş’le gerçekleşti. Tüm dünyada ve ülkemizde
devrimi, sosyalizmi bu kadar açık ve net savunan, uzlaş-
mayı reddeden ve cepheden tavır alan bir tek biz vardık.

Ve o gün direndiğimiz için bugün varız. O günlerde
direndiğimiz için bugün ülkemizde devrimcilik var.

2010-2017:
Yine çok keskin bir çatışmanın içindeyiz. 
İdeolojik ve siyasi önderliğini emperyalizmin yaptığı

tasfiye,teslimiyet ve uzlaşma politikalarının sonucunda
silahlar tamamen bırakılıyor. Silahlarla beraber halkların
bağımsızlık umudu toprağa gömülüyor.Halkların elindeki
silahlar ya betona gömülüyor, eritiliyor ya da emperya-
lizmin emri altına giriyor.

Ve Biz diyoruz ki;
Ülkemizin tüm dağları bizim olacak, tüm şehirlerinde

örgütleneceğiz. 
Emperyalizmin kurbanı değil, celladı olacağız!
Emperyalizmi kovacak, iktidarı alacağız
Umut var, biz varız!
Umut bağımsızlık, demokrasisi, sosyalizmdir.
Umut gerilla ordularıdır, halk ordularıdır, halk milisleri

ve halk örgütlenmeleridir!
Umut bu ideoloji ile savaşan Parti-Cephe'dir.

İDEOLOJİK ZAFER BİZİMDİR
50 YIL ÖNCE SÖYLEDİKLERİMİZDEN MİLİM

SAPMIŞ DEĞİLİZ. KURTULUŞA KADAR SAVA-
ŞACAK; ANADOLU'DA BAĞIMSIZLIK, DEMOK-
RASİ VE SOSYALİZMİ KURACAĞIZ!

Biz diyoruz ki biz yeneceğiz!
Çünkü, bizim elimizde Marksist-Leninist ideolojimiz

var. Sınıflar savaşında Marksist-Leninist ideolojiden
daha güçlü bir silah yoktur.

Çünkü, bizim elimizde Marksist-Leninist ideoloji sa-
dece yazılı bir metin değildir. Her anımızı, her eylemimizi,
her adımımızı belirleyen bir eylem kılavuzudur.

Çünkü, bizim elimizde Marksist-Leninist ideoloji,
bizimle birlikte yaşayan, gelişen, büyüyen, direnen, sa-
vaşan, düşünen, planlayan, programlayan, eyleme geçen,
geri çekilen, atılım yapan, şehit düşen, şehitliklerden
yeniden ve yeniden doğan, yaşamımızın ve savaşımızın
kendisidir.

Çünkü, bizim ideolojimiz, yazılı bir metin olmaktan
çıkmış Maltepe olmuş, Kızıldere olmuştur. 

Biz diyoruz ki, biz yeneceğiz. 
Çünkü, bizim Anadolu’nun kerpiç bir köy evinden,

Anadolu’nun bütün köşelerine kadar yayılan “Biz buraya
dönmeye değil, ölmeye geldik” sloganımız, Kızıldere’miz
var.

Çünkü, bizim, dünyanın neredeyse her tarafında sos-
yalizm bayrakları indirilip, emperyalizme biat edilirken,
kuşatıldıkları üssün penceresinden sosyalizmin orak-
çekiçli bayrağını dalgalandıran, Sabolar'ımız, Edalar'ımız,

16-17 Nisan direnişlerimiz var.

Emperyalizmin Teslim Alamadığı 
Tek Gücün Parti-Cephe Olması 
Tesadüf Değildir 

Bunun sırrı, Kızıldere’deki Mahirler’in sloganlaştırılmış
cevaplarıdır: “Biz buraya dönmeye değil, ölmeye gel-
dik”.

Emperyalizme karşı direnişimiz ölümüne bir direniş
olduğu için teslim alamadılar.

Kızıldere’den sonra da emperyalizmin ve işbirlikçi
oligarşinin, faşist cuntanın teslimiyet dayatmaları kesintisiz
sürdü. Ama teslimiyet dayatmaları sonuç vermedi. Her
seferinde aldıkları cevap aynı oldu: 

“Biz buraya dönmeye değil, ölmeye geldik!”
“Siz bizim teslim olduğumuzu nerede gördünüz?”
“Asıl siz halkın adaletine teslim olun!”
Mahir Çayanlar’ın tereddütsüz, tartışmasız “Biz

buraya dönmeye değil, ölmeye geldik” cevabı bu nedenle
tarihseldir. Şehitlikleriyle halkların umuduna can oldular,
yaşam verdiler.

Kızıldere'de Mahirler'in verdiği cevabı verme-
yenlere, onların takipçisi olmayanlara bakın! 

Marksist-Leninist ideolojiden soyunmuş beyinleri,
posa haline gelmiş bir vücudu oradan oraya taşımaktan
başka bir işleve sahip değillerdir artık.

Bakın tarihlerine! O günden bugüne Türkiye’de pek
çok şey yaşanmıştır. Sınıflar savaşı ölümüne tüm şiddetiyle
sürmüştür. Ama bu sınıflar mücadelesinin tek bir karesinde
yoklar. İddiaları olmayan, hedefleri olmayan, karşılarına
çıkan her güce boyun eğen, Kürt milliyetçiliğinin, em-
peryalizmin peşine takılır  durumdalar. Oradan oraya
savruluyor, kullanılıp, bir kenara atılıyorlar. Fakat, bu
girdaptan çıkacak bir ideolojik güçten artık yoksunlar,
kendi ayakları üzerinde durabilecek bir ideolojiden artık
yoksunlar. Teslimiyet budur. 

Bakın Kürt Milliyetçi Hareket’e, ideolojik olarak ye-
nilmiştir. Kızıldere’nin adını ağızlarına ya karalamak
için, ya kendi meşruluklarını kaybettiklerinden, Kızıl-
dere’nin meşruluğunun arkasına sığınmak için aldılar.

Kürt halkı, bu milliyetçi ideolojinin önderliğinde,
çok savaştı, öldü ama nihayetinde, Kürt Milliyetçiliği
bu mücadeleyi, emperyalizmin ve oligarşinin icazet
sınırları içine hapsetti. Kürt Milliyetçi Hareket’in önderliği
ve yöneticileri, emperyalizme karşı bedeli ne olursa
olsun savaşmayı değil, emperyalist  düzen içinde yaşamı
tercih ettiler. Sonuç, ideolojik teslimiyet, ölümdür. Artık
Kürt Milliyetçi Hareket’in bayrağı emperyalizmin bayrağı,
savaşçıları emperyalizmin askerleri durumundadır. Ame-
rikan emperyalizminin dünyadaki işgal ve halklara karşı
savaş üslerinin sayısını arttırmaktan, Amerikan  emper-
yalizminin askeri gücüne birkaç 10 bin asker daha kat-
maktan başka bir işlevleri yoktur.

Bakın Latin Amerika ülkelerine, Kolombiya'da, Ko-
lombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC), silahlarını
toprağa gömme sözü verdi, teslim oldu. Birlemiş Milletler
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(BM) bu silahlarla ABD'nin New York kentindeki BM
Genel Merkezi'nde, Küba'nın başkenti Havana'da ve
Kolombiya'nın bir kentinde heykeller yaptıracağını
açıkladı. 

İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu (IRA), silahların ilk
kısmını emperyalistlerin izleme heyetinin tanıklığında
2001 yılında betona gömdü. 2002 ve 2004'te de yine şa-
hitler huzurunda silahlar betona gömüldü. Nihayet 2005'te
IRA resmi bir açıklamasıyla silahlı mücadeleyi bıraktığını
açıkladı.

Bizim Mayamızda Maltepe Direnişi ve
Kızıldere Vardır!
Kızıldere Teslim Olmamaktır, 
"Biz Buraya Dönmeye Değil 
Ölmeye Geldik" Demektir!
Düşman Kızıldere’de 
Öldürdüğünü Sandı, 
Tersine Biz Kızıldere’de Doğduk!
Yeniden Doğmak İçin
Önce Düzenden İdeolojik Olarak 
Kopmak Gerekir!
Kızıldere Bizim Şehit Düştüğümüz, 
Düzenden İdeolojik Kopuşu 
Tamamladığımız ve 
Yeniden Doğduğumuz Yerdir!

Nedir Kızıldere? İdeolojidir. Marksist-Leninist ideo-
lojidir. 

Nedir İDEOLOJİ? 
“Siyasi veya toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hü-

kümetin, bir partinin, bir grubun davranışlarına yön
veren politik, hukuki, bilimsel, felsefi, dini, moral, estetik
düşünceler bütünü:”

Yani ideoloji, davranışlarımıza yön veren düşünceler
bütünüdür. 

Bizim ideolojimiz Maltepe’de 50 yıllık revizyonist
geleneği, 51 saatlik direnişle yenendir.

Revizyonizm, devrimin tasfiyesi, emperyalizmin ica-
zetinde yapılan solculuktur.

50 yıllık revizyonist gelenek, Anadolu halkının devrim
için örgütlenmesinin önündeki temel ideolojik engeldir.

51 saatlik Maltepe Direnişi’nde, Mahir ve Cevahir,
halkın üzerindeki revizyonist ideolojinin etkilerini silip
atar. Devrim için savaş çizgisini halkların bilincine yer-
leştirirler.

Mahirler’in eylemini şekillendirendir ideoloji...

Kızıldere, Bizlere Sınıfımızı Anlatır. 
Halk Olduğumuzu Anlatır
Yüzlerini Dahi Görmediğiniz İnsanlar
Sizin İçin Canını Vermiştir

Bu eylem, halk olmanın, emekçi sınıflar olarak,

açlar ve yoksullar olarak, faşizmin zulmü altında yaşayanlar
olarak, katliamların hedefleri olarak, sömürü çarkının
dişlileri arasında ezilenler olarak, aynı safta olduğumuzu
anlatır, aynı cephede savaştığımızı anlatır. Ortak müca-
delemizin, her birimizin canından daha değerli olduğunu,
halk olarak emperyalizme ve oligarşiye karşı yürüttüğümüz
savaşın bir ölüm kalım savaşı olduğunu anlatır.

Savaş esas olarak ideolojiler arasında sürer. İdeolojileri
oluşturan, yaşam koşullarıdır, yaşam biçimidir. Burjuva
ideolojisi, özel mülkiyete dayalı bir ideolojidir. İnsan
emeğinin sömürüsünü meşru görür. Proletarya ideolojisi,
emek sömürüsüne karşı çıkar, üretim araçlarının ortak
mülkiyetini savunur.

Burjuva ideolojisi, emperyalist tekellerin dünyaya
hakim olmasını savunur. Bu hakimiyetin zorla, emperyalist
işgal orduları ve emperyalist sermaye gücüyle gerçek-
leştirilmesini meşru görür. Proletaryanın ideolojisi, her
türlü sömürüye karşıdır. Sömürgeciliğe karşıdır, suç sa-
yar.

Bizim İdeojimiz Geleneklerimizi Yarattı
Leylalar, Bilgehanlar, Şafaklar, 
Muharremler Geleneklerimizle 
Büyüdüler; Geleneklerimizi Büyüttüler,
Kızıldere’yi Yeni Kızıldereler İzledi

Biz diyoruz ki, biz yeneceğiz. 
Çünkü, emperyalizmle örgütler uzlaşıp, silahlarını

gömüp, üzerini betonlarla kapatırken, bizim Leyla ko-
mutanlarımız var, yerin yedi kat dibinde, bombalanan,
yakılıp yıkılmış sığınaklarına girip silahlarını çıkaran ve
savaşan.

Bizim Bilgehan komutanlarımız var, kuşatıldığı
bölgede düşmana korku salarak çatışan, halk olmanın
mütevazılığı içinde, görev adamı olmanın mütevazılığı
içinde, savaşıp teslim olmama geleneğimize, son anlarında
örgütüne yardımcı olma geleneğimize yeni halkalar ek-
leyerek şehit düşen.

DEVRİMCİ HALK KURTULUŞ PAR-
TİSİ-CEPHESİ, DÜNYANIN BUGÜNKÜ
KOŞULLARINDA HALKLAR İÇİN TEK
KURTULUŞ YOLUNUN HALKIN Sİ-
LAHLI SAVAŞI OLDUĞUNU SÖYLE-
MEYE VE BUNU HAYATA GEÇİRME-
YE DEVAM EDİYOR

BUGÜN TESLİM OLMAYAN VE SAVAŞAN YAL-
NIZCA BİZ VARIZ. 

YARIN TÜM ÜLKELERDE ONLARCA, YÜZLER-
CE DHKP-C’NİN OLMASINI İSTİYORUZ. 

YERYÜZÜNÜN TÜM ÜLKELERİNDE halkları
için, vatanları için, kendilerini tereddütsüz feda eden
122’ler, yakılıp yıkılan sığınaklarından silahlarını çıkarıp
savaşan Leylalar, adalet için kendini feda eden Bilgehanlar,
dünya yıkılsa da, devrim ve sosyalizmden vazgeçmeyen
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devrimci önderlikler olmalı. 
BUGÜN HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA

ÖNEM VERDİĞİMİZ İDEOLOJİK MÜCADELE-
MİZİN EN TEMEL AMACI DA BUDUR

Düşünün, 1970’lerin sonlarından bu yana tasfiye  po-
litikalarıyla, askeri darbelerle, Ortdoğu’da işgallerle,
sosyalist sistemin yıkılmasıyla, emperyalizmin “terör”
demagojisiyle dünya çapında yürüttüğü savaşlarla, mezhep
veya milliyetler temeldeki silahlı eylemlerle… dünya
defalarca alt üst oluşlar geçirdi; bu  fırtınalar içinde,
herkes bir yerlere savrulurken, bir hareket, DEVRİMCİ
HALK KURTULUŞ PARTİSİ-CEPHESİ, ne yıkıldı, ne
savruldu, emperyalizmin her politikasına, onu bozacak
bir politikayla cevap verdi, ideolojisinin gücüyle hep
kendi sandalyesinde oturmaya devam etti. 

Yaralar aldık, yaralarımızı savaşın içinde tedavi edip
devam ettik. 

BİZ NASIL AYAKTA KALDIK? Cevabı buradadır. 
1- İdeolojik netliğimiz
2- Emperyalizme karşı değişmeyen tavrımız. 
3- İdeolojik ve siyasi olarak ayaklarımız hep

kendi topraklarımızda oldu. 

POLİTİKASIZLIK YENİLGİYE AÇILAN KAPIDIR;
Emperyalizmin ne askeri, ne ideolojik saldırıları karşısında
çözümsüz ve politikasız kalmadık. 

TÜRKİYE HALKLARINA ŞU İKİ SO-
RUNUN CEVABINI AÇIKLAMAK,
GÖREVİMİZDİR:

NE YAPACAĞIZ?
NASIL YAPACAĞIZ?
Devrim tarihsel ve siyasal zorunluluktur. 
Türkiye Devrimine önderlik etme ve devrimi zafere

ulaştırma iddiasındayız.
Devrim, devrimcilerle ete kemiğe bürünür. 
Devrimcilik, bugün Parti-Cepheli olmakla özdeşleş-

miştir. 
Neden böyle olduğunun cevabı, yukarıda anlatılan

dönemlerdedir. 
Her dönemin kendi koşulları içinde, devrimcilik

yeniden tanımlanmıştır. 
Her tanımda, devrimcilik daha da güçlenmiş, yenil-

mezleşmiştir. 
Dünya halkların direnme hakkını kurtuluş umudunu

yok etmeyi amaçlayan politikalara teslim olmayacağız.
Bağımsızlık demokrasi sosyalizm düşüncemizden vaz-
geçmeyeceğiz. Devrim ve sosyalizm umudunun yok
edilmesine, halkların çaresiz ve alternatifsiz bırakılmasına
izin vermeyeceğiz. Bunu abartılı bulanlar tarih önünde
yeniktir.

Devrimcilik adına emperyalizmin yedeğine düşmek,
parlamentoculuk; mücadele kaçkınlığı; devrimcilik
adına emperyalizmin icazetinde "yalan devrimler"
de savunulmuştur.

DEVRİMCİLİĞİN TANIMINDA BUGÜN TEMEL
OLANLAR ŞUNLARDIR: 

DEVRİMCİLİK BEDEL ÖDEMEKTİR. 
DEVRİMCİLİK TESLİM OLMAMAKTIR. 
DEVRİMCİLİK UZLAŞMAMAKTIR. 
Bugün başka tür bir devrimcilik yoktur. 

SAVAŞIYORUZ... ZAFER YOLUNDA-
YIZ. 

SAVAŞIMIZ; HERKESİN SİLAHLA-
RINI GÖMDÜĞÜ BİR ZAMANDA, YI-
KILMIŞ SIĞINAKTAN SİLAHINI ÇI-
KARIP HESAP SORMAYA KOŞAN LEY-
LALAR’LA BÜYÜYECEK!

SAVAŞIMIZ; YOKSUL GECEKONDU
MAHALLELERİNİN ŞAHANLARIYLA
BÜYÜYECEK!

SAVAŞIMIZ; HALKIN ÖRGÜTLÜ-
LÜKLERİYLE BÜYÜYECEK!

SAVAŞIMIZ; HALKI SAVAŞTIRA-
RAK, SAVAŞI HALKLAŞTIRARAK BÜ-
YÜYECEK!

İdeolojik netliğimizin kaynağı tarih ve sınıf bilinci-
mizdir. Halk ve vatan sevgimizdir. Diyalektik ve tarihsel
materyalizmdir. Bilimdir. 

Kendi yolundan gitmeyenler, düşmanın yoluna girerler.
Biz kendi yolumuzda ilerlemeye devam ediyoruz. 

Halktan ve kendi topraklarından kopan hiçbir örgüt,
hiçbir devrimci yaşayamaz. 

Leylalar’ın, Bilgehanlar’ın Kızıldere’den bu yana bu
hareketin saflarından çıkması rastlantı değildir. Uzlaşma
ve teslimiyet politikalarından kahramanlık çıkmaz.  Tes-
limiyetten ihanet çıkar. 

Şunu çok iyi biliyoruz. 
Savaşı büyük silahlar, binlerce ton bombalar değil,

sosyalizmin ideolojisiyle savaşan, savaşı halklaştıran
gerilla güçleri ve halk ordusu kazanacaktır. 

Halkı örgütleyecek, halkı savaştıracak, zaferi halk
olarak kazanacağız. 

Büyük silahlara tapanlar, büyük güçlere tapar, em-
peryalizmle uzlaşırlar.  

Biz halkımıza güvenerek devrim yolundayız. 

DÖNEN DÖNDÜ. 
BİZ DEVRİM YOLUNDAYIZ. 
ANCAK BU YOLDA 
YÜRÜYENLERİN 
ZAFER ŞANSI VARDIR. 
İDEOLOJİMİZ NET, 
ZAFER YOLUMUZ AÇIKTIR:

Yürüyüş
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(Basından: Türkiye’de kitap oku-
ma oranı %1 iken evlilik programı
izleme oranı %76!)

"Direnişimiz Demokrasi ve Öz-
gürlüklerimiz İçindir ‘Biz’ Kazanır-
sak Gelecek Kazanır Geleceğimize
Sahip Çıkın!"

Merhaba,
Dışarısının büyük bir hapishaneye

dönüştürüldüğünü biliyoruz. Yine
de bu durum hapishanelerdeki ger-
çekleri görmeye engel olmamalı!
İçeriyi düşünmenizi istiyoruz… İçe-
riyi düşünün, çünkü hapishaneler
bir ülkenin demokrasi ve özgürlükler
aynasıdır!

Karanlıkta boğmak istiyorlar bizi!
Nasıl mı? Gün geçmiyor ki yeni
baskı ve yasaklarla üzerimizdeki

tecrit ağırlaştırılmasın! Hakkımızı
savunabileceğimizi düşündüğünüz
mahkemeler, kendi hukukunu bile
tanımıyor. Söz konusu siyasi tutsaklar
olunca koşullanmışçasına tecrit po-
litikalarını onaylıyorlar! Bir de biz-
den, bu hukuksuzluğa koşulsuz itaat
etmemizi bekliyorlar! Bunun yerine
haklarımız için direneceğiz!

Adalet Bakanlığı’nın genelgesiyle
kitaplarımız yasaklanmıştı! Bu ge-
nelgeden kendine vazife çıkaran Eği-
tim Kurumu dışarıdan gönderilen
dergi ve gazeteleri yasakladı! Bizleri
bilgisizliğin karanlığında boğmak
istiyorlar!

Bunun için Yasak’larda sınır yok.
Zaten hukuka, ilke ve kurala da
gerek yok! Hapishaneler arası bir
yasak yarışıdır almış başını gidi-

yor.(....)
Tüm kokuşmuşluğuyla bize ya-

şamı “zehir” etmeye çalışıyorlar!
Kitap ve dergilerimiz- gazetele-

rimiz bizim yaşam kaynağımız…
Yaşamak için direniyoruz!
Kitap ve dergilerimiz, gazetele-

rimiz aydınlığımızdır.
Karanlığa teslim olmamak için

direniyoruz!
Bize destek olun, sesimize kulak

verin. Direnişimiz demokrasi ve öz-
gürlüklerimiz içindir. “Biz” kaza-
nırsak gelecek kazanır…

Geleceğimize sahip çıkın!
Deniz ŞAH
F Tipi Hapishane       
Kürkçüler/ ADANA

Emperyalizmin her politikasında TEK BİR AMAÇ
vardır: Devrimcileri teslim almak, devrimleri yok etmek
ve emperyalist sömürüyü ilelebet sürdürmek,  

BİLİYORUZ Kİ ÖNCE İDEOLOJİK YENİLGİ,
ARDINDAN FİZİKİ TESLİMİYET GELMİŞTİR.

1960’dan bu yana gelen her ideolojik, askeri saldırı
dalgasının karşısında ayakta kalmamızın nedeni ideolojik
sağlamlığımız ve netliğimizdir.

2000’Lİ YILLARIN BAŞINDAN İTİBAREN İSE
İDEOLOJİK VE SİYASİ ÖNDERLİĞİNİ EMPER-
YALİZMİN YAPTIĞI

- UZLAŞMA 
- TASFİYE
- TESLİMİYET POLİTİKALARI DAYATILMIŞ-

TIR. BU POLİTİKALARA TESLİM OLMADIK VE
ASLA TESLİM OLMAYACAĞIZ. 

1- EMPERYALİZMİN DÜNYA HALKLARININ
KATİLİ  OLDUĞUNU ASLA UNUTMAYACAĞIZ.

2- İDEOLOJİK NETLİK VE İDEOLOJİK BA-
ĞIMSIZLIĞIMIZI ASLA TERK ETMEYECEĞİZ. 

İDEOLOJİK NETLİĞİMİZİ SAĞLAYACAK Sİ-
YASİ KARARLILIĞIMIZI BÜYÜTECEĞİZ. 

NASIL?
İdeolojik teslimiyetler, savrulmalar, sosyalizmin yı-

kıntıları, dünya halklarının kurtuluş yolunu karartmamıştır.
Her yenilgi, halkar için bir öğretmendir.  Bunlardan da
öğrenerek, tarih ve sınıf bilinciyle aydınlanmış yolumuzdan
devrim yürüyüşüne devam ediyoruz: Bu yolun saklısı
gizlisi yoktur. Devrim dünyanın en açık yürüyüşüdür.

Adım adım ilan ediyoruz: 
1- BAĞIMSIZLIK, DEMOKRASİ, SOSYALİZM

için savaşıyoruz.
2- ANTİ-EMPERYALİST, ANTİ-OLİGARŞİK savaşla

Devrimci Halk İktidarı’nı kuracağız. 
3- Örgütleneceğiz.
4- Silahlanacağız.
5- Eğitim ile, (kadro eğitimi, halk okulları ve parti

okulları ile) ideolojik netliğimizi ve siyasi  kararlılığımızı
büyüteceğiz. Saldırı ideolojiktir. Eğitimden vazgeçmek
devrimden vazgeçmektir.

6- Anadolu’nun tüm yoksul mahalleleri bizim olacak 
7- Anadolu‘nun tüm dağları bizim olacak. 
8- Herşeyi ama her şeyi kendi özgücümüzle yapaca-

ğız.
9- Ayaklarımız Anadolu topraklarında, Anadolu İhti-

lali‘ni büyüteceğiz. 

DEVRİMCİ HALK KURTULUŞ PAR-
TİSİ-CEPHESİ, TÜM DÜNYA HALK-
LARINA VE TÜM EMPERYALİST İŞ-
BİRLİKÇİ GÜÇLERE İLAN EDER Kİ; 

DEVRİM YOLUNDA YÜRÜMEYE
DEVAM EDİYORUZ. 

DEVRİMİMİZİN ZAFERİNİ HİÇBİR
GÜÇ ENGELLEYEMEYECEKTİR! 

ZAFER HALKIMIZIN OLACAKTIR!
(*) (Gerilla Bilanço Çıkarıyor, sayfa 13)

Özgür Tutsak Deniz Şah’tan 
Kitap-Gazete Yasaklarını Anlatan Mektup
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DEVRİMCİLİĞİN 
KÖŞE TAŞLARI

1-Hepimiz birimiz için birimiz
hepimiz için, bir Cephe tarzıdır. Bizler
devrimciyiz ve bu devrimin bir par-
çasıyız. Çalışmalarımızda bu ideolojik
bakış açısına ne kadar sahip olursak
hem biz gelişiriz hem de devrimi ge-
liştirmiş oluruz. Yani unutmamamız
gereken bir şey vardır; bütün parçayı
nasıl etkiliyorsa, parça da bütünü et-
kiler.  Kendimizi ne kadar geliştirirsek,
alanımızı da geliştirmiş yani bütünü
örgütümüzü de geliştirmiş oluruz. Bu-
nun tersi de düzeni geliştirmektir.

2- Burjuvazi insana dair ne varsa
açık ki atomlarına kadar bölüp insanı
insana yabancılaştırmaktadır. Tümüyle
bireyci bencil kişilikler yaratarak in-
sanın paylaşımcı yanlarını yok et-
mektedir. “Biz” diyemeyen, “biz”i
unutturan onun yerine “ben”i koyan
bir kültür yaratılmaya çalışılıyor. Dev-
rimcilerin varlığı, devrimcilerin kültürü
aynı zamanda burjuvazinin yaratmaya
çalıştığı insan tipine de bir cevaptır.
Burada “ben” yok  “biz” vardır.

3-Biz olmak sosyalizmin kültürü-
dür. Farklı alanlarda, illerde, ülkelerde
BİZ olmak örgütlü olmaktır; örgütlü
düşünüp, örgütlü yaşamaktır! Aynı
şeylere sevinmek, öfkelenmek, kin-
lenmektir. Örgütsel disiplini, işleyişi,
kültürü hayata geçirmektir.  

Her şeyden önce bu ideolojik birlik,
ruhsal şekilleniştir. Bizler Marksist-
Leninist’iz! Bize yön veren ideolojimiz
budur! M-L olabilmek, hayatın her
alanında “Birimiz hepimiz, hepimiz
birimiz için!” kararlılığıyla hareket et-
mektir. Bedreddin’in deyişiyle, “Yarin
yanağından gayrı, her şeyde, hep be-
raber” olabilmektir. İşte bunun içindir
ki; sosyalist kültürde bireycilik, ben-
cillik, bir tek kendisini düşünme, kendi
doğrularıyla hareket etme yoktur!

4- Kolektivizmi mücadelenin her
alanında içselleştirmek, her koşulda
hayata geçirmektir. Biz olmak; ben
olan tüm bireyci-bencil yanlarımızı,
statülerimizi yıkıp denetime, eleştiri-
özeleştiriye, disipline açık olmak; ör-
gütlü yaşamı-kuralları benimseyip, iç-

selleştirip
yapmak-
tır.  Burjuvazinin “Her koyun kendi
bacağından asılır”, “Babana bile gü-
venmeyeceksin” kültürü karşısında ko-
lektivizmi, yaptığımız tüm işlerde kit-
lelere taşıyarak sosyalist kültürü yay-
gınlaştırmaktır.

5- “Birlikten kuvvet doğar” der
halkımız. Birlikte yaptığımız her işte
birbirimizin bilgisinden, deneyimle-
rinden faydalanırken, bilmediklerimizi
de hızlıca öğreneceğiz. Birlikte hareket
ettiğimizde; örgütsel bütünlüğü, ruhu,
coşkuyu, heyecanı, öfkeyi, kini, se-
vinci, sevgiyi, bağlılığı yaşar, bizi biz
yapan her şeye sahip oluruz. Birlikten
doğan gücümüzle karşımıza çıkan
tüm engelleri aşarız. “Birimiz hepimiz,
hepimiz birimiz için” kararlılığıyla
hareket etmiş oluruz.

6-Fedalarla, fedakarlıklarla, emekle,
sevgiyle, sahiplenmeyle ve daha pek
çok duygularla doludur yoldaşlık. Bi-
rimiz hepimiz için, hepimiz birimiz
için direnmek, bedelleri göze almaktır.
Berkin, Dilek, Günay, Yılmaz Öztürk’ü
katleden katillerden hesap sormak için
kendini tereddütsüz sunmaktır. Şafak,
Bahtiyar, Çiğdem, Berna olmaktır.

7- Gözaltında, işkencede, hapis-
hanede tek başımıza olsak da yalnız
olmadığımızı bilip direnmektir. Bir-
birimize sonsuz güvendir. Yoldaşla-
rımızın, şehitlerimizin her daim ya-
nımızda olduğunu hissetmektir. Yani
ideolojimize sonsuz güvendir. Bize
yapılan işkencelerin hesabının soru-
lacağına inançtır. Yani her yerde tek
vücut ve bilinç ile hareket etmektir.
Hapishanelerde yapılan saldırılara
karşı hangi hapishanede olursak olalım
yapılan işkencelere tavır almaktır.
Kapı vurmaktır, hücre yakmaktır, açlık
grevi yapmaktır.

8- Ülkemizde 15 Temmuz başarısız
darbe girişiminden sonra AKP bu du-
rumdan istifade etmiş ve kendine mu-
halif olan herkesi baskılarla, işten
atma ve tutuklamalarla sindirmeye
çalışmaktadır.  KHK’larla birçok kamu

emekçisi işten atılmıştır. En çok da
devrimci memurlar tasfiye edilmeye
çalışılmaktadır. İşte bu OHAL koşul-
larında kendi işlerine geri dönmek
için 5 aylarını devirmek üzere olan
Kamu Emekçileri Nuriye Gülmen,
Semih Özakça, Acun Karadağ ve daha
sonra Malatya’da, Bodrum’da, Ay-
dın’da ve İstanbul’da direnişler başladı.
Bu direnişler birkaç kişi ile başlasa
da, tüm kamu emekçilerine, tüm halka
yapılan saldırılara karşıdır. Bu direnişle
kazanacağımız zafer herkesin zaferi
bizim zaferimiz olacaktır. 

9- Yoldaşlarımızın bir tırnağına bir
şey gelse dünyayı yıkarız. Dersim’de
7 Kasım 2016 yılında devletin uçaklarla
yaptığı bombardıman sonrası 11 ge-
rillamız kayıptır. Ve devlet yoldaşla-
rımızın cenazelerini vermek istemiyor.
Şehidimiz Murat Gün yoldaşımızın
babası Kemal Gün’ün direnişi saye-
sinde sığınak açılmak zorunda kaldı.
Ve Bünyamin Kılıç’ın cenazesinin ne-
rede olduğunu devlet açıklamak zo-
runda kaldı.Yoldaşlarımızın cenaze-
lerini bulmak için her yerde ve alanda
emek harcamalı katillerin ellerinden
almalıyız. Çünkü mayamızda vefa
vardır, tereddütsüz yoldaşı için canını
feda etmek vardır. Bizi biz yapan bizi
yenilmez kılan bu bağdır.

10- Bir tek insanımızı bile düşmana
teslim etmeyeceğiz. Yoldaşımızın za-
afları, hataları olabilir. Tüm eksik,
hata, zaaf, yanlışlarımızın tek bir ilacı
vardır. O da sevgi. Sevgimizle yol-
daşlarımızı iyileştirerek, emeğimizle
güçlendireceğiz, yoldaşlarımızın dok-
toru olacağız. Her yoldaşımızı sevdi-
ğimizde, her yoldaşımıza emek ver-
diğimizde, her yoldaşımızı sahiplen-
diğimizde, her yoldaşımızın eksiğini
tamamladığımızda, her yoldaşımızı
eğitip geliştirdiğimizde, mücadelede
kalıcılaştırdığımızda biz de güçlene-
ceğiz. Her yoldaşımız hedefe koştu-
ğunda, vardığında kazandığı zafer bi-
zim de olacak.

Devrimcilik 
“Hepimiz Birimiz, 

Birimiz Hepimiz İçin” 
Diyebilmektir
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47 yıllık umut yolculuğumuzu,
devrim mücadelemizi, iktidar id-
diamızı anlatmaya çalışacağız.
Her anı eylem ve direniş gele-
nekleriyle dolu 47 yıllık, kanla
yazılan bir tarihi anlatmak, dergi
sayfalarına sığdırmak elbette ko-
lay değil. 

Bu tarihte; emperyalizme ve
oligarşiye karşı 600’ü aşkın şehit
ve binlerce tutsaklık var. Her bi-
rinin hayatları ve yarattıkları
dünyalara bedel.

Bu tarihte; Anadolu’nun ker-
piç bir köy evinden bütün ülkeye
yayılan “Biz buraya dönmeye de-
ğil, ölmeye geldik” kararlılığımız,
Kızıldere’miz var.

Bu tarihte; emperyalizmin,
halkların kurtuluş mücadelelerini
teslim almak için düzenlediği
cuntalara karşı direnen; “Ame-
rikancı Faşist Cunta 45 Milyon
Halkı Teslim Alamaz” diyen ve
1984’te bedenlerini ölüme yatıran
Kızıl Karanfiller’imiz var.

Bu tarihte; Kızıldere’yi yeni

Kızıldereler’le karşılayan 12 Tem-
muzlar, 16-17 Nisan Direniş-
ler’imiz var. Şimdi ülkemizin dört
bir yanında dalgalanan onların
orak-çekiçli bayrağıdır. Ne mutluk
ki, bu bayrak Kızıldere’den bu
yana hiç yere düşmedi.

Bu tarihte; ölümü de zulmü
de yenen, kuşatmalarda kanla-
rının son damlasıyla bulundukları
üssün duvarlarına umudun adını
yazan adalet savaşçılarımız var. 

Bu tarihte; “bir canım var,
feda olsun halkıma” diyerek alev
topuna dönen, dünyanın en uzun
ve en büyük hapishaneler dire-
nişini yaratan 122 kahramanımız
var.

Biz, tarihimiz boyunca, em-
peryalizme ve oligarşiye karşı hiç
yenilmedik. Katledildik, ağır be-
deller ödedik, yüzlerce şehit ver-
dik. Ama bir kez bile aman dile-
medik. Yenilen düşman, kazanan
hep biz olduk. 

Biliyoruz ki; ölmek yenilmek
değildir! Yenilmek; uzlaşmak,

teslim olmaktır! Biz hiç teslim
olmadık!

Bu tarih, ezilen halkların kur-
tuluş tarihidir. Bağımsızlık, de-
mokrasi ve sosyalizm uğruna ya-
ratılan değerlerin, geleneklerin
tarihidir. 

Bu tarihe yön veren, gücü-
müzün ve inancımızın kaynağı
Marksizm-Leninizm’dir. Çünkü
sınıflar savaşında Marksist-Le-
ninist ideolojinden daha güçlü
bir silah yoktur.

Bu silahın nasıl kullanılaca-
ğını, ülkemiz koşullarına nasıl
uygulanacağını öğreten, Türkiye
devriminin yolunu gösteren us-
talarımız, önderlerimiz, komu-
tanlarımız Mahir ve Dayı’dır.

Mahir ve Dayı’nın önderli-
ğinde yaratılan bu tarih; dünü-
müz, bugünümüz ve geleceği-
mizdir. 

Tarihimizden, şehitlerimizden
öğrenerek geleceği kurma kav-
gamızı büyütecek, kurtuluşa ka-
dar savaşacağız...

“Varsın oklar üstümüze yağsın. Biz doğru gördüğümüz
bu yolda, sonuna kadar yürüyeceğiz...” dedi,

Türkiye devriminin önderi Mahir Çayan
“Biz bu toprağın insanıyız. Halkız. Halktan biriyiz. 

Halkın öncüsüyüz...” dedi,
Türkiye devriminin önderi Dayı. 

Mahir’den Dayı’ya 47 yıldır sürüyor bu kavga!

30 MART - 17 NİSAN:  
DEVRİM ŞEHİTLERİMİZİ ANIYOR, UMUDUN KURULUŞUNU SELAMLIYORUZ!-1
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SAVAŞÇILARIYIZ 
HALKIN
Biz adımlarımızı 

kokmuş beyinlerin
ve korkak yüreklerin iğrenç 

yaşamlarına değil
şehitlerin yolunu ışıtan 

zafer dolu tarihe basıyoruz
Hayır!
Kan rengi faşist pusularda.
İşkence tezgaharının
ve mezar taşlarının başında
oturup ağlamayacak;
Yadedip geçmiş günleri
Gelecek güzel günlerin hayaliyle

sarhoş olmayacağız.
Çekilen onca çile,
Ölüm ve işkence 
takılmayacak ellerimize.
Bizim türkülerimiz 
yok olup gidene ağıt olmadı,
doğup gelene pranga olmayacak

hiç.
(Kahraman Altun)

47 YILLIK ONURLU
TARİHİMİZİN MİMARI
ŞEHİTLERİMİZDİR
30 MART-17 NİSAN: 

Devrim Şehitlerimizi Anma ve
Parti’nin Kuruluşunu Kutlama Gün-
lerimizde; 47 yıllık onurlu tarihimizin
yaratıcısı şehitlerimizi saygıyla anıyor;
Umudun kuruluşunun 23. yılını, di-
renmenin ve savaşmanın coşkusuyla
selamlıyoruz. 

Sınıflar mücadelesi kan ve can
bedeli sürüyor. Dünyanın hiçbir ye-
rinde ve zamanında, kazanılan hiçbir
hak bedel ödemeksizin kazanılma-
mıştır. Biz, herhangi bir haktan,
küçük bir mevzi kazanmaktan sö-
zetmiyoruzki bunlar da önemlidir ve
irili ufaklı zaferlerle birlikte nihayi
zafer kazanacağız. Asıl olarak ezilen
halkların kurtuluşundan; halkların
eşit ve özgür olduğu, adaletin yerini
bulduğu, sömürünün ve zulmün or-
tadan kalktığı bir düzenden bahse-
diyoruz. Ve böylesi bir düzenin de
ancak köklü bir alt-üst oluşla, halk-
ların lehine bir iktidar değişikliğiyle
yani DEVRİM ile mümkün olacağını
söylüyoruz. 

Bunun için 47 yıldır savaşıyor,

TEK YOL DEVRİM demeye devam
ediyoruz. 

Bu 47 yıllık tarihimizin, devrimci
savaşımızın klavuzları; başta “Biz
buraya dönmeye değil ölmeye geldik”
diyen 30 Mart Kızıldere şehitlerimiz
olmak üzere “bir canım var; halkıma,
vatanıma feda olsun” diyen kahraman
şehitlerimizdir. 

Bugünün dünyasında devrimcilik
yapmak, iktidar iddiasıyla savaşmak
bedelleri göze almak, ölmek ama
teslim olmamaktır.

47 yıldır, emperyalizme ve oli-
garşiye karşı savaşıyor, zaferler ka-
zanıyorsak bu en başta canlarını or-
taya koyan kahraman şehitlerimiz
sayesindedir.

Bu yüzdendir ki, hareketimiz daha
1974’lerde Mahirler’in bayrağını
devralıp, Kızıldere’nin yolunda yü-
rümeye başladıklarından itibaren şe-
hitlerimize özel bir yer ve önem ver-
miştir. 

Şehitlerimiz, dünümüz, bugünümüz
ve yarınımızdır. Hareketimizin ve
halklarımızın en değerli hazinesidir.
Ve bu sebepledir ki, “Şehitleri Anmak”
kendiliğindenci bir sürece bırakıla-
mazdı. 

Bu anlayışın bir sonucu olarak,
Devrimci Sol’un mücadele arenasında
yerini almaya başlamasıyla birlikte,
bu süreç iradi ve örgütlü bir şekilde
ele alınarak; “30 Mart - 17 Nisan:
Devrim Şehitlerini Anma Haftası”
olarak ilan edildi. Bu, o güne kadar
Türkiye solunda şehitlere yönelik en
sistemli ve kapsamlı sahiplenmenin
de bir ifadesi oldu. 

“Devrim Şehitlerini Anma Haftası”
kuşkusuz bir isimlendirmeden ibaret
değildi. Bu sahiplenme esas olarak
şehitlere verilen devrim sözünün yerine
getirilmesi ve onların uğruna canlarını
verdiği ideallerin gerçekleştirilmesi
için savaşma kararlılığının büyütül-
mesiydi. Dolayısıyla bu süreç klasik
anmalarla geçiştirilemeyecek kadar
büyük bir sorumluluk demekti. Onları
anmak, emperyalizm ve işbirlikçile-
rinden hesap sormak demekti. Onları
anmak, iktidar iddiasını büyütmek de-
mekti. Şehitleri yaşatmak, onların da-
vasına sahip çıkmak başka türlü ola-
mazdı. 

“Kızıldere
Meşalemiz Olacak!” 

Kızıldere bir milattı, herşeyin baş-
ladığı yerdi. Mahirler’in yolundan
gitmek, onların davasını sürdürmek
Kızıldere’yi anlamakla mümkündü.
Kimi ölümü gördü Kızıldere’de, ki-
mileri de herşeyin bittiğini söyledi.
Cepheliler ise Kızıldere’ye baktığında
yeniden doğumu, varolmayı, umut
olmayı, iktidarı almayı görüyordu.

Çünkü orada bedenlerimiz ölürken
ideolojimiz ölümsüzleşmiş, iktidarın
nasıl alınacağı netleşmişti.

Bu inançla hareket eden Genç
Cepheliler; hareketimizin ilk nüvesi
olarak “Kurtuluş Grubu”nun oluştu-
rulduğu 1975 yılının 30 Mart’ında,
Kızıldere için düzenledikleri anma
ve protesto eylemlerinde, “Kızıldere
Meşalemiz Olacak” şiarını haykırı-
yorlar ve şehitleri, THKP-C’yi örgütlü
olarak sahiplendiklerini ilan ediyor-
lardı.

1980 Ocak’ında Dev-Genç der-
gisinin 5. sayısında şehitler haftasına
ilişkin şöyle denilmekteydi: “Şehitleri
anma, ölüm günlerini kavgaya dön-
üştürmek için bir vesile yapma an-
layışımızda biçimsel olarak bir de-
ğişiklik yapmak istiyoruz. Buna göre,

Kızıldere bir milattı, her
şeyin başladığı yerdi.

Mahirler’in yolundan
gitmek, onların davasını
sürdürmek Kızıldere’yi

anlamakla mümkündü. Kimi
ölümü gördü Kızıldere’de,

kimileri de her şeyin bittiğini
söyledi. Cepheliler ise

Kızıldere’ye baktığında yeniden
doğumu, var olmayı, umut

olmayı, iktidarı almayı
görüyordu. Çünkü orada

bedenlerimiz ölürken
ideolojimiz ölümsüzleşmiş,

iktidarın nasıl alınacağı
netleşmişti.
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12 Mart döneminde katledilen
önderlerimizi, 30 Mart tarihinde
-bir şehitler haftası ilan ederek-
anacağız. 30 Mart’ı seçmemizin
nedeni şudur: 30 Mart, THKP-
C’nin önderi Mahir Çayan’ın
Kızıldere’de katledildiği gündür.
Bu yüzden 30 Mart, THKP-C’nin
Türkiye devrim kavgasının si-
yasi-ideolojik-örgütsel çizgisinin
bir simgesidir. Yalnızca bir kat-
liam değil, Türkiye devriminin
yolunu gösteren bir manifesto-
dur.” 

Devrim Şehitlerini
Anmak Tarihsel
Sorumluluğumuzdur! 

Şehitlerimizi anma etkinlik-
lerimiz, onları daha fazla sahip-
lenerek 12 Eylül sonrasında da
devam etti. 

1989 yılında, şehitleri anma
etkinliklerimize dair yeni bir dü-
zenleme yapılarak: “Devrimci
Sol Güçler; ONLARI ortak ruh,
amaç ve mücadelede simgeleş-
tiren 30 Mart’ı, ‘Devrim Şehit-
lerini Anmanın Tarihsel Sorumlulu-
ğunun Günü’ olarak ilan etmiştir. 30
Mart -7 Nisan ‘Devrim Şehitlerini
Anma Haftası’ tüm şehitlerimizin ve
proletaryanın sosyalizm ve sınıfsız
toplum kavgasında halkların kurtuluş
savaşında düşen şehitlerin de anıldığı,
ülkemize özgü tarihsel haftadır.” de-
nildi. (Yeni Çözüm, Sayı: 23, Nisan
1989) 

Devrim yolunda düşenlerin hepsi
değerlidir. Halkımızın şehitleridir,
bizimdir! Onları aynı günde, aynı
mücadele anında birleştiren şey, sa-
vundukları yüce idealleri ve halkların
kurtuluşu uğrundaki mücadelede gös-
terdiklerı can bedeli özverileridir.

30 Mart-17 Nisan:
Devrim Şehitlerini Anma
ve Parti Kuruluşunu
Kutlama Günleri 

90’lı yıllar dünyada “sosyalizmin
öldüğü” propagandasının yapıldığı,
birçok hareketin silahlarını bıkartığı,
bayrağından orak-çekiçleri çıkardığı
yıllardır. 

1992’nin 16-17 Nisan’ında dev-
rimci hareketin önder kadrolarından
Sabahat Karataş, Sinan Kukul, A.
Fazıl Ercüment Özdemir’in de ara-
larında bulunduğu 11 Devrimci Sol
yönetici ve savaşçısı kuşatıldıkları
üslerde saatlerce çatışarak yeni bir
Kızıldere yaratmışlardı. 

Tüm dünyada karşı-devrim
rüzgarları eserken İstanbul’un
Çiftehavuzlar’ında sosyalizmin
orak-çekiçli bayrağı dalgala-
nıyordu. İşte böylesi bir süreçte
yaşanan bu direniş tarihsel bir
öneme sahipti. 

Bu nedenle, 30 Mart-7 Ni-
san tarihleri arasında düzenle-
nen “Devrim Şehitlerini Anma
Haftası”, 1993 yılından itibaren
“30 Mart-17 Nisan Devrim Şe-
hitlerini Anma Günleri”ne dön-
üştürüldü. 

Takvimler 30 Mart 1994’ü
gösterdiğinde ise devrimci ha-
reketin 16 yıllık partili düşü
umuda dönüşmüş ve Türkiye
halklarının öncü gücü Devrimci
Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi

ilan edilmişti. 
Şehitlerimizi andığımız 30 Mart

tarihi, aynı zamanda şehitlerimizin
de parti düşünün gerçekleştiği günün
tarihiydi. Bundan böyle 30 Mart,
sadece anma günleri değil bir düşün
gerçeğe dönüştüğü bir kutlama günü
olmuştu. 

Parti Kuruluş Kongresi’nde şe-
hitlerimize atfedilen değer, partinin
kuruluşuna verilen değerden ayrı
görülmemiş, Parti’nin ilanıyla bir-
likte 30 Mart 17 Nisan tarihleri
“Devrim Şehitlerini Anma ve Par-
ti’nin Kuruluşunu Kutlama Günleri”
olarak ilan edilmişti. 

Şehitlerini yeni şehitlikler pa-
hasına sahiplenen bir geleneğin ya-
ratıcısı olarak; Umudumuzun ku-
ruluşunun 23. ve Halk Kurtuluş Sa-
vaşı’mızın 47. yılında şehitlerimizi
anıyor, umudumuzu selamlıyoruz! 

Kızıldere’nin Yolunda
Yüzlerce Şehit Verdik;
Onlardan Güç Aldık,
Onlarla

Zaferler Kazandık
Dile kolay; dişe diş bir mücade-

leyle, kan ve can bedeli yaratılan,
neredeyse yarım asra yaklaşan, 47
yıllık bir tarihten söz ediyoruz. 

Sevgili Dayımız, Parti Kuruluş
Kongresi’nde yaptığı konuşmasında

90’lı yıllar dünyada “sosyalizmin
öldüğü” propagandasının yapıldığı,

bir çok hareketin silahlarını
bıkartığı, bayrağından orak-çekiçleri

çıkardığı yıllardır. 
1992’nin 16-17 Nisan’ında

devrimci hareketin önder
kadrolarından Sabahat Karataş,
Sinan Kukul, A. Fazıl Ercüment

Özdemir’in de aralarında bulunduğu
11 Devrimci Sol yönetici ve savaşçısı

kuşatıldıkları üslerde saatlerce
çatışarak yeni bir Kızıldere

yaratmışlardı. 
Tüm dünyada karşı-devrim

rüzgarları eserken İstanbul’un
Çiftehavuzlar’ında sosyalizmin orak-
çekiçli bayrağı dalgalanıyordu. İşte

böylesi bir süreçte yaşanan bu
direniş tarihsel bir öneme sahipti. 
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bu süreci “Bu tarih, esas olarak,
kanla yazılmış şehitlerimizin tarihidir. 

Şehitlerimiz bugün fiziki olarak
aramızda yoklar belki ama düşün-
celeriyle, kavgalarıyla, yaşam bi-
çimleriyle, partili savaşma düşleriyle
buradalar. Bizimle birlikteler. Onların
düşünceleri ve kavgalarıyla daha
güçlüyüz. En zor koşullarda dahi
düşmana baş eğmeyen, ölen ama ye-
nilmeyen nitelikleriyle gözleri hep
üzerimizde, bizi her an sınavdan ge-
çiriyorlar.” diye özetler. 

Şehitlerimiz... 47 yıllık onurlu ta-
rihin yaratıcıları... 

İlmik ilmik örülen devrim desta-
nımızı, tarihin ak sayfalarına kanla-
rıyla nakşedenler... 

Hiç kuşku yok ki, 47 yıllık bu ta-
rihin mimarları en başta şehitleri-
mizdir. Temelleri Kızıldere’de, tarihin
derinliklerindedir. 

Türkiye devrim tarihinden “Biz”i
yani Parti-Cephe tarihini çıkardığı-
nızda geriye bir şey kalmaz. Bu tarihi
dolduran ve onurlu kılan Parti-Cep-
he’nin kanla yazılan tarihidir. 

Bu tarih bizim için büyük bir
güçtür. Büyük bir öğretmendir. Bu
tarihin her sayfası politik, askeri,
kültürel, örgütsel hemen her açıdan
öğreticidir. Tüm sorularımızın cevabı,
aradığımız herşey bu tarihte saklıdır. 

Başımız sıkıştığında, darda kal-
dığımızda tarihimize bakar; bu tarihte
yaratılan değerlerden güç alır, de-
neylerden, tecrübelerden öğrenir, arar
buluruz kurtuluşun yolunu. 

Tarih, bizi halklarımıza, toprağı-
mıza bağlayan köklerimizdir. Bu
köklerle geçmişe uzanır, geleceğe
umut taşırız. 

Tarihin ve halkın düşmanları, ge-
leceğimiz olmasın diye geçmişimizi
unutturmak istiyorlar. Bizi halkımız-
dan, bizi tarihimizden koparmak is-
tiyorlar. 

Zulüm ve sömürü düzenleri sürsün
diye bizi şehitlerimizden koparmak,
yok etmek istiyorlar. Bunun için kat-
lettikleri gerillalalarımızın cesetlerini
teslim etmeyerek mezarsız ölüler ya-
ratmak istiyorlar. Asla izin verme-
yeceğiz.

Nasıl ki yıllar sonra gerillamız
Ali Yıldız’ın cenazesini alıp, gele-

neklerimize göre uğurladıysak, kayıp
11 gerillamızı da mezarsız bırakma-
yacağız. Onların saçının telini dahi
düşmana bırakmayacağız. 

Düşmanın her saldırısını, bedelleri
ne olursa olsun boşa çıkarmasını bil-
dik. Bundan sonra da başaramaya-
caklar. Başaramazlar, çünkü bu top-
raklara kopmaz bağlarla kök salmışız.
Bizi bitirmek için tarihi yok etmeleri
gerekiyor; yapamazlar, çünkü tarihi
biz yazıyoruz. 

Biliyorlar ki, kanımızın aktığı,
mezarlarımızın olduğu yer vatandır.
Vatan bizim evimiz, halk ailemizdir.
Halkımız ve vatanımız için katlana-
mayacağımız zorluk, yapamayaca-
ğımız fedakarlık yoktur. Bu uğurda
verdiğimiz 600’ü aşkın şehidimiz
bunun kanıtıdır. 

Tüm dünyada kabul edilir ki vatan
için halk için canının feda edenler
insanlığın en soylu damarlarıdır. 

Tam 47 yıldır; alnımız ak, başımız
dik çıkabiliyorsak halklarımızın kar-
şısına, bu en başta şehitlerimizin sa-
yesindedir. 

Şehitlerimiz; emperyalizme ve
faşizme karşı yalın yürek savaşan
halkın çocukları, halkın kahraman-
larıdırlar. İçimizden biriydiler. Te-
reddüt etmediler; halk için, devrim
için, Cephe için “canımız feda olsun”
dediler.

Şehitlerimiz; her direnişte, her
çatışmada, her çarpışmada bizi ye-
nilmez kılan, irademizi çelikleşti-
renlerdir. Ve adımladığımız her yolda
yanı başımızdadırlar. Düştüğümüzde
el uzatan, zaferlerde coşkumuzu pay-
laşan onlardır. 

Onlar, idealleriyle kavgamızın
içinde, en ön cephesindedirler. Her
birinin yaşamı ve geriye bıraktıkları
kavganın içinde sınanmış doğrulardır.
Her daim zaferi gösteren, şaşmaz
pusulamızdır.

Şehitlerimiz bizim en değerli ha-
zinemiz, bugünümüz, yarınımızdır.
Bedelleri kan, can karşılığı ödenmiş,
bize ait olan, kazanılan her ne varsa
altında onların imzaları vardır.  

Onlar; bıraktıkları mirasla yolu-
muzu aydınlatan ışıktırlar. Dağların
doruklarında, okullarda, fabrikalarda,
tarlalarda, yoksul gecekondularda,

hapishanelerde, savaşın sürdüğü her
yerde bizlere rehber olmaya, önder
olmaya, yol göstermeye devam edi-
yorlar. 

Onlar; duvarlara umudun adını
kanla yazmanın, Ölüm Oruçlarında
mevsimler boyu erirken teslim ol-
mamanın, ölüm mangaları kuşattı-
ğında düşmana “asıl siz teslim olun”
demenin, kurşun yağmuru altında
halay çekmenin, ölümü biçare bı-
rakmanın, “yaralı ve silahsız üç ge-
rilla ne yapabilir” demeden, yerin
yedi kat dibinden silahlarını çıkarıp,
düşmandan hesap sormanın, ölümsüz
olmanın en yalın halidirler. 

Şehitlerimizi andığımız, umudu
selamladığımız bu günlerde; Onları
tanıyacak, onları anlatacağız. Onlar-
dan öğrenip, onlar gibi savaşacağız.
“Gözümüz arkada kalmayacak” di-
yerek kendilerini feda eden şehitle-
rimizi, uğruna canlarını verdikleri
halkımızla buluşturacağız bu gün-
lerde. 

“Ölüm doğal bir olaydır, böylesi
bir dünyada baş eğmeden ölmeyi
bilmektir önemli olan” diyen DA-
YIMIZ’ın ve tüm şehitlerimizin göz-
leri üzerimizde; gösterdikleri yolda
yürümeye devam edeceğiz.

1. BÖLÜMÜN SONU

Süresiz Açlık Grevinin

13. Günü

Direnişin 133. süresiz açlık grevi-
ninise 13. gününde direniş alanını
CHP Ankara milletvekili Şenal Sarıhan
ziyaret etti.

Direnişçilerle sohbet eden Sarıhan
“OHAL’le birlikte yaşanan karanlık
dönemlerin daha önce de yaşandığını,
bugünlerin direnişle aşılıp zafer kaza-
nılacağını” söyledi.

13.00’da basın açıklaması yapıldı.
İŞİMİZİ GERİ İSTİYORUZ!
DİRENE DİRENE KAZANACA-

ĞIZ!
YAŞASIN AÇLIK GREVİ DİRE-

NİŞİMİZ!
EMEKÇİYİZ HAKLIYIZ KAZA-

NACAĞIZ!
KAMU EMEKÇİLERİ CEPHESİ                

Yürüyüş

26 Mart
2017

Sayı: 7

KIZILDERE SON DEĞİL,16



26 Mart
2017

Yürüyüş

Sayı: 7

117SAVAŞ LEYLALAR VE BİLGEHANLAR’LA SÜRÜYOR

"Sığınağa gittiğimiz zaman,
4 ay önce bombalanmasına rağ-
men sığınakların daha yeni ya-
kıldığını ve çöktüğünü tespit et-
tik. Kepçe ile açmaya başladık,
cesetleri bulmak için 10 cm'ye
kadar gelince biz ellerimizle ve
küreklerle devam ettik kazıya.
Sığınağın sonunda bir köşede
cenazelerin üst üste atılmış, ya-
kılmış ve kül olmuş halini gör-
dük, sonra içinden elimizle ke-
mik, saç ve diş parçaları torbaya
koyduk. En büyük parça 5-6
cm, o da kömürleşmiş. Bu par-
çaları; askerlerin baskısı altın-
da, sözlü sataşmalar altında
topladık" diye anlatıyor gerilla
babası, Dersim Seyid Rıza Meydanı'nda
mezar hakkı için açlık grevini sürdüren
Kemal Gün. (halkınsesitv.org) 

Ve diyor ki Halkın Hukuk Bürosu
avukatlarından Ebru Timtik: “Bir kemik
neden simsiyah olur ki.” (halkinsesitv.org)

Eğer alçak bir düşmanla savaşı-
yorsan kömürleşir kemiklerin. Düş-
manın hem zalim hem de korkaksa
ölü bedenin bile onun korkusunun bü-
yütür. Bu korkudan kurtulmak için
ölü bedeninle savaşmayı sürdürür.
Ama alçakça, namertçe ama zalimane.... 

7 Kasım'da 11 DHKC gerillasını
yüzyüze gelmeden, kimyasal silahlarla,
bombalarla katlettiler... Komutan Ley-
la'nın anlatımıyla "aradan o kadar gün
geçmişti, oraya gidiyorduk, hala du-
manlar yükseliyor, hala yanık koru-
kaları var. Dikkatlice girdik vadiye,

her taraf duman olmuş, alt üst olmuş."
Öyle korkuyor ki bu düşman; değil

silah elde tüm öfke ve cüretleriyle
karşısında dimdik duracak gerillayla
çatışmayı, ölü bedenlerinin bile yanına
yaklaşamıyor. Ölü bedenlerini bile
halkın elinde bayraklaşmasın diye de-
falarca yakıyor, kömüre çeviriyor. Ara-
dan aylar geçiyor aileler direnişleri
sonucu katliam bölgesine çıkma hakkı
kazanıyorlar. 

En azından çocuklarının kemiklerini
topraktan alacak, onlara bir mezar yeri
verecekler diye umutlanıyorlar. Ama
gittiklerinde bir kez daha yakılmış bu-
luyorlar sığınakları. Bir değil, defalarca
kez yakılıyor gerillanın ölü bedeni.
Kemikleri kömüre dönüyor. 

Halk Düşmanları 
Halktan Korkuyor,
Ölü Bedenlerimizle
Savaşıyor 

Ölü bedenle savaşını sür-
düren büyük bir düşmanlık bu.
Halka, halkın çocuklarına, hal-
kın savaşçılarına yönelen alçak
bir düşmanlık bu. Artık düş-
manlığın karşı tarafın yaşam
hakkının elinden alınması değil,
gömülme hakkının, ölü bede-
ninin bütünlüğünün korunması

hakkının, mezar hakkının
elinden alınmasına dön-
üştüğü bir süreç bu. Em-
peryalizmin ve faşizmin
halkların direnme ve sa-
vaşma hakkının en vahşi,
kanlı, zalim yöntemlerle
elinden almaya çalıştığı
bir savaş bu. 

Tabi ki büyük bir kor-
kunun göstergesi yaşananlar.
Aynı bedenler onlarca kez
kimyasal silahlarla yakılı-
yorsa bu düşmanın kini ka-
dar korkusunun büyüklü-
ğünü gösterir. Sonunun ya-
kın olduğunu bilen bir düş-
man ancak bu kadar zalim-

leşir. Düzeninin devamından endişe eden
düşman, yok olacağı günlerin kabusuna
boğulan bir düşman ancak bu kadar
vahşileşir. 

Gerillarımızın katledilmesi ve ar-
dından defalarca kez yakılması bize
iki gerçeği bir kez daha tüm çıplaklı-
ğıyla gösterdi. 

Birincisi; halk düşmanları, sömürü
ve zulüm düzenlerinin sonunun çok
yakın olduğunu, bu sonu getirecek
olanın silahlı halk savaşı olduğunu,
silahlarını toprağa gömmek yerine baş-
üstünde taşıyan gerillaların düzenlerini
başlarına yıkacak savaşın fitili olduğunu
biliyorlar. Bunun için gerillaya düş-
manlıklarının bir sınırı yok. 

İkincisi; gerillalarımız sadece si-
lahlarıyla değil, ölü bedenleriyle dahi
düşmanın korkusunu büyütüyor. Çünkü
ölmek değil, teslim olmamaktır tüm
mesele ve teslim olmayan savaşçı ar-
dından binleri, onbinleri örgütleyecektir.
Bunun için İsrail politikalarıyla ölü be-
denlerimiz üzerinden halkımızın ve sa-
vaşanların moralini bozmak için uğra-
şıyorlar. Ölülerine bile sahip çıkamayacak
kadar acizleşenlerin bir düzenin sonunu
getiremeyeceğini iyi biliyor çünkü. 

Elbette onun bildiği kadar biz de
biliyoruz. Onun bildiğinin üstüne biz,
haklılığımızı, bir de tarih bilincimizi,

TARİH DİYOR Kİ;
NE ŞEHİTLER MEZARSIZ NE DE KATİLLER CEZASIZ KALIR!
BİZ DİYORUZ Kİ;
ŞEHİTLERİMİZİN MEZAR HAKKINI ALACAK, KATİLLERDEN HESAP SORACAĞIZ!

Halka, halkın çocuklarına, halkın savaşçılarına yö-
nelen alçak bir düşmanlık bu. Artık düşmanlığın karşı
tarafın yaşam hakkının elinden alınması değil, gömülme
hakkının, ölü bedeninin bütünlüğünün korunması
hakkının, mezar hakkının elinden alınmasına dönüştüğü
bir süreç bu. Emperyalizmin ve faşizmin halkların di-
renme ve savaşma hakkının en vahşi, kanlı, zalim
yöntemlerle elinden almaya çalıştığı bir savaş bu. 

Tabi ki büyük bir korkunun göstergesi yaşananlar.
Aynı bedenler onlarca kez kimyasal silahlarla yakılıyorsa
bu düşmanın kini kadar korkusunun büyüklüğünü
gösterir. Sonunun yakın olduğunu bilen bir düşman
ancak bu kadar zalimleşir. 
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bir de gelecek umudumuzu koyuyoruz
ve ortaya bir direniş, sonsuz, sınırsız
bir kararlılık ve dinmeyen bir öfke çı-
karıyoruz. Hesabımızı günle sınırlı tut-
muyoruz. Sorulacak hesabımız 11 ölü
bedenin değil, tarihin hesabına dönüyor. 

Parçalanan, Kaybedilen,
Yok Edilen Bedenler 
Halkların Direnişini 
Büyütüyor 

Spartaküsler’den Bedreddinler'e,
Börklüceler'den Tupac Amarular'a, Lu-
mumba'dan Che'ye ölü bedenlerimiz
üzerinden halkların direnişlerini yok
etme hesapları yapan zalimlere veri-
lecek tarihsel bir cevap ve sorulacak
bir hesaptır bizimkisi. 

Hesap bugünlere kadar gelip bizim
öfkemize dönüşmüşse, zulüm yenilmiş
demektir. Bakın dünden bugüne olan-
ların hesabını da yükleniyorsak sırtı-
mıza, demek ki, ölü bedenlere yapılan
işkenceler, ölü bedenler üzerinden yü-
rütülen vahşet ve zulüm halk için sa-
vaşanları yok edememiş, edemez. 

Bedeni çarmıha gerilen ve isyancı
kölelere ibret olsun diye akbabalara
yedirtilen Spartaküs'e yapılan işkence
yüzlerce yıl sonra onu çarmıha geren-
lerin sonunu getirdi. Ona yapılan işkence
korkuya değil hınca dönüştü kölelerin
bilincinde ve Roma'nın sonu oldu. 

Osmanlı'nın talan ve soygun düzenine
karşı "yarin yanağından gayri her yerde
her şeyde hep beraber" diyen Börklü-
ce'nin çarmıha gerilen bedeni köy köy
dolaştırıldı devletin büyüklüğü, başedi-
lemezliği görülsün diye. Şeyh Bedreddin
çırılçıplak bir ağaca asıldı, günlerce bek-
letildi ibretlik için. Ama ibreti düşmanın
zalimliğine karşı teslim olmayan dire-
nişçilerin yenilmezliğinden aldı halk.
Sonunu getirdi zalim Osmanlı'nın.... 

İşgalci Avrupalı’ya direnen bir Kı-
zılderili önderdi Tupac Amaru. İspanyol

sömürecilerine karşı savaşan son İnka
Kralıydı. 

Sömürgecilere karşı savaştı, tutsak
düştü. Günlerce işkencelere rağmen
teslim olmadı. İnka halkına ibretlik
olsun diye elleri ve ayaklarından dört
ayrı ata bağlanıp parçalara bölündü.
Onbinlerce yerli halkın gözleri önünde
eğer af dilerse bu işkenceden kurtula-
bileceği söylendi ama o af dilemedi ve
parçalandı bedeni. Ama ibreti yine düş-
manın zalimliğinden değil düşmana
karşı aman dilemeden direnilebilece-
ğinden aldı halk ve ondan 200 yıl sonra
başkaldırdı sömürgecilere. Ve yine aynı
işkenceye maruz kaldı 2. Tupac Amaru.
Bu işkence gösterisi halkın öfkesini
büyütünce işkenceciler kafasını uçurup,
vücudunu parçalara ayırdılar ve köy
köy dolaştırdılar. Halk yine ibret almadı
ve ölümsüzleştirdi Tupac'ı... Dağlarda
yaşayan bir ölümsüzdü artık o. 

Ve tüm Latin Amerika'ya sömürüye
karşı başkaldırı ruhu taşıdı bedeninin
her bir parçası. Che de aynı ruhla em-
peryalist işgalcilere karşı savaştı ve
onun da ölü bedeni bir savaş alanıydı
tutsak edildiğinde. Öldürdüler ama öl-
dürdüklerini söylemekten korktular ve
vücudunu defalarca kurşunlayarak ça-
tışma süsü verdiler. Sonra sergileyip
ellerini kestiler , ölü bedenini kaçırıp
bilinmeyen bir yere gömdüler... 

Afrika'nın onurlu önderi ve Kongo
Demokratik Cumhuriyeti’nin Başkanı
Lumumba, ABD ve Belçika emperya-
listlerinin komplosuyla kaçırıldı ve
yoldaşlarıyla birlikte kurşuna dizildi.
Tam iki ay boyunca sadece cesetlerini
değil öldürdüklerini bile gizlediler dün-
yadan. Ailesi, halkı onun için eylemler
yaparken katiller sürüsü onun cese-
dini parçalayıp bidonlar içinde asitle
erittiler. Yıllarca bulunamadı. Lu-
mumba gelecek özgür ve bağımsız
günlere inancıyla "tarih bir gün sö-
zünü söyleyecek" diyerek sadece öz-
gür bir ülke umudunu değil, sorulacak
hesabını da direnenlere bıraktı. 

Düşman savaş önderlerinin be-
denleri üzerinden kimi Tupac Amaru
gibi ölümsüzleştirilerek bilinçlere
gömüldü, kimi Bedreddin gibi ka-
çırılıp kemikleri yüzyıllarca korundu,
kimini Che'nin yoldaşları gibi santim
santim toprağı delerek 30 yıl sonra

buldu ve ona yaraşır şekilde gömdü.
Ama ölüsünden vazgeçmeyen halklar,
düşmanın korkusu olmayı sürdürdüler. 

Korktukları halkı, devrimci düşün-
celeri, bağımsızlık düşlerini işkence
ve zülumle yok etmek istedikçe, mezar
hakkı için direnen halklar bu korkuyu
büyütmeye devam ettiler. 

Mezar Hakkımız, 
Alacağız... Hesap Sormak
Hakkımız, Soracağız!

Yoldaşlarımızın bedenlerini önce
korkuyla parçaladılar. Sonra korkuyla
kaçırıp gömdüler ve bizden iki ay sak-
ladılar. Ölü bedenlerimizin peşine düştük,
yeniden yaktılar, yeniden yok ettiler be-
denlerini. Onlar artık dersimde toprak
oldular. Böylece peşine düşeceğimiz
nedenleri ortadan kaldıracaklarını san-
dılar. Tarih boyunca olduğu gibi, tüm
zalimler gibi yanıldılar. Yanılıyorlar. 

Bizim mezar hakkımız var. Bu hak
uğruna daha önce de direndik, bedel
ödedik, yine direnir, yine bedel öderiz.
Bir parça kemik mi, toprağa karışmış
tozlarımız mı, biz o tozlar için de olsa
yola düşeriz, bedel öderiz ve yoldaş-
larımıza bir mezar yeri yaparız. 

Ama bununla biteceğini sanıyorsa
düşmanımız yine yanılıyor. Kemikler
un ufak oldukça, kemikler kömürleş-
tikçe, kemikler toz zerreciği haline
gelip gözle görülemez oldukça bizim
savaşma, bizim hesap sorma nedenle-
rimiz artıyor. Yoldaşlarımızı tekrar tek-
rar yaktıkça bizim öfkemiz de tekrar
tekrar bileniyor. Bu zulüm karşısında
bize düşen hesap sormaktır. 

Biz yoldaşları , aileleri ve tüm Ana-
dolu halkları adına adalet istiyoruz.
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Bu adaleti sağlamak için hesap sorma
hakkımızı kullanacağımızdan kimsenin
şüphesi olmasın. 

Mezar hakkımız dahil bu zulüm
ve sömürü düzeninde haklarımızı, ge-
leceğimizi kazanmak için savaşmaktan,
direnmekten başka yolumuz yoktur.
Aciz bir düşman aczini bizim ölüleri-
mize sahip çıkma irademizi yok ederek
gizlemeye çalışıyor. Bizi acizleştirerek
kendi zulmünü ve zavallığını gizlemeye
çalışıyor. 

İzin vermeyeceğiz. Ne istediğimizi
alma irademiz ne haklılığımızla sa-
vaşma cüretimiz ne ölümüze bir mezar
taşı, dirimize umut verme kararlığımız
yok edilemez. Onlar gerillarımızın be-
denlerini yok ederek umudumuzu da
yok edeceklerini sanıyorlar. Oysa umut
bedenlerin imhasıyla, kaybedilmesiyle
yok olsaydı ne Spartaküs’ü anardık
ne Tupac Amaruyu; ne Lamumba'yı
anardık ne de Che'yi.... Umut inancın,
umut sahiplenmenin, umut direnişin,
umut savaşın yok edilmesiyle son
bulur. Buz bunların yok olmasına asla
izin veremeyeceğiz. 

Biz umudu büyütüyoruz. Bir parça
yoldaş bedeni peşine yürürken düş-
manın ne kadar güçsüz ne kolay yeni-
lebilir olduğunu gösteriyoruz halkımıza.
Bunun için tek bir direnen baba, tek
bir direnen yoldaş, tek bir hesap soran
Cepheli düşmanın tüm gücüyle sal-

dırmasına yetiyor . 
Biz umudu büyütüyoruz... Çünkü

zulme ve sömürüye karşı savaşı bü-
yütüyoruz. Çünkü bu savaşı büyütmek
için düşmanın tüm saldırılarına karşı
irili ufaklı onlarca direniş örgütlüyoruz.
İş hakkı için, yaşam hakkı için, konut
hakkı için, bağımsızlık hakkı için ya
da mezar hakkı için direniyoruz. Di-

renişlerimize, haklarımız için yürüt-
tüğümüz mücadeleye ve yoldaşları-
mızın bedenlerine saldıranlar, düşman-
larımız hesap sorma hakkımızı da so-
nuna kadar kullanacağımızı akıllarından
çıkarmasınlar. 

MEZAR HAKKIMIZI DA ALA-
CAĞIZ, KATİLLERDEN HESAP
DA SORACAĞIZ! 

*Osmanlı'nın talan ve soygun düzenine karşı "yarın yanağından gayri
her yerde her şeyde hep beraber" diyen Börklüce'nin çarmıha gerilen
bedeni köy köy dolaştırıldı devletin büyüklüğü, başedilemezliği görülsün
diye. Şeyh Bedreddin çırılçıplak bir ağaca asıldı, günlerce bekletildi
ibretlik için.

*İşgalci Avrupa'lıya direnen bir Kızılderili önderdi Tupac Amaru.
İspanyol sömürecilerine karşı savaşan son İnka Kralıydı. Sömürgecilere
karşı savaştı, tutsak düştü. Günlerce işkencelere rağmen teslim olmadı.
İnka halkına ibretlik olsun diye elleri ve ayaklarından dört ayrı ata
bağlanıp parçalara bölündü. . 

*Che de aynı ruhla emperyalist işgalcilere karşı savaştı ve onun da ölü
bedeni bir savaş alanıydı tutsak edildiğinde. Öldürdüler ama öldürdüklerini
söylemekten korktular ve vücudunu defalarca kurşunlayarak çatışma
süsü verdiler. Sonra sergileyip ellerini kestiler , ölü bedenini kaçırıp bi-
linmeyen bir yere gömdüler.

*Afrika'nın onurlu önderi ve Kongo Demokratik Cumhuriye'tinin
Başkanı Lumumba ABD ve Belçika emperyalistlerinin komplosuyla kaçırıldı
ve yoldaşlarıyla birlikte kurşuna dizildi. Tam iki ay boyunca sadece ce-
setlerini değil öldürdüklerini bile gizlediler dünyadan. Ailesi, halkı onun
için eylemler yaparken katiller sürüsü onun cesedini parçalayıp bidonlar
içinde asitle erittiler.  Yıllarca bulunamadı.

Halkın Onurlu Emekçilerini 
Yıldıramayacaksınız!

Kamu Emekçileri Cephesi 129 gündür direnen kamu
emekçilerinin polisler tarafından gözaltına alınmasıyla
ilgili 18 Mart'ta bir açıklama yaptı. Açıklamada: "Direnişin
129. açlık grevinin 9. gününde gelenekselleşen açılış ko-
nuşmalarını yapmak isteyen kamu emekçilerine polis
kamera ve fotoğraf çekimi ile tacizde bulundu. Halkın di-
renişe sahip çıkmasına engel olamayan polisler bu şekilde
desteğe gelenleri korkutup sindirebileceğini, direnişi ve
direnişçileri yalnızlaştırabileceğini sanıyorlar. Zaten
saldırmak için sürekli mazeret arayan çevik kuvvet, bu ta-
cizleri kabul etmeyen emekçilere ve desteğe gelenlere
azgınca saldırıp yerlerde sürükleyerek gözaltına aldı ve
araçta işkence yapmaya devam ettiler. 70 yaşında bir
anaya bile işkence yapanlar ancak direnişin zafere ulaşa-
cağından ölesiye korkanlardır! Gözaltına alınan 9 kişiden
sadece Semih Özakça ve Nuriye Gülmen gözaltında tutul-
maya devam ediyor. Açlık grevi direnişinin 10.gününde
olan Semih ve Nuriye bu 10 günün sadece 3 gününü

dışarıda geçirebildi. Ankara polisi bu şekilde direnişi biti-
rebileceğini sanıyor, ama yanılıyor! Direniş alanı bir saniye
bile boş kalmıyor direniş ateşi bir kere bile sönmüyor.
Emekçiler her seferinde direnişi bir kat daha büyütüyor,
direniş ailesi bir kat daha büyüyor. Alanı ve direnişçilerin
açlık grevinde kullandıkları eşyaları dağıtma emrini veren
işkenceci bağırıyor “Bu ne, burayı eve çevirmişler!” diye.
Direniş alanı evimizdir, bu direniş alanından umut alan bir
kere bile alana gelemeyen ülkenin dört bir yanındaki
halkımız ailemizdir. Bu halkın onurlu emekçilerini kom-
plolarla gözaltında tutarak kendi yasalarını bile hiçe
sayanlar bilmiyorlar ki bu birkaç kişinin direnişi değil,
bütün kamu emekçilerinin, umudu elinden alınmaya çalışılan
yoksul halkın meşru haykırışıdır! Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça gözaltında tutulmalarını protesto için suyu ve
şekeri de almıyorlar. Vücutlarında işkenceden kaynaklı
yaralanmalar var. Korkularından beslenenler gözaltılarla,
işkencelerle, komplolarla direnişe engel olamayacaklar,
direnişin sahiplenilmesinin, büyümesinin önüne geçeme-
yecekler!" denildi.



Kemal Gün çocuğunu kaybetmiş
bir baba. Oğlu Çayan Gün geçtiğimiz
Nisan ayında arazide yürürken katle-
dildi. O, bir DHKC gerillasıydı. Diğer
oğlu Murat Gün’ün de 7 Kasım tari-
hinde bombalanan bir sığınakta oldu-
ğuna ilişkin ciddi şüpheleri var.

Kemal Gün ise oğlu Murat Gün'ün
bombalarla katledilen bedeninden bir
parça olsun bulmak, oğul diye sar-
malayıp toprağına kavuşturmak isti-
yor.

Kemal Gün'ü diğer babalardan
farklı kılan şeyler var.  Her baba ev-
ladını sever, derler. Bu belki doğrudur
ama Kemal Gün baba sevgisinin üze-
rinde somutlandığı bir insandır.

Babalar içinde bir babadır O. Der-
sim'de Seyit Rıza Heykeli’nin dizi di-
binde oturup gün sayar. Oğlunun bir
parça kemiği için kendi bedenini açlığa
yatırır. Kendi bedeninden götürür Ke-
mal Baba.

Moskova Önlerinde kitabında Alek-
sandır Bek kitabın kahramanı Momiş
Uli' nin ağzıyla sorar kendine:

“- Aşkın ne olduğunu bilir misi-
niz?

-Biliyorum
- Savaşa kadar ben de bildiğimi

sanırdım. Savaşta en büyük aşklar ve
en büyük kinler doğuyor. Siz savaş ne
vicdan ne biliyor musunuz?

- Anlıyorum
- Hayır hayır anlamıyorsunuz. Siz

iki duygunun nasıl birbiri ile çarpış-
tığını bilmiyorsunuz; korkunun ve vic-
danın”

Kemal Baba çocuklarını sevdiği
için saçlarının bir tek teli için soğuğa
rüzgara insanların iç acıtan meraklarına,
devletin zulmüne ve tehdidine karşı
durarak başladı oturmaya, başladı açlık
grevine.

Ama evladını sevmenin kitabını
işte şimdi yazıyor, Seyit Rıza Meyda-
nı’nda havayla, egemenle korkuya tes-
lim olmuş vicdansızlarla cengi var
onun. Bu meydanda korkuya, vefasız-
lığa, zulme karşı savaşırken çocuklarını
ne kadar çok sevdiğini bilince çıkarıyor.

Ve bu yolculuk
öğretiyor ona ne
için direnmesi ge-
rektiğini.

Acı veriyor
mu, evet gerçek-
ten canımız acı-
yor. Acı öfkeye
nasıl dönüşür?
Öfkeye dönüştü-
ğünde yine acıt-
maya devam
eder mi? Evet
acıdan kaçılmaz.

Ama insan
başka duyguları
daha baskın ya-
şayabilir. Mesela
gurur. Mesela sorumluluk. Mesela sa-
hiplenme sevgi...

Kemal Baba çocukları ile gurur
duyuyor. Bu, onun propaganda yap-
masını sağlıyor.

Kemal Baba çocuklarını seviyor.
Bu sevgi, onları anlattığında açığa çı-
kıyor ve karşısındaki insanı etkiliyor.

Onların sorumluluğunu duyuyor.
Bu da onları bir mezara kavuşturmak
için O'na güç veriyor. Ve bu duyguların
hepsi birbirini besliyor.

On'lar hala fotoğraflarından coşku
dolu gülümsemeleri ile içimizi aydın-
latıyor, yüreğimizin bam teline bası-
yorlar.

Ve işte bize örgütlenmek için en
meşru alanları açıyorlar. Biz onların
mezarlarını ararken bile devrimi an-
latma olanağına kavuşuyoruz. 

Murat ve Çayan öyle inanmış ve
öyle anlatmışlar ki bize arkalarından
hak arayacak bir baba bırakmışlar.
Propaganda yapan, bedel ödeyen sa-
hiplenen bir baba bırakıyorlar.

Bir taraftan bakıyoruz ki Kemal
Baba'nın Murat ve Çayan’ın o babanın
çocukları olması hiç de şaşırtıcı de-
ğil.

Kemal Baba yalnız duygu ile di-
renmiyor. Aynı zamanda tarihten öğ-
reniyor. O Pir Sultan’ı, Nesimi’yi
örnek alarak direniyor. Onlar nasıl

zalimin zulmü karşısında tehditlere
boyun eğemedi ise kendisi de öyle
direniyor. Nesimi’nin derisini yüzdüren
hünkara minnet etmemesiydi. Kemal
amcanın da kaybedecek daha değerli
birşeyi yok artık.

O hayattan ve kavgadan öğreniyor.
Kendisine gelerek “sana destek ola-
madık ama bir panel yapalım gel in-
sanlarımıza anlat ne istiyorsun talebin
nedir” denilince Kemal Baba olmaz
diyor, “direniş alanı burası sen onları
buraya getir ben onlara burada  iste-
diğiniz kadar anlatayım” diyor.

Kemal amcaya politik olmayı hayat
öğretmiş. Kendisi de geçmişte işkence
görmüş, hapiste yatmış. 

Dersim Çat Deresi’ndeki o sığına-
ğın kazılması da O'nu yeni bir aşamaya
getirdi. Kemal amca sığınağın nasıl
bombalandığını gördüğünde öfkeden
deliye döndü. Sığınak daha önce aran-
mıştı belli ki. Ne buldular bilinmez
ama Kemal amca buldukları bedenleri
bir köşede üst üste atarak yaktıklarını
düşünüyor. Buldukları birkaç parça
kemik parçasının kömürleşmiş oldu-
ğunu görüyor. Belki bu kemik parça-
larından bir tanesi onun yarattığı, can
verdiği Murat'a oğulcuğuna ait. Ama
içinde bir damla ilik bırakmamış ka-
tiller, nasıl teşhis edilecek. Kemal am-
canın etini kesseniz kan akmayacak
kadar öfkelenmiş.

Kemal Gün, Tüm Kayıp Gerillaların Mezar Hakkı İçin Direniyor
“Her baba evladını sever, derler. Bu belki doğrudur ama Kemal Gün

baba sevgisinin üzerinde somutlandığı bir insandır”

Yürüyüş
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Tıpkı 19 Aralık’ta Bayrampaşa’da
yakılan altı kadının cenazelerinde ol-
duğu gibi olmuş. Ailelerinin kömür-
leşmiş bedenleri teşhis edememesi üze-
rine onlar ne de olsa hepsi bizim ço-
cuklarımız değil mi? diyerek mutlaka
teşhis etmeliyiz ısrarından vazgeçmiş-
lerdi. Ve gelişigüzel bir bedeni kucak-
layıp toprağına kavuşturmuşlardı.

Şimdi Kemal amca Murat’ın bede-
nini bir bütün olarak bulamama ihti-
malini biliyor. Artık orada katledilen
herkes için mücadele ediyor.  En de-
ğerlilerimizin kemikleri karıştı Der-
sim’in toprağına..

Evet en değerlilerimizi şehit veriyoruz.
Eğer onların eylemlerini varlıklarını ya-
şam ve ölüm üzerinden kabaca değer-
lendirirsek hem onlara hem de kendimize
haksızlık etmiş oluruz. Oysa ancak o en
değerlilerimiz ölürken yaşatmayı, ölürken
öğretmeyi biliyorlar.

Cephe gelenek yaratıyor. Bu düzene

bir tek kemiğini bile bırakma-
yan bir hesap sorma geleneği
bu.

İşte onlar hala fotoğrafların-
dan coşku dolu gülümsemeleri
ile içimizi aydınlatıyor, yüreği-
mizin bam teline basıyorlar.

Böyle sevmek ve böyle gül-
mek Cepheli’ye mahsustur. Bu
gülüşün arkasında güven vardır.
Kendinden sonra geleceklerin
devrim hayalini yerine getire-
ceğine olan sonsuz bir güvendir
bu.

Ve işte bize örgütlenmek
için en meşru alanları açıyorlar.
biz onların mezarlarını ararken
bile devrimi anlatma olanağına
kavuşuyoruz. 

Mezarlarını ararken avukat-
larına öğretiyorlar. Belediye
işçilerine öğretiyorlar. Askere,
özel harekata öğretiyorlar...

Bu ülkede DHKP/C diye
bir örgüt var. Öyle özel silahları
yok ama çok cesur ve mert ço-
cuklar.

Bu ülkede DHKP/C  diye
bir örgüt var ve birbirlerine
ölesiye bağlılar.

Askerlik süreleri bittiğinde
o askerler gidip anlatacaklar. Be-
lediye işçileri gidip anlattılar bile

Hozat halkına. Artık On’ların ismi halkın
diline düştü halkın belleğine kazıldı. 

Daha önce belediye araçlarına ateş
açmışlardı. O kazı alanına gitmek
ölümü göze almaktır. Bunu oradaki
herkes biliyor.Ama bundan korkmak
işe yaramaz. Korkusunu değil sevgisini
amacını düşünüyorlar.

Devrimi savunmak Cephe’nin ve
Cephe’linin görevidir. Cephe’liler devrimi
işte öyle istiyor. Cephe’liler devrime işte
böyle tutkuyla sarılıyor. Yaşarken pes
etmiyor ölürken de baba olup, kardeş
olup, yoldaş olup hesap soruyorlar.  

İşte ON'LAR sonuç olarak varlık-
larıyla da yokluklarıyla da şunu herkese
anlattılar: 

Devrim değerli bir şeydir. Devrim
uğrunda ölünecek kadar değerli bir-
şeydir. Öyle ki devrim uğrunda ölenlerin
bir parça kemiği  için yeni insanlar
ölümü göze alırlar.

Dersim Çat Deresi’ndeki o sığınağın
kazılması da O'nu yeni bir aşamaya ge-
tirdi. Kemal amca sığınağın nasıl bom-
balandığını gördüğünde öfkeden deliye
döndü. Sığınak daha önce aranmıştı
belli ki. Ne buldular bilinmez ama Kemal
amca buldukları bedenleri bir köşede
üst üste atarak yaktıklarını düşünüyor.
Buldukları birkaç parça kemik parçasının
kömürleşmiş olduğunu görüyor. Belki
bu kemik parçalarından bir tanesi onun
yarattığı can verdiği Murat'a oğulcu-
ğuna ait. Ama içinde bir damla ilik bı-
rakmamış katiller, nasıl teşhis edilecek.
Kemal amcanın etini kesseniz kan ak-
mayacak kadar öfkelenmiş.

Tıpkı 19 Aralık’ta Bayrampaşa’da ya-
kılan altı kadının cenazelerinde olduğu
gibi olmuş. Ailelerinin kömürleşmiş be-
denleri teşhis edememesi üzerine onlar
ne de olsa hepsi bizim çocuklarımız
değil mi? diyerek mutlaka teşhis etme-
liyiz ısrarından vazgeçmişlerdi. Ve ge-
lişigüzel bir bedeni kucaklayıp toprağına
kavuşturmuşlardı.

Şehit Yoldaşlarımız Taşıdığımız
Zafer Bayrağımızdır
Unutmayacağız!

Ordu – Ünye – Yeşilkent kırsalında
jandarma ile girdikleri çatışmada yol-
daşları Turan Şahin ve Şengül Gülsoy
ile birlikte 20 Mart 2002 tarihinde
ölümsüzleşen gerilla şehidi Gökçe Şa-
hin, 15. ölüm yıldönümünde ailesi,
TAYAD’lı Aileler ve yoldaşları tara-
fından Ankara’daki mezarı başında
anıldı.

Cebeci Asrı Mezarlığı’nda saat
13.00’da başlayan anmada, önce me-
zarlık temizlendi, yıkandı ve karanfiller
bırakıldı. Daha sonra devrim şehitleri
için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.
Saygı duruşundan sonra Gökçe Şa-
hin’in babası Bayram Şahin bir ko-
nuşma yaptı. Gökçe’nin yaşamı ile
ilgili bilgiler veren ve hapishanelerden
gelen mektuplardan bölümler okuyan
Bayram Şahin’den sonra, Halk Cephesi
adına bir konuşma yapıldı. Gökçe Şa-
hin’in özgeçmişi ve yoldaşlarının an-
latımları okundu. Gökçe ile ilgili ya-
pılan sohbetlerden sonra anma sona
erdi. Yapılan anmaya 7 kişi katıldı.

Şehitlerimizin Emaneti
Ailelerimizle Sürekli
Dayanışma İçinde Olacağız

DHKC Gerilla şehidi Gökçe Şa-
hin’in ailesine yakın zamanda kay-
bettikleri anneannesi için TAYAD’lı
Aileler olaraka15 Mart'ta taziyede bu-
lunuldu. TAYAD'lı Aileleri her zaman
sıcak karşılayan aileyle sohbet edilip
çayları içildi. Ziyaret Gökçe Şahin'le
ilgili yapılan sohbetlerle sonlandırıl-
dı.
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Faşizm, halklara yönelmiş en büyük terördür. Aldatma
ve hile üzerine kurulu örgütlü bir sindirme ve yok etme
hareketidir. Kitleleri ikna edemez, demagoji ve terörle
kendisine bağlar. Kitlelerin haklarını reddeder; devlete
karşı “ödev”leri olduğunu söyler. Haklar ancak devletin
çıkarlarıyla çelişmiyorsa söz konusudur. 

Faşizm “stratejik” olarak güçsüzdür. Bu güçsüzlüğünü
gizlemek için kitlelerin gerçekleri görmesini engellemeye
çalışır. Bunun için kitlelerin karşına gerçek yüzüyle çı-
kamaz, hep yüzünde maske vardır. Faşizm, ister İtalya
ve Almanya gibi tabandan klasik faşist partiler aracılığı
ile iktidar olsun, isterse darbe yoluyla iktidara gelsin
gerçek niteliğini her ülkede iktidar olduktan sonra gös-
termiştir. Hepsinde emekçi halklar tekellerin doymaz
kar hırsları için azgınca sömürülmüş, her türlü hak ve
özgürlükler yok edilmiştir. 

Örgütlülükler dağıtılmış, faşist örgütlenmeler dışında
hiçbir kesimin örgütlenmesine izin verilmemiştir. Partiler
yasaklanmış, taraftarları katledilerek, kaybedilerek sus-
turulmaya çalışılmış, on binlercesi hapishanelere doldu-
rulmuştur. 

Toplumsal hayatın her alanı, kültürden sinemaya,
müzikten üretime kadar her şey kışla disiplini altına so-
kulmuştur. Kendi kurdukları veya içine sızdıkları örgüt-
lenmeler aracılığı ile denetim altına alınan, askeri disiplin
içerisinde düşük ücretle ölesiye çalışmaya mahkum
edilen işçi ve emekçilerin sendikaları kapatılmış, grev
hakları ellerinden alınmış ve her türden hak arama öz-
gürlükleri ortadan kaldırılmıştır. 

Faşist iktidarlar kendi iktidarları için tehlike gördüğü
her kesime dizginsiz bir terör uygulamışlardır. Kitaplar
toplatılıp törenlerle yakılmış, ilerici, aydın ve yazarlar
hapishanelere doldurulmuştur. İktidara gelirken kullandığı
demagoji ve yalanları iktidarda daha da yetkinleştirerek
kullanan faşizm, halklara sadece acı, gözyaşı, açlık, kan
ve ölüm getirmiştir. 

En utanç verici suçlar, işkenceler, soykırımlar, toplama
kampları, insanların diri diriyakılması faşizmin eseridir.
Faşizm, halk düşmanıdır, kan ve gözyaşıdır. Hitler,
“Yahudi yağıyla yağlayın giyotini”, “Kan yağmalı kan.”
diyerek yüz binlerce Yahudi, devrimci, yurtsever ve
aydının gaz odalarında, toplama kamplarında, fırınlarda
bu anlayışla katlettirirken, Hitler’in torunları ülkemizdeki
faşistler de “Kana Kan İntikam”,“Ya Tam Susturacağız,
Ya KanKusturacağız” diyerek Maraş’ta, Çorum’da, Kanlı
Pazarlar’da binlerce devrimci, ilerici ve aydını, halktan
insanı katletmişlerdir. 

SORU: Faşist devletin yaklaşımındaki hangi nok-
talara dikkat edilmelidir? 

CEVAP: Faşizmin yalan ve demagojilerini, asla
küçümsememeliyiz. Tersine buna karşı yaygın bir ideo-
lojik kavga yürütmeliyiz. Faşistler halkın tarihini de is-
tismar ederler. 

Buna da izin vermemeli, tarihe ve halkın kültürüne
sahip çıkmalı, anlatmalı, öğretmeli, öğrenmeliyiz. 

EN UTANÇ VERİCİ 
SUÇLAR, 

İŞKENCELER, 
SOYKIRIMLAR 

FAŞİZMİN ESERİDİR

KÖŞETAŞI:
Faşist terör, hiçbir dönem halkı teslim alamamış,

devrimcileri sindirememiştir. Bunun için işkenceden
kitle katliamlarına kadar her yola başvurmuş, ama ba-
şaramamıştır. Faşist terörü etkisizleştiren şey, halkın
direnişi, mücadelesidir. Bu direniş ve mücadele tarihi

binlerce şehidin verildiği onurlu bir tarihtir. 

ÖZLÜ SÖZ:
“Emperyalizme ve faşizme karşı

savaşmayan vatansever değildir” (Dayı)

SORULARLA FAŞİZM:

FAŞİZM, ZALİMİN ZULMÜDÜR...

...günler ağır, günler
ölüm haberleriyle geliyor. 

en güzel dünyaları yaktık ellerimizle ve
gözümüzde kaybettik ağlamayı. 

bizi bir parça hazin
ve dimdik bırakıp gözyaşlarımız 

gittiler
ve bundan dolayı biz

unuttuk bağışlamayı.
varılacak yere

kan içinde varılacaktır
ve zafer artık

hiçbir şeyi affetmeyecek kadar tırnakla
sökülüp koparılacaktır...

Nazım Hikmet
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1- Türkiye 
Hapishanelerindeki 
Direniş Geleneği 
Nasıl Başladı?

Ölüm, işkence ya da tutsaklık...
Hücreler, beton duvarlar, demir par-
maklıklar... Faşizmin olduğu bir ülkede
bedelleri göze almadan devrimcilik
yapılmaz. Tutsaklık da bu bedellerden
sadece biridir. Ancak mesele tutsaklıkla
bitmiyor, mücadele her yerde sürüyor.
Bu yanıyla hapishaneler, mücadele-
mizin önemli bir mevzisidir. 

Her mevzide olduğu gibi, hapis-
haneler cephesinde de Özgür Tutsaklık
bilinciyle  tarihsel önemde direniş
gelenekleri yaratılmıştır. Bu geleneğin

kökleri Maltepe’de, Kı-
zıldere’dedir. 

Mahir, yoldaşı Cevahir
ile birlikte Maltepe’de ku-
şatıldıkları evde teslim ol-
mayı reddederek tered-

dütsüz çatışmaya girer.
51 saatlik direnişin ar-
dından Cevahir şehit dü-
şerken Mahir de tutsak
düşer. 

Yoldaşını, vücuduna yağan
23 kurşunla kaybeden Mahir; 

“Gömerim Cevahir’i kalbime 
dönerim hain hücreme” diye yazı-

yordu o anı. 
İnsanlardan tecrit edilen, karanlık

hücresinde sürekli gözetim altında tutulan
Mahir’in aklında tek birşey vardı. O da
ne olursa olsun özgürlüğüne kavuşmak,
halkların kurtuluş mücadelesine kaldığı
yerden devam etmekti. 

Kartal-Maltepe Hapishanesi’nde baş-
ta THKP-C ve THKO olmak üzere
çeşitli kesimlerden tutsaklar vardı. Bir
tarafta teslimiyet ve icazet yaşanıyordu.
Diğer tarafta ise hapishanelerde yeni
bir yaşam kurulup, yeni bir tutsaklık
geleneğinin mayası atılıyordu. Bir taraf

çürüyor, bir taraf yeşeriyor-
du. Bu koşullarda Türkiye
hapishanelerinde direnme,
teslim olmama çizgisinin
de temelleri atılıyordu. 

Özgürlük tutkusu Kar-
tal-Maltepe Hapishane-
si’ndeki THKP-C tutsak-
larının hep gündemindey-
di. Öyle ki Ulaş, daha şu-
bedeyken firarı düşünmüş
ve hapishaneye gelir gel-
mez çalışmalara başlamış-
tı... 

‘71’in Kasım ayında 5
devrimci tutsak kazdıkları
tünelle sıcak savaşa, kur-
tuluşa adım atmışlardı. Öz-
gürlüğüne kavuşan Ma-
hirler kurtuluşun yolunu
adımlarken yoldaşları da
onlara zaman kazandırmak
için hapishanede barikat
kurarak direnişe geçmiş-
lerdi... 

Hapishaneler aynı za-
manda gücünü ve inancını

yitirmişleri yok ediyor, yılgınlar, dönekler
yaratıyordu. Bu dönekler ki gittikleri,
bulundukları her yeri kirletiyor, çürü-
tüyordu. İşte, düşman ‘74 affıyla yüreğini
ve bilincini yitirenleri böyle bir ortamda
saldı dışarıya. 

Bu döneklerle yol alınamayacağını
gören genç devrimciler, gün geçtikçe
saflaşıyor ve ustalaşıyorlardı. Mücade-
lenin yeniden gelişmeye başladığı bu
süreçte hapishaneler de yeniden Cep-
heliler’le ve direnişleriyle tanışıyordu. 

1980’li yılların başı hapishaneler-
deki çatışmaların yoğunlaşmaya baş-
ladığı bir dönemdir. Cuntanın hemen
öncesi düşmanın hapishanelerdeki
baskı ve saldırıları da tırmandırılmıştı.
Kendi iradesini hakim kılmak, kendi
statüsünü oturtmak istiyordu. 

Ama Mahirler’in geleneğini sür-
düren Özgür tutsaklar teslim olmadılar,
direnerek düşmanın saldırılarını bir
bir geri püskürtmesini bildiler. Seli-
miye, Sağmalcılar, Davutpaşa... hepsi
direniş, hepsi zaferle doluydu. 

2- Cuntaya Karşı 
Mücadele ve 
‘84 Ölüm Orucu 
Süreci Nasıl Gelişti? 

12 Eylül 1980’de ülke yönetimine
el koyan faşist cunta, kendine karşı
olan ne varsa kırmaya, yıkmaya, yok
etmeye başladı. Tutuklamalar, işken-
celer, infazlar ve hapishaneler... Cunta
45 milyon halkı teslim almak istiyordu. 

Hapishaneler cuntayla beraber çetin
çatışmaların yaşandığı bir yer haline
geldi. Cunta daha ilk yıllarında dışa-
rıdaki muhalefeti önemli oranda et-
kisizleştirirken, hemen ardından sus-
mayan, teslim olmayan, direnişin
odağı haline gelen hapishanelere yö-
neldi. Cuntanın soluğunu enselerinde
hissetmeleriyle beraber, çareyi kapağı
yurtdışına atmakta bulanların, müca-
deleyi tatil edenlerin hapishanelerde
de durumu farklı değildi. Onlar halka
güvensizliği, devrime inançsızlığı ya-
şarken, yaşadıkları teslimiyete de kılıf
aramakla meşguldüler. 

Dışarıda cuntayı savaşla karşılayan
Devrimci Sol, hapishanelerde de aynı
tavrını sürdürdü. Zaten hapishanelerde
saldırılar cunta öncesi başlamış, cun-

Mahir, yoldaşı Cevahir ile birlikte
Maltepe’de kuşatıldıkları evde teslim

olmayı reddederek tereddütsüz
çatışmaya girer. 51 saatlik direnişin

ardından Cevahir şehit düşerken
Mahir de tutsak düşer. 

Yoldaşını, vücuduna yağan 23
kurşunla kaybeden Mahir; 
“Gömerim Cevahir’i kalbime 
dönerim hain hücreme” diye

yazıyordu o anı. 
İnsanlardan tecrit edilen, karanlık

hücresinde sürekli gözetim altında
tutulan Mahir’in aklında tek bir şey

vardı. O da ne olursa olsun
özgürlüğüne kavuşmak, halkların

kurtuluş mücadelesine kaldığı yerden
devam etmekti.

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
84 ÖLÜM ORUCU
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tayla beraber giderek tırmanmıştı. Ha-
pishaneler cephesinde önce Mamak,
ardından Diyarbakır düştü. Düşman
sevinç çığlıkları atıyordu. Sıra İstanbul
hapishanelerini teslim almaya gelmişti.
İstanbul hapishanelerindeki devrimci
tutsaklar Nisan ‘81’de Metris’e top-
landı ve “Mamaklaştırma” saldırıları
başladı... 

Devrimci tutsaklar Metris’te düş-
manın tüm saldırılarını boşa çıkar-
masını bildi. Açlık grevinden bari-
katlara kadar birçok direniş gerçek-
leştirildi. Cuntanın saldırı politikasının
en boyutlusu olan Tek Tip Elbise sal-
dırısı gündeme getirildi. Tutsaklar da
açlığa yatırdıkları bedenleriyle, Ölüm
Oruçları ile cevap verdiler.

3- Bu Süreçte Tutsakları
Teslim Almak İçin 

Uygulanan Yöntemler 
Nelerdi?

Amerikancı faşist cuntanın amacı
devrimci tutsakları siyasi kimlikle-
rinden soyundurmak ve teslim almaktı.
Bunu ise fiili saldırılarla başaracağını
düşünüyordu. 

Bu temelde; sakalları, gün aşırı
saçları üç veya sıfır numaraya kestir-
mek, görevlilere komutanım diye hitap
etmek, görevliler konuşurken hazır
ol da durmak, ziyarete havalandırmaya,
revire, mahkemeye çıkarken ön ilik-
lemek uygun adım tek sıra yürümek,
gerici – faşist marşlar söylemek, suçlu
kimliği taşımak vb. uygulamalarla
karşılaşıyorlar ve uymayanlar ise fiziki
işkencelere maruz kalıyorlardı. 

Özellikle 1982’den sonra bu teslim
alma saldırılarının merkezine Tek Tip

Elbise (TTE) uygulaması ko-
nuldu. Değişik sürelerde uy-
gulanan ve değişik biçimlerde
devam eden baskı ve yasak-
larla, işkenceler ve onur kırıcı
aramalarla devrimciler teslim
alınmaya çalışılıyordu. 

4- Devlet, 
Hapishanelerde 
Zaten Tutsak Olan
İnsanlara Neden
“Teslim Alma 
Politikaları” 
Uygular, 
“Teslim Olun” 
Çağrısı Yapar?

Faşizm, bir devrimciyi tut-
sak ettiğinde, onu ancak fiziki
olarak mücadeleden kopara-
bilir. Bunun devamında ve
daha önemlisi, onu düşünsel
olarak da devrim mücadele-
sinden koparmaktır, yani tes-
lim almaktır amacı. Bundan
dolayı devrimcileri dört duvar
arasına kapatmakla yetinmez. 

Hapishanelere kapattığı dev-
rimcilerin düşüncelerini de tes-
lim almak için özel hapishane
politikası geliştirir ve uygular.
Bugüne kadarki tüm hapisha-
nelere yönelik saldırılarda, hep

“teslim olun” çağrısı yapılmıştır. Bura-
daki “teslim olma” esprisi aslında bey-
ninin düşmana teslim edilmesidir.

Yani; “mesele esir düşmekte değil,
teslim olmamaktadır”. Evet, onlar
tutsaktır ama beynini ve bünyesini
düşmana teslim etmemiştir.

5- 12 Eylül Faşist Cuntası
İle Birlikte Tutsaklara 
Yönelik Saldırıların 
Giderek Arttırılması 
Karşısında Devrimci 
Tutsakların Tavrı Nedir? 

Tutsaklıkla teslimiyet arasındaki
farkı bilen Devrimci Sol tutsakları,
hapishaneleri sadece devrimcilerin
kapalı kapılar ardına tutsak edildiği,
yatıp çıkılan yerler olarak değerlen-
dirmediler. İki iradenin, yani faşizmin
ve devrimci iradenin sürekli çatışma
alanı olarak gördüler. Devrimci Sol
tutsakları, her türlü yaptırıma karşı
aktif olarak karşı durdular. Temelde
Tek Tip Elbise saldırısı ile özdeşleşen
bu saldırılara karşı, Açlık Grevleri
ve Ölüm Orucu eylemleriyle cevap
verdiler. 

Hiç kuşku yok ki, 12 Eylül cuntasının
hapishanelerde uyguladığı teslim alma
politikası tüm tutsaklara yönelik top-
yekün bir saldırıydı. Devletin bu saldı-
rılarda başarılı olup olmaması, geleceği
belirleyen etkenlerden biri olacaktı.
Devrimciler teslim alınabildiği ölçüde
halkın gözünde küçük düşürülecek,
devrim inancı ve umudu yok edilecek,
devrimcilerin saflarında moral bozukluğu
hakim kılınacaktı. Dışarıda büyük ölçüde
geriletilen devrimci harekete karşı “son
darbe” hapishanelerden vurulacaktı. 

Düşmanın bu saldırılarına karşı
Devrimci Sol tutsakları, en ağır be-
delleri göze alarak topyekün bir dire-
nişle cevap verdiler. Devrimcilerin
teslim alınamayacağını gerçekleştir-
dikleri Ölüm Orucu eylemi ile yeni
gelenekler yaratarak gösterdiler. 

6- ’84 Ölüm Orucu 
Direnişinin Talepleri 
Nelerdir? Ne zaman 
Başladı ve Bitti?

Açlık grevi adım adım ilerlemeye,

Devrimci Sol tutsakları, her türlü
yaptırıma karşı aktif olarak karşı
durdular. Temelde Tek Tip Elbise

saldırısı ile özdeşleşen bu
saldırılara karşı, Açlık Grevleri ve

Ölüm Orucu eylemleriyle cevap
verdiler. 

Hiç kuşku yok ki, 12 Eylül
cuntasının hapishanelerde

uyguladığı teslim alma politikası
tüm tutsaklara yönelik topyekün

bir saldırıydı. Devletin bu
saldırılarda başarılı olup

olmaması, geleceği belirleyen
etkenlerden biri olacaktı.

Devrimciler teslim alınabildiği
ölçüde halkın gözünde küçük
düşürülecek, devrim inancı ve

umudu yok edilecek, devrimcilerin
saflarında moral bozukluğu hakim
kılınacaktı. Dışarıda büyük ölçüde
geriletilen devrimci harekete karşı

“son darbe” hapishanelerden
vurulacaktı. 
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programı gereği aşamalardan geçe geçe
yürümeye devam ediyordu. Hazırlanan
programa göre 30. ve 40. günde bir
gruba açlık grevi bıraktırıldı. 45. Güne
gelindiğinde ise açlık dolu soluklar
kavganın yeni bir aşamasına geldi. Zul-
mü geriletmek için şimdi bedenler ölüm
silahını kuşanmıştı. Zulüm Ölüm Oruç-
larıyla teslim alınacaktı.

Direniş, Açlık Grevi’nin 45. gü-
nünde (30 Mayıs 1984’te), Metris ve
Sağmalcılar Askeri Hapishanelerinde
14 Devrimci Sol savaşçısı ve 3 TİKB
tutsağı tarafından Ölüm Orucuna çev-
rildi. Devrimci Sol ve TİKB tutsak-
larının başlattığı eylemin talepleri
tutsakların bildirisinde şöyle ifade
ediliyordu: 

“Bizler Sağmalcılar ve Metris As-
keri Cezaevi’ndeki devrimci tutsaklar
olarak, başta baskı ve işkence olmak
üzere, her türlü keyfi tutum ve uygu-
lamalara son verilmesi, insani ve sosyal
yaşam koşullarının sağlanması, Tek
Tip Elbise uygulamasının kaldırılması,
yani siyasi tutsaklık hakkımızın kabul
edilmesi ve infaz yasasının tutukluların
lehine değiştirilmesi için, bugünden
itibaren Süresiz Açlık Grevine (SAG)
başlıyoruz.” 

Devrimci tutsaklar, direnişlerini
Ölüm Orucu’na dönüştürünceye kadar
olan süre boyunca solu da direnişe
katmak ve cuntanın saldırılarına karşı
daha güçlü bir barikat oluşturabilmek
için ellerinden gelen çabayı gösterdiler.
Direniş saflarında yer alan bir hareket
dışında ne yazık ki bu çabalarından
sonuç alamadılar. 

Bu eylemin esas gövdesini Dev-

rimci Sol tutsakları oluş-
turuyordu. TİKB davası
tutsaklarının başlangıçta
Ölüm Orucu şeklinde
netleşmiş bir kararı yok-
tu. Bu yüzden başlangıçta
SAG diyerek eylemin
içinde yer alıyorlardı. 

Bedenlerini ölüme
yatıran özgür tutsaklar
arasında Devrimci Sol
önderi Dursun Karataş
ve önder kadrolarının yer
alması solda ve düşman-
da büyük bir şaşkınlık

yaratmıştı. Bir hareketin
önderinin böyle bir eylemde yeral-
masını “intihar” olarak değerlendi-
renler vardı. Şaşırmayan ve doğal
karşılayan sadece Cepheliler’di. Çün-
kü onlar, bu geleneği 

“Ve onlar; Liderdirler, liderler
devrim savaşında masa başında otur-
mazlar, bu savaşta ön safta savaşır-
lar...” diyen önderleri Mahirler’den
devralmışlardı. 

Eylem, kısa sürede Anadolu ha-
pishanelerinde de yankısını buldu.
Devrimci Sol tutsakları Elazığ, Bartın
ve Çanakkale’de de ölüm orucuna
yattılar... Ölüm Orucu düşmanın kor-
kularını büyütüyordu. 

Halklarımızın direniş tarihine ek-
lenen bu onurlu eylem, 26 Haziran
1984’te, eylemin 75. günü zafere dö-
nüşmüştü. 

75 gün süren bu direnişte; 14 Ha-
ziran’da Abdullah Meral, 17 Hazi-
ran’da Haydar Başbağ ve Fatih Ök-
tülmüş, 24 Haziran’da Hasan Telci
şehit düştü. 75 gün süren irade sava-
şını, zulme karşı bedenlerini ölüme
yatıranlar kazanmıştı. 

7- Bu Süreçte Solun 
Direniş Karşısındaki ve
Genel Olarak 
Hapishanelerdeki 
Tavrı Nedir? 

TTE gündeme geldiğinde, yapılan
tartışmalar sonucunda hemen tüm siyasi
çevreler “TTE giyilmemesi” konusunda
hemfikir olmuştu, TTE’nin “Mavi Ke-
fen” olduğu ve giyilmeyeceği karar
altına alınmıştı. Ancak alınan bu karar,

Devrimci Sol ve TİKB tutsaklarının
dışında kalan çevreler için yalnızca
kağıt üzerinde kalacaktı...

Direnişin başlamasıyla birlikte sol,
direnenlere düşmanlaşmış ve açıktan
saldırmaya başlamıştı. Ölüm Orucu ey-
lemini “siyasi bir cinayet”, “siyasal
bir intihar” olarak değerlendiriyorlardı.
“Boşuna çabalıyorsunuz. Direniş hak
getirmez. Size destek vermeyeceğiz. Si-
yasi cinayet işliyorsunuz. Maceraya
atılıyorsunuz...” diyorlardı.

Yanıbaşlarında Ölüm Orucu sü-
rerken onlar düşmanla “Kantinde yi-
yecek çeşitleri çoğaltılsın... Daha çok
ve daha sık meyve, sebze satılsın...”
tartışmaları yapıyorlardı.

Mücadeleyi örgütleme anlayış ve
pratiğinden yoksun olan bu kesim,
“örgütü koruma” adı altında, kendini
koruyan ve mücadeleyi tatil eden bir
zihniyetle eylemi karalamak için el-
lerinden geleni yapıyorlardı.

Hatta kimi siyasetler, bırakın di-
renmeyi, direnenlere destek olmayı,
direniş sürerken TTE’yi giymeyi tar-
tışmaya başlamışlar ve giymişlerdi.
Öyleki, faşizme karşı direnmeyen bu
çevreler daha sonrasında, giydikleri
TTE’yi vermemek için “direnme”ye
bile kalkacak, siyasi bir trajedi yaşa-
yacaklardı.

Mamak ve Diyarbakır gibi tesli-
miyetin ve ihanetin tarihsel utancını
da böyle yaratmışlardı. Cunta, ağırlıklı
olarak Devrimci Yol’un bulunduğu
Mamak ve Kürt milliyetçilerinin bu-
lunduğu Diyarbakır Hapishanesi’nde
istediğini elde etmiş, tutsaklar tesli-
miyet bayrağını çekmiş ve ihanet kol
geziyordu. Özellikle Mamak teslimi-
yetle birlikte anılır olmuştu. 

Faşist cunta, Mamak deneyiminden
çıkardığı dersler ve elde ettiği başarılar
sonucu, kazandığı güç ve moralle
diğer hapishaneler üzerinde de diz-
ginsiz bir saldırı dalgası başlatmıştı.

Sonuç olarak; solun direniş karşı-
sındaki tavrı bugün nasılsa dün de
öyleydi. Biz direniş geleneğini sür-
dürüken onlar da teslimiyet ve uzlaşma
“geleneği”ne sıkı sıkı sarıldılar; 19-
22 Aralık’ta devrimcilerle aralarına
fark koyanlar, “aynı mahalleden de-
ğiliz”, “cepte keklik mi sandınız” di-
yenler, “kaymak tabakanın korunma-

Hiç kuşku yok ki bu direnişin
beslendiği kaynak Kızıldere’dir. Nasıl ki

Maltepe’den Kızıldere’ye yürünen sürecin
en önünde önderimiz Mahir yer almışsa;

Kızıldere sonrasında yükü omuzlayan
Önderimiz Dursun Karataş da bu süreçte
yoldaşlarıyla birlikte ölüme yatmıştır. 

‘84 Ölüm Orucu Direnişi, bizi
tarihimize, köklerimize bağlayan, dünü

yarına taşıyan ve büyük direnişleri
yaratan bir köprüdür.
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sı”nı savunanlar, direnmemeyi bu teo-
rinin arkasına saklanarak yapmışlardır.
Dün direnmeyi, bedel ödemeyi göze
almayan, kaymak tabakayı koruyan,
ihaneti meşrulaştıranlar bu gün çürü-
mekten, yok olmaktan kurtulamadılar. 

8- ‘84 Ölüm Orucu 
Direnişi’nin Dışarıya 
Etkisi Ne Oldu?

Bu eylem, 12 Eylül’ün baskı ve
şiddeti altında dışarıda yaprak kımıl-
damazken, tutuklu ailelerini biraraya
getirmiş,  ülkemiz mücadele tarihinde
önemli bir yere sahip olan TAYAD’ı
yaratmıştır. 

Herkesin sustuğu dönemde haklı-
lıklarını ve meşruluklarını savunan TA-
YAD’lılar alanlara çıkmış; “çocukları-
mızı öldürüyorsunuz” diyerek Çankaya
Köşkü önünde oturma eylemi yapmıştır.
Yine Taksim Anıtı’na yürüyerek, anıtın
önüne “Cezaevleri düzeltilsin, Ölüm
Orucuna Son” yazan siyah bir çelenk
bırakarak, o günün koşullarında örnek
olmuş, yol açmıştır.

’84 Ölüm Orucu, 12 Eylül faşist
cuntasının yaratmak istediği, susturul-
muş, yılgınlaştırılmış ve örgütsüzleşti-
rilmiş bir toplum saldırısının önündeki
en önemli barikat olmuş, bu saldırıyı
paramparça edip geri püskürtmüştür.

Hiçbir koşulda çaresiz ve çözümsüz
olmadığımızı, bedelleri ne olursa ol-
sun, direnildiğinde kazanılacağını, in-
san onuru ve ahlakı için, hak ve öz-
gürlükleri için direnmekten başka yo-
lun olmadığı gösterilmiştir.

Amerikancı faşist cuntanın devrim-
cileri teslim alamayacağı ‘84 Ölüm
Orucu ile bir kez daha gösterilirken,
dışarıdaki hak ve özgürlükler mücade-
lesinin fitilini ateşlemiş; gençliğin Nisan
Direnişlerinden, emekçilerin Bahar Ey-
lemliliklerine kadar pek çok gelişmenin,
örgütlenmenin önünü açmıştır.

9- Ölüm Orucu’nun 
Kazanımları Nelerdir, 
Nasıl Bir Sonuç 
Yaratmıştır?

80’li yıllar tüm dünyada, özellikle
emperyalizmin yeni sömürgelerinde
benzer gelişmeler yaşanıyordu. Em-
peryalizmin bu dönemdeki politika-

sının temelini faşist cuntalar,  emper-
yalist ve işbirlikçi tekellerin önündeki
başta devrimci hareketler olmak üzere,
her türlü direnme dinamiklerinin yok
edilmesi, ekonomide ve ideolojide
emperyailzmin liberalizm diye tanım-
ladığı, sınırsız yayılma politikasının
hayata geçirilmesi oluşturuyordu.

Bunun yolunun ise devrimcileri,
özelde de tutsakları teslim almaktan
geçtiğini biliyordu. “Amerikancı fa-
şist cunta 45 milyon halkı teslim
alamaz” diyerek direndik. 

Ölüm Orucu; emperyalizmin ve
faşizmin tüm saldırılarına karşı, yıl-
gınlığa, ihanete rağmen teslim olun-
mayacağının tarihsel bir örneğidir.
Devrimci iradenin hiçbir koşulda tes-
lim alınamayacağının ilanıdır.

Ölüm Orucu, cunta koşullarında
inancın ve kararlılığın sınandığı, da-
vaya bağlılığın, halk için kendini feda
etmenin adıydı. 

Düşmanın tüm silahları elinden
alınmış, hapishanelerde inisiyatif ka-
zanılmıştı. 

Ölüm Orucu’nun siyasal kazanımı
üzerine şekillenen somut hakların ka-
zanımı ile hapishaneler bundan böyle
oligarşinin devrimcileri inançlarından
soyundurduğu rehabilitasyon merkezleri
olmaktan çıkarılıyor ve devrimin okulları
olma misyonunu yükleniyordu.

Ölüm Orucu sonrası yapılan dire-
nişlerle düşmana geri adım attırılmaya
devam edildi. Gerek İstanbul, gerekse
Anadolu hapishanelerinde onlarca di-
reniş örgütlendi. Ölüm Orucu direni-
şinin kazanımları 1985’ten itibaren
daha somut görülmeye başlandı. 1987
yılında ise TTE tümden kaldırılırken
gerçekleşen birçok direnişle kaza-
nımlar devam etti.

Ölüm Orucu sonuçlarıyla siyasal
bir zaferdi. Eğer bugün ideolojik ba-
ğımsızlığımızı koruyor, emperyalizme
ve işbirlikçi oligarşiye karşı direniyor
ve savaşıyorsak; ölümlerimizle di-
rendiğimiz ve kazandığımız bu direniş
sayesindedir.

10- ‘84 Ölüm Orucu’nun,
Mücadele ve Direniş 
Tarihimizdeki Önemi ve
Etkisi Nedir?

‘84 Ölüm Orucu, 47 Yıllık onurlu
tarihimizin köşe taşlarından birini
oluşturmaktadır. ‘84 olmasaydı, ‘96
yaşanmazdı. 2000-2007 yılları ara-
sındaki dünyanın en görkemli dire-
nişinin altında imzamız olmazdı. Fe-
dalarla savaşan, düşmanın beyninde
patlayan bir kuşağı yaratamazdık. Atı-
lım yıllarıyla halkın adalet özlemlerine
cevap veremez, Çiftehavuzlar’da sos-
yalizmin orak-çekiçli bayrağını dal-
galandıramazdık.

Hiç kuşku yok ki bu direnişin
beslendiği kaynak Kızıldere’dir. Nasıl
ki Maltepe’den Kızıldere’ye yürünen
sürecin en önünde önderimiz Mahir
yer almışsa; Kızıldere sonrasında
yükü omuzlayan Önderimiz Dursun
Karataş da bu süreçte yoldaşlarıyla
birlikte ölüme yatmıştır. 

‘84 Ölüm Orucu Direnişi, bizi
tarihimize, köklerimize bağlayan,
dünü yarına taşıyan ve büyük di-
renişleri yaratan bir köprüdür. 

Faşizmin hapishanelerdeki yasak-
larına, tek tip elbise dayatmalarına,
tecrit ve işkence politikalarına karşı
devrimciler bedenlerini ölüme yatırarak
direnirken, sol bu direnişe saldırmakla
meşguldü. Solun “intihar” diyerek sal-
dırdığı bu eylemin önemi sonraki yıllarda
çok daha iyi görülecekti. 

Ki, bu gelenek direnen Özgür Tut-
saklar tarafından sahiplenilip daha da
geliştirilerek Buca, Ümraniye, ‘96
Ölüm Orucu, Ulucanlar, 19-22 Aralık
ve dünyanın en büyük hapishaneler
direnişi olan 2000-2007 Büyük Di-
reniş’ini yaratmıştır. 

Bugün, direnişlerle yaratılan “Öz-
gür tutsaklık”, hapishanelerde ölümsüz
bir direniş geleneğine dönüşmüşse
bunda en büyük katkı ‘84 Ölüm Orucu
Direnişi’dir. 

‘84 Ölüm Orucu, Kökleri Mal-
tepe’den Kızıldere’ye uzanan direniş
geleneğinin mayalandığı yerdir ve
yıllar sonra, Anadolu’nun dört bir
yanında binlerce filiz vermiştir. Bu
filizlerden her gün yeni yeni direnişler
ve savaşçılar doğuyor. Şafaklar’ı,
Leylalar’ı, Bilgehanlar’ı yaratıyor.  
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Y o l -
daşlarının

Bilgehan ve
Leyla komutan-

larına sözüdür: "Kendi-
mizi aşacağız, yenileyeceğiz". Bil-
gehan komutanımızın en önemli özel-
liği kendini yenilemesi, yeni insan
olmasıdır. Yeni insan olmak Bilgehan
komutanın bütün Cephelilere mira-
sıdır. Bu miras bize savaşı büyütmenin
de yolunu gösterir. Bu her Parti-
Cepheli’nin önünde duran temel gö-
revlerdendir. 

Kendimizi aştıkça mücadelenin
önündeki engelleri de bir bir aşacağız,
savaşımızın gelişimini hızlandıracak
ve halkla bütünleşmesini sağlayacağız. 

Eksiklerimiz, zaaflarımız ve ya-
pamadıklarımız bu mücadeleyi ver-
mekteki zayıflığımızdan kaynakla-
nıyor. Yeni insan mücadelesi, iç düş-
manı yenme mücadelesidir. Bilgehan
komutanımızın sabrını kuşanarak
kendimizle savaşacağız, içimizdeki
burjuva ideolojisiyle savaşacağız, bu
savaşı kazanmakla başlayacağız. Dev-
rime kendimizden başlayacağız, halkı
örgütlemeye, silahlandırmaya ve sa-
vaştırmaya kendimizden başlayacağız.  

Yoldaşlarının Bilgehan ve Leyla
komutanlarına sözleridir: Yoldaş-
larımıza, örgütümüze ve kendimize
güveneceğiz. Savaşma ve hesap sor-
ma bilinci ve kararlılığımızı her daim
diri tutacağız. Çünkü komutanları-

mızın bize öğrettiği; kendini
yenilemenin, yeni insan ol-
manın birinci yolu güven
ikinci yolu ise kararlılık ve
ısrardır. 

Bunlar bilincimize kazı-
dığımız ilkelerimiz olacaklar.
SAVAŞMA, HESAP SOR-
MA BİLİNCİ VE KARAR-
LILIĞI İLKEDİR. Bu ilkeler
yitirildiğinde geriye devrim-
cilik kalmaz. Şafak ve Bah-
tiyar; Berkin'in hesabını sor-
mak için bu ilkeyle savaştılar,
Berna ve Çiğdem Dilek Do-
ğan'ın hesabını sormak için
bu ilkeyle savaştılar. Bu aynı
zamanda bir genelektir. Ta-
rihimiz bu gelenekle yoğrulmuştur
ve Bilgehan ve Leyla komutanlarımız
bu geleneğimizi büyüterek devam
ettirmişlerdir. Biz; Bilgehan ve Ley-
la'nın yoldaşları olarak bu ilke ve
geleneğimize onlar gibi bağlı kala-
cağız.

Bu aynı zamanda devrimciliğin
özü özetidir. Devrimcilik; sınıf bilinci
ve iktidar iddiasıyla, her türlü koşulda
eldeki olanak ve imkanlar ne ise on-
larla direnmek, savaşmak ve bedel
ödemektir. Komutanlarımızın yolun-
dan yürüyeceğiz. Devrimcilik Parti-
Cephe ile yeniden tanımlanırken,
Parti-Cephe savaşçıları bu tanımın
gereğini dağda ve şehirde savaşarak
yerine getiriyorlar. Bu gelenek, em-

peryalizm ve işbirlik-
çileri karşısındaki en
büyük gücümüzdür. Bu
gücümüzle savaşmaya
devam edeceğiz. 

Yoldaşlarının Bil-
gehan ve Leyla komu-
tanlarına sözleridir:
"Yunanistan Hapisha-
nesi’nde tek başına ka-
lıyordu. Gardiyanlardan
işkence görmüştü, çe-
nesi yarılmıştı. Bundan
kısa bir süre sonra da
koğuştaki bir çetecinin
saldırısına ve tehditle-

rine uğradı. Konuşabileceği doğru
düzgün kimse yoktu. Yabancı bir ül-
kede dilini bilmediği bir hapishane-
deydi. Ancak sadeliği, inceliği ve
netliği beni etkilemişti. Etrafındaki
Arnavutlar ve Türkiyelilerle çalışma
ve sohbetler yapmaya çalışıyordu. O
koşullar altında siyasi faaliyet yürüt-
meye çalışıyordu. Düzenli olarak mek-
tuplarını yazıyor ve kitaplarını oku-
yordu. 

Konuşmalarında ve bu tavırlarında
"her zaman bir şeyin neden ve nasıl
olduğunu araştırmak, kafalarını kul-
lanmak ve bir şeyin gerçeğe uygun
olup olmadığını sağlam bir temele
dayanmadığını araştırmak ve düşün-
mek zorundadır. Herşeyin nedenini
niçinini sorgulamalıyız" ifadeleri gö-
rülüyordu. Sadeydi, ısrarcı ve netti.
Çünkü düşüncelerimi ve bilincimi
nasıl korurum, diye düşünüyor ve
küçük küçük önlemler alıyordu belli
ki. Çoğu kez üzerine düşünmeden,
düşüncesizce ve aptalca tekrarlar bi-
çiminde aynı hataları yapıyorum.
Onun şehitliği ve özgeçmişinde yaz-
dıkları benim en büyük öğretmenim
olacak. Beynimde ve yüreğimde Bil-
gehan'a söz vereceğim, "ANLAMA-
YI, DİNLEMEYİ VE ARAŞTIR-
MAYI YASA HALİNE GETİRME-
LİYİZ. AZ LAF ÇOK İŞ YAPMAK
İSTİYORUM" bu sözleri beynimin

Yoldaşlarının Leyla ve Bilgehan’a Cevabı:
KENDİYLE OLAN SAVAŞI KAZANAN CEPHELİ, ZAFERLER YARATIR!

KENDİYLE OLAN SAVAŞI KAZANAN CEPHELİ, GELECEĞİ KURAR!

Sadeydi, ısrarcı ve netti. Çünkü
düşüncelerimi ve bilincimi nasıl

korurum, diye düşünüyor ve küçük
küçük önlemler alıyordu belli ki. (...)

Beynimde ve yüreğimde Bilgehan'a
söz vereceğim, "ANLAMAYI,

DİNLEMEYİ VE ARAŞTIRMAYI
YASA HALİNE GETİRMELİYİZ. AZ
LAF ÇOK İŞ YAPMAK İSTİYORUM"

bu sözleri beynimin sigortaları
yapacağım ve bu konuda kendimle

olan savaşımı büyüteceğim."
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sigortaları yapacağım ve bu ko-
nuda kendimle olan savaşımı
büyüteceğim."

Yoldaşlarının Bilgehan ve
Leyla komutanlarına sözle-
ridir: "Leyla'nın bir haftalık
pratiğini okumakta, yine ken-
dime bakmama, utanmama ne-
den oldu. İşlerimizde bir hafta
içinde yapamadıklarımıza ne-
den olarak ‘şehir dışına çıktım,
çok fazla yere gittim.’ bahaneler
üretiyorum. Leyla'nın pratiği
aslında işleri eksik bırakmamın
nedeninin tembellik, sahiplen-
meme, emekten kaçma oldu-
ğunu gösteriyor. 32 toplantı
karşısında, kendi işlerimizi
programlayamamın şımarıklık
olduğunu ortaya koyuyor."

Leyla'nın, Oğuz'un, Ma-
hir'in, Bilgehan'ın ve son sü-
reçteki tüm şehitlerimiz bize
öğretiyor ve yol gösteriyor.
Onların çağrısı, yoldaş sevgi-
sidir. Yoldaşın zarar görürken
hareketsiz kalmamaktır. Yol-
daşlarını sahiplenmek için ate-
şin ortasına gitmektir. Yolda-
şının hesabını sormak için si-
lahlarını sığınaktan çıkarmaktır.

O kadar çok zarar görmüşken bekle-
meyip, sığınaktan silah çıkararak
hesap sormak, bizi kendi hareketsiz-
liklerimize, kendimizi korumamıza
ve statülerimize götürüyor. Sorgula-
tıyor."

Yoldaşlarının Bilgehan ve Leyla
komutanlarına sözleridir: "Hesap sor-
mak için aylarca bekleyen Bilgehan'ın
sabrı, mütevaziliği ve güveni yol gös-
teriyor. Her türlü koşulda mücadelede
ısrarın ve kararlılığın ne kadar önemli
olduğunu gösteriyor. Bu açıdan şe-
hitlerimiz bizim öğretmenlerimiz ve
komutanlarımız şehitlikleriyle bize
çok şey öğrettiler. Yoldaşlarımızın şe-
hitlikleri bizi daha çok geliştirecek.

Şehitlerle mücadelemizi büyüte-
ceğiz, daha çok şehit vereceğiz, çok
bedel ödeyeceğiz. Bunu biliyoruz.
Her şehidimiz bizi geliştirmeli, devrime
daha çok bağlamalı, mücadele azmi-
mizi geliştirmelidir. Bunun için şe-
hitlerimizi halkımıza ve insanlarımıza
daha çok anlatabilmeliyiz.

Karamsarlık ve umutsuzluk içinde
olmayacağız. Cüretimizi büyüteceğiz,
önümüzdeki engelleri bir bir aşarak
şehitlerimizin açtığı yoldan yürümeye
devam edeceğiz."

Evlatlarının cenazelerini almak için Dersim'de direnen
Kemal Baba'ya İstanbul'un farklı mahallelerinde destek
çalışmaları yapıldı. 

Gazi: Devrimci İşçi Hareketi, Dersim`de evladı için
direnen Kemal Gün`ü anlatan afişlerden 10 adet dükkanlara
astı. 

19 Mart’ta da, Gazi Mahallesi’nde 11 kayıp gerilla
için çalışma yaptı. Gazi Mahallesi duraklarına kayıp
gerilla Murat Gün’ün babası Kemal Gün’ü anlatan afiş-
lerden 20 tane asıldı. Dersim’deki direnişle ilgili bilgi
vermek için kahvelere bildiri dağıtıldı.

Avcılar: Avcılar merkezde bulunan üst geçide Halk
Cepheliler, 19 Mart'ta “11 DHKC Gerillası Nerede Mezar
Hakkı Engellenemez -Halk Cephesi” imzalı pankart astı.

İkitelli: TAYAD’lı Aileler 15 Mart'ta 17.00-18.00 sa-
atlerinde M. Akif Mah. Cuma Pazarı bölgesinde Dersim’de
kaybedilen 11 evladı için çalışma yaptı. TAYAD’lı Aileler,
kayıp cenazelerin teslim edilmesi için imza topladılar ve
Dersim’de Seyit Rıza Meydanı’nda devam eden direnişi,
Arenapark ve Atatürk Mahallesi bölgesinde astıkları

afişlerle halka anlattılar.
Sarıgazi: TAYAD'lı Aileler, Dersim’de 7 Kasım’dan

bu yana kayıp olan DHKC gerillaları için 16 Mart'ta Sa-
rıgazi'de yazılamalar yaptı. İnönü Mahallesi’ne 10 adet
“Kayıplarımız Nerede”, “Cenazelerimizi İstiyoruz” ya-
zılamaları yapıldı.

Altınşehir: Halk Cephesi bir duyuru yayınlayarak "7
Kasım’da Dersim’de bulundukları sığınağın bombalan-
masıyla şehit düşen DHKC gerillalarının akıbetini sormak
için dolmuş, İETT, kâğıt paralara aklımıza gelebilecek
her yere "Katledilen DHKC gerillaları Nerede?" yazıla-
maları yapalım" ifadelerine yer verdi.

TAYAD'lı Aileler: "Bir yanda darağacında kendi ipini
çeken Seyid Rıza, bir yanda evladının cenazesi için
direnen Kemal Baba, arkada başeğmez hırçın Munzur
Dağları…

Mahallelerimizi, gecekondularımızı bu resimle do-
natalım. Tarihe not düşsün, her yerde anlatsın bu resim,
bize zulmü ve direnişi…

Kemal Baba’yı Tüm Mahallelerimizde Anlatalım, Direnişi Büyütelim

Yürüyüş
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Toplantı yapmak, toplantı örgüt-
lemek kimimize zahmetli, sıkıcı ya
da gereksiz gelebilir. Toplantılarda
geçen zamanı pratik işlerimizi hayata
geçirmekte kullanmanın daha yararlı
olacağını düşünürüz.

Oysa gerçek tamamen farklıdır. 
Düşüncelerimizi, günümüzü ve ha-

yatı örgütlemenin yollarından  biri
toplantı yapmaktan geçiyor. Bu açıdan
toplantılarımız bizim can damarları-
mızdır. "Toplantı yapmak neden bu
kadar önemli?" sorusunun cevabı
tanımında saklıdır.

Toplantı; birden çok kişinin bir
sorun, olay veya olgu üzerinde gö-
rüşme yapmak amacıyla bir araya
gelmelerine denir.

Örgütlenme aynı zamanda toplantı
demektir. 

Örgüt demek, ortak hedefler ve
buna ulaşılacak yollar konusunda aynı

düşünmektir. Devrimci bir ör-
güt için bu, ideolojik birlik-
tir.

Toplantılarımız, bu düşün-
ce ortaklığının oluşumuna hizmet eder.

Örgüt demek, kolektif hareket et-
mektir, bir işi yaparken, organize ol-
maktır. Birlikte düşünmek, birlikte
üretmek, birlikte yaşama geçirmektir.

Toplantılar kolektif çalışmanın te-
mel araçlarındandır.

Örgüt demek, sorunlarda ve çö-
zümlerde ortaklaşmaktır. Toplantılar
bize bunun olanağını verir.

Bir yerde toplantı yoksa, orada ör-
gütsel çalışmadan söz etmek mümkün
değildir. Orada bireysel çalışma tarzı
vardır. Bu çalışma tarzı devrimci bir
çalışma tarzı sayılamaz.

Toplantılarımız 3 bölümden oluş-
malıdır: 

A. Gündem konusu; herkes gün-
dem yapılmasını istediği konuları
dile getirmeli. Öncelikli gündemler
belirlenmeli.

B. Gündemlere ilişkin bilgiler
ortaya konulmalı ve çözümler üze-
rinde tartışılmalı.

C. Kararlar alınmalı. 
Toplantılarımız aynı zamanda pra-

tiğimizi değerlendirme olanağını da
verir. Bir birim ya da alanımızın, ça-
lışmalarını programlaması, hedefler
belirlemesi, bu hedeflere ulaşmak için
aşamaları belirlemesi, hedef ve süre
belirlemesi, bu programın hayata ge-
çirilmesinin denetlenmesi de toplantılar
olmadan çok zordur.

Dediğimiz gibi, toplantılarımız bu
belirttiklerimizi hayata geçirmek için
bir araçtır sadece. Ancak bu araç ge-
rektiği gibi değerlendirilebilirse sonuç
verecektir. Bunun için, toplantılarımızı
üstünkörü, hazırlıksız, özensiz ele al-
mamalıyız.

Toplantılarımıza, öncesinde hem
teknik, hem politik açıdan hazırlanmak
ve zamanı verimli kullanmak gerekir.

Halk Meclisleri, Halkın En

Toplantı
Hayatı Örgütlemektir

- Dilek Doğan evinde polislere “galoş
giyin” dediği için, Berkin Elvan Ha-
ziran Ayaklanması sırasında evinden
ekmek almak için, Halil Kaya 12
Mart 1995 tarihinde Gazi Mahalle-
si’nde bir kahvede oturduğu için öl-
dürüldüler. Öldürenler aynı kişilerdi.
Aynı yerden gönderilmişlerdi. Ve bü-
tün cinayetlerde katiller devlet tara-
fından korundu, adalet mahkeme
salonlarına uğramadı. Aksini bek-
lemek eşyanın doğasına aykırıdır
zaten. Adaleti ancak halkın kendisi
sağlayabilir.
- Faşizm halka saldırmaya devam edi-
yor. Halkı sindirmek ve susturmak
için, evinden, yerinden, yurdundan
sürmek için her yola, yönteme başvu-
ruyor. Sokağa çıkamayalım diye her

yeri gaza boğuyor, halkın üzerine ateş
ediyor. Halkın ekmek teknelerini, geçim
kapısı olan işyerlerini mühürlüyor.
Sustukça, karşı koymadıkça daha da
azgınlaşır faşizm. Faşizmin işyerleri-
mize, kurumlarımıza taktığı mühür-
lerini tanımıyoruz. Eğer kaçak yapı
arıyorlarsa Aksaray’a gitsinler. Bize
gelene kadar kendi saraylarını, gök-
delenlerini, villalarını yıksınlar. 
- Kaybedilen evlatları için aileler Der-
sim’de direnmeye devam ediyorlar.
Direnişin gücü sayesinde onbir geril-
lanın bulunduğu sığınak kazıldı. Sı-
ğınağın içinden yanmış kemikler çıktı.
O kemiklerin kime ait olduğu bulunana
ve katledilip kaybedilen bütün geril-
laların cenazeleri alınana kadar direniş
sürecek. Direnen ailelerimizi arayalım,

direnişe destek verelim.
Sığınaklarında diri diri yakılan ge-
rillalarımız, bu halkın en onurlu ev-
latlarıdır. Yaşamlarını, halkının mut-
luluğu, vatanlarının bağımsızlığı için
feda edebilen Anadolu halkının ye-
tiştirdiği değerlerdir. Gerillalarımızı
sahiplenmek, değerlerimizi sahip-
lenmektir. Sahiplenelim, çocukları-
mıza onların isimlerini verelim.
- Dergimizi sahiplenelim, okuyalım,
okutalım. Dergimize bir dergi fazla
alarak, bir dergi parası fazla ödeyerek
katkıda bulunalım. FAŞİZM YAYIN-
LAMAMIZI ENGELLEMEK İÇİN
HER YOLU DENİYOR, BİZ YAYI-
NIMIZIN SÜRMESİ İÇİN DERGİ-
MİZİ HER BİÇİMDE SAHİPLEN-
MELİYİZ!

Atasözü: 
Egitimsiz İnsan

Ruhsuz
Beden Gibidir

direnmek, kazanmanın tek yoludur

Çat Kapı Her Eve Girmektir
Çat Kapı tüm halkı devrime katmaktır

Haftanın Çat Kapı
Gündemi
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Geniş Kesiminin Katılımına
Açık Toplantılarımızdır

Halk meclisleri halkın kendi ira-
desiyle kendi kendini yönettiği or-
ganlardır. Halkın kendi kendini yö-
netebilmesi için halkın en geniş ke-
siminin katılımının sağlandığı top-
lantılar örgütleyebilmeliyiz.

Bu toplantılarda sorunlarımızı ko-
nuşabilmeli ve çözüm yollarını tartı-
şabilmeli, üretebilmeliyiz.

Ancak, sorunlarımızı birlikte tar-
tışıp, birlikte çözüm üretirsek, birlikte
karar alırsak, kararların hayata geçme
olanağı ortaya çıkar. Değilse, halkın
katılmadığı kararların halk adına alın-
ması bir anlam ifade etmeyecektir.
Halk, kendini bu kararların dışında
görecek ve sahiplenmeyecektir.

Bu nedenle bir toplantıyı örgüt-
lerken, tüm mahalle halkını katamaz-

sak bile, toplantıyı tüm mahalle hal-
kının gündemine sokabilmeli, tüm
mahalle halkının katılımının koşul-
larını oluşturabilmeliyiz. Toplantıla-
rımıza katılmayan, biz kendilerine
ulaşmadığımız ve bu olanağı sunma-
dığımız için değil, kendi tercihleri
nedeniyle katılmamış olmalı.

Halk Meclislerinin gerçek işlev-
lerine ulaşabilmesi için bu da yeterli
olmaz. Aynı zamanda halkın katılımını
ikna ederek de örgütleyebilmeliyiz.

Örneğin İstanbul'un birçok ma-
hallesi yıkım tehlikesi altında. Biz
kendi başımıza en ileri kararları alsak
bile hayata geçiremeyiz, halkı seferber
edemeyiz. Çünkü benimsenmez.

Bizim halkın duygu ve düşünce-
lerini öğreneceğimiz, kendi düşün-
celerimizi, politikalarımızı aktaraca-
ğımız, kolektivizmi en iyi şekilde iş-
leteceğimiz araçlarımızdan biri halk

toplantılarıdır. Toplantı kararı alıp,
bir yer ayarlayıp halkın gelmesini
bekleyerek halk toplantısı örgütlen-
mez. Bu toplantıları yapabilmek için
ev ev, sokak sokak çalışma yapmak
gerekir. Sokak komitelerini örgütle-
mek, sokak temsilcilerini seçmek ge-
rekir.

Sonuç olarak;
Toplantılarımız, temel örgütlen-

me araçlarımızdandır.
Halkın örgütlü gücü Halk Mecl-

islerinin gücü; kolektif karar alma,
kolektif çalışma, kararların kolektif
olarak uygulanmasından gelir. Bu
kolektif çalışmayı örgütlemek için
her soruna ilişkin kolektif çalışma-
nın araçları olan komitelerimizi
oluşturmak ve bu komitelerimizin
çalışmasını, toplantılarını düzenle-
mek gerekir. Örneğin, sorun çözme
komisyonları, esnaf komiteleri, yı-
kım komiteleri, sağlık, beslenme
komiteleri gibi.

Halk meclislerimizi adına ve ta-
rihine yakışır bir işleyişe kavuş-
turmak için meclislerimizi sokak
sokak komitelerde örgütlemeliyiz.
TOPLANTI YAPMAK HAYATI
ÖRGÜTLEMEKTİR! 
HALK TOPLANTILARIYLA 
BUGÜNÜMÜZÜ, YARINIMIZI
ÖRGÜTLEYELİM!

Ülkemiz nüfusunun üçte ikisi yoksulluk sınırının altında
bir gelirle yaşam savaşı veriyor. Her dört kişiden biri işsiz.
Teknolojinin ilerlemesine, daha önce günler süren bir işin
bir-iki saatte yapılıyor olmasına rağmen çalışma saatleri
azalmak yerine artıyor. İnsanlarımız günde 12-13 saat ça-
lıştırılıyor. Yolda geçen zamanı da eklediğimizde geriye
sadece uyumak için vakit kalıyor. Öyle ki eşler birbirinin,
çocuklar anne-babalarının yüzünü doğru dürüst göremi-
yorlar. 

Marks bu durumu şöyle tanımlar: “Burjuvazinin sermaye
birikimi proletaryanın sefalet birikimidir”. Evet, patronlar zen-
ginliklerini halkın alınteri, kanı ve canı üzerinden elde ederler.
Onları zengin bizi yoksul kılan emperyalizmin azgın sömürü
çarkıdır. Emperyalizm topraklarımızdan kovulmadan, sö-
mürüyü yaratan özel mülkiyet ortadan kaldırılmadan neredeyse
tüm günümüzü patronların hizmetine sunduğumuz halde var
olan yoksulluktan, açlıktan kurtulmak mümkün değildir.
Emperyalizm ortadan kalkmadan, emperyalizmin krizlerinden
krizlerin yarattığı işsizlikten kurtulmak mümkün değildir.

ideolojik mücadele
Faşizmin halkı sindirmek için başvurduğu en

önemli araçlardan biri korkudur. Korku çaresiz-
leştirir, yalnızlaştırır. Gittikçe bütün benliği sararak
insanları kıpırdayamaz duruma getirir. Elinden
kişiliğini, onurunu, değerlerini, namusunu alır.
Ve bu durum “korkuyorum ne yapayım”, “korku
insanidir, doğaldır” gibi cümlelerle meşrulaştırıl-
maya çalışılır. Şairin dediği gibi “Korku insanidir
fakat korkuya teslim olmak insanlık dışıdır.”

Korkuya teslim olmamak için korkunun bes-
lendiği kaynakları kurutmak gerekir. Korku; bil-
gisizlikten beslenir. O halde bilgimizi arttıracağız.
Korku; düşünmemekten, hemen ilk akla gelenle
hareket etmekten doğar. O zaman düşüneceğiz,
yoğunlaşacağız. Korku pratik yetersizlikten ortaya
çıkar. O zaman pratiğimizi büyüteceğiz.

Unutmayalım ki, korkuyu öğrendiğimiz gibi
korkusuzluğu da öğrenebiliriz!

yöntem ve araç

Yürüyüş
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Kadınlar ve devrim, bir bütünün
iki parçasıdır. Çünkü, kadın devrimin
başarısı, devrim kadının kurtuluşu
demektir.

Eğer bu bütünlük, saflarımıza ye-
terince yansımıyorsa, burada devrimi
örgütlemede eksiklerimiz var demektir.
Devrim eksik kabul etmez, hızla gi-
dermek gerekir.

Diğer yandan, zamanında yapılma-
yan pek çok iş insan eksikliğine bağ-
lanabiliyor.

Faşizmin gözaltı ve tutuklama sal-
dırılarından kaynaklı olarak çalışanla-
rımızın ve kadrolarımızın eksikliğinden
söz edebiliyoruz.

Bu gözümüzün önündeki nehirler
dolusu suyun içinde, susuzluk çekmek
gibi bir şeydir.

Bir yandan dergi dağıtımı, eylemlere
katılım ve çalışmalarımızın örgütlenmesi
için insan sıkıntısı çekerken, kadınlar
evlerinde mücadele için görev bekli-
yorlar. Bu görevler için kendilerini
eğitmemizi bekliyorlar. Düzenin evlere

kapatıp çürüten ideolojisinden,
dayattığı yaşamdan onları kur-
tarmamızı bekliylorlar. Bunun
için emek harcamamızı bekli-
yorlar.

Bu sözler abartılı ajitatif
sözler değildir. Gerçek budur.
Emek verdiğimiz, dünyasını

büyüttüğümüz her kadın, devrimin en
belirleyici yüklerini omuzlayabilir, ba-
şarıyla yerine getirebilir.

Ne Yapmalıyız?
Öncelikle kadınların sorunlarını an-

lamak gerekir. Dünyalarına girmek ge-
rekir. İçinde olmadan değiştiremeyiz.

Ne düşünürler?
Nasıl yaşarlar?
Beklentileri nelerdir?
Hedefleri nelerdir?
Ne okurlar? Ne öğrenirler? Ne iz-

lerler? Hangi müziği dinlerler?
Mahallelerdeki kadınlarımız büyük

oranda eve hapsolmuş, ev-çocuk-te-
mizlik-yemek sarmalında hergün aynı
rutinliğin içinde çabalıyorlar. Kimi bu-
nun yanında bir de ucuz işçi olarak,
atölyelerde çalışabiliyor.

Kimi kadınlarımız, kendileri açısın-
dan tek uğraşım dedikleri cep telefonları
üzerindeki candy crash gibi oyunlarla
meşgul oluyorlar, kimi kadınlarımız
dizi- evlenme programları- moda prog-

ramları gibi şeylerle "izlemesem de
öyle bakıyorum" diyerek beyinlerini
uyuşturuyorlar. Bir yandan çocukları
için kaygılanırken ayın  sonunu nasıl
getireceğiz derdi ile uğraşıyorlar.

Kimi kadınlarımız anti deprasan
kullanmanın artık çok normal sayıldığı
bir sıkışmışlık içindeler.

Kadınlarımız bu tabloda büyük bir
aşağılanma içindedirler.

Kadınlarımızı bu dünyanın içinden
çıkarmak, onlara devrimin büyük dün-
yasının kapılarını açmak,  devrime ve
kadınlarımıza karşı sorumluluğumuzun
gereğidir. 

Kadınları Devrime 
Kazanmak, Örgütlemek
Erkeklere Göre Daha Zor
Değildir

Kadınlar herşeyden önce özverili
ve bağlıdırlar. Sahiplenme ve fedakarlık
duyguları gelişkindir. Zayıflıkları, güç-
süzlükleri kendilerinden kaynaklanmaz.
Bu düzenin kadına biçtiği roldür. Fa-
şizm, zayıf ve korunmaya muhtaç ol-
duklarını adeta beyinlere yerleştirmiştir. 

Gerçekte kadınlarımız zayıf ve güç-
süz değillerdir. Emekçi halk güçlüdür.
Kadınlarımız da yaşamın ve üretimin
yükünü taşıyan emekçilerdir. Kadın
şehitlerimizin kendilerini nasıl aştıkları

çözüm 
Halkı Örgütlemek, Aidat Toplamak

Devrimin maddi sorunlarının çözümünü kimi zaman, hazır yük-
sek miktarda bulunacak paralarda görenlerimiz olur. Bu doğru değildir.

Devrimimizin maddi sorunlarının çözümü halkımızdadır. Devrim, yoksulların
kurtuluşudur. Yoksul halkımız kendi kurtuluşunu, kendi emeğiyle, kendi canıyla,

kendi fedakarlığıyla kazanacaktır. Halkın devrim için fedakarlık yapmasını istememek,
devrime bakış açısındaki çarpıklığın bir sonucudur. 

“Yoksullara acıyor muyuz? Bu halkı aşağılayan bir bakıştır.” Evet, bu halkı aşağılayan bir bakış açısıdır.
Çünkü, yoksul halkın devrimciliğini, fedakarlığını küçümseyen, onlar devrimciliği ve devrim için fedakarlığı yakış-

tıramayan, yoksul halkın devrim bilincine sahip olabileceğine ve edinebileceğine güvensiz bir bakış açısıdır.
Bu aynı zamanda devrimi kavramayan bir bakış açısıdır.  Bu savaş yoksulların savaşı. Gazetenin parasını

da, kurşun parasını da vermeliler, isteyebilmeliyiz.
Yoksul halkın maddi olanaklarıyla devrimi sahiplenmesini isteyemeyen bir bakış açısının

halkın canını vererek devrimi sahiplenmesini de isteyemeyeceği açıktır. Burada
devrimin meşruluğunu yeterince kavrayamamış bir bakış açısı da

vardır.

sorun

devr
im

in m
addi

sorunları

Kadınların Katılmadığı Bir Devrim,

BBaşarıya Ulaşamaz!

26 Mart
2017

Yürüyüş

Sayı: 7

31SAVAŞ LEYLALAR VE BİLGEHANLAR’LA SÜRÜYOR



ortadadır. Şenaylar, Gülsumanlar,
İpekler yoksul mahallelerde yaşayan,
örgütlenme faaliyetinde, ölüm orucu
direnişlerimizde görev almış olan, ge-
rillada düşmana karşı savaşan anaları-
mızdır.

Asıl güç almamız gereken bu tari-
himizdir.

Örgütlenme çalışması yaptığımız
alanlarda, kadınlarımızın dünyasında,
yaşamlarında yanlarında olmak duru-
mundayız.

Çalışıyorlarsa iş yerine gidebiliriz,
nasıl bir ortamda çalışıyorlar?

Evdeyse onlarla birlikte iş yapabiliriz,
nasıl yaşıyorlar?

Kadınlarımzın emeğini değerlendi-
rebiliriz.

Düşüncelerine değer vermeliyiz. Fa-
şizm kadını değersizleştirir. Düşünceleri
dikkate alınmaz. Biz değer vermeliyiz,
sormalıyız, danışmalıyız. Değersiz olan
bu sistemdir kadınlar değil. Bunu gös-
termeliyiz. 

Kadınlarımızı Hapsedildikleri
Mutfaklardan 
Çıkarmalıyız
Kadınlarımız;
Yönetebilirler,
Savaşabilirler,
Örgütleyebilirler

Kadınlarımıza, bu düzenin

kendiler ini
hapsettiği tut-
saklıktan çı-
kış kapıları
o l d u ğ u n u
göstermeli-
yiz. 

Çıkış dev-
rimin kadrosu
olmaktır. Ka-
dınlarımızla
ilgilenirken,
eğitirken bir
devrim kad-
rosu yetiştir-
meyi hedefle-
meliyiz.

Devrimci mücadelenin her yerinde
kadınlarımız da olmalı. Halk meclisle-
rimizde, milislerimizde, komitelerimiz-
de, eylemlerimizin örgütlenmesinde,
eğitimde, film izlemede, dergi dağıtı-
mında, mantar üretiminde, genç yaşlı
ayırt etmeden kadınlarımız da olmalı.

- Tanıyacağız, öğreneceğiz.

- Koşullarına vakıf olacağız.
- Sabır ve emek, örgütlenme konu-

sunda motor gücümüz olacak.
- Değişimin sonsuz gücüne mutlaka

inanacağız. 
- Kadınları örgütlemek için adeta

seferberlik ilan edeceğiz.
SONUÇ OLARAK;
Kadınları evlerden çıkararak, onları

dar kabuklarından çıkarıp mücadelenin
asli unsurlarından biri haline getirme-

liyiz.
Ev kadınlarını örgütleyen

bir devrim kesinlikle yenilmez
olur.

Mahalleler örgütlenme-
lerimizin temel güçleri içinde

kadınlar, mutlaka hak ettik-
leri yeri almalıdırlar. Bu yerin

mimarı biz olacağız!

Eğitim: Eğitim halktan öğrenmek ve halka öğ-
retmektir. Halktan öğrenmesini bilmeyen bir devrimci
hem kendini, hem de halkı eğitemez.

Halkın bilinç düzeyini küçümseyemeyiz. Küçümse-
memeliyiz. Halk bin yılların bilgi birikimine sahiptir,
bilgide engin bir deniz gibidir. 

Düşünelim, kim köylülerimizden daha iyi tarlayı,
ekini, köy yaşamını ve halkını bilebilir. Tarlalarda
doğup büyüyen, büyüklerinden, binyılların tarım de-
neyimini edinen köylülerimizin birikimini küçümseye-
meyiz. Hayvancılığın ve hayvanların ayrı ayrı özelliklerini
kim onlardan daha iyi bilebilir. 

Aynı durum, şehirlerimizde yaşayan halkımız için
de geçerlidir. İşçilerimizin, kamu emekçilerimizin, ev
kadınlarının, güncel ve tarihsel birikimlerin küçümse-
meden öğrenmeli ve yaşam deneyimlerini, birikimlerini
mücadelemize katmalıyız.

Bu bilgiyi öğrenmek ve Marksist-Leninist ideolojimiz
ile yoğurarak tekrar halka vermek, halktan öğrenme
ve halkı eğitmenin temel taşı olarak görülmelidir.

Ajitasyon Propaganda: Burjuvazinin kültürü,
yaşamı tüketen, yaşam kaynaklarımızı tüketen, yok eden bir
kültürdür.

Burjuvazi, ihtiyaç olup olmadığına bakmadan, sırf daha
fazla kar edebilmek için, doğada ne varsa, tüm kaynaklarımızı
satılabilir bir metaya ve paraya çevirmek ister.

Ormanları yok eder, sırf paraya çevirmek için. Ve hiç
ihtiyaç değilken, tükettirir, attırır. 

Nehirleri yok eder. Milyonların emeğini, sırf daha fazla
kar edebilmek için tüketimi körükleyerek, kara dönüştüre-
mediğini fiyat düşmesin diye imha ederek yok eder. 

Kar etmediği için fabrikaları kapatır, milyonları işten
atarak yok eder.

Sırf daha fazla kar edebilmek için milyonların yaşamını
savaşlarda, hastalıklarda, açlıkta yok eder. 

Silah satabilmek için savaşlar çıkarır, milyonların ya-
şamlarını yok eder. Sürekli ilaç satabilmek için üretilen ilaç-
larda tedavi edici özelliğinin olmamasını ister. İnsanları
ilaçlara bağımlı hale getirir.

Bunun için kurtuluşumuzun tek yolu devrimdir.

Devrimci Kişilik:
Üretkenliktir. Üretmeyen devrimci olmaz, hazırı tüke-

ten bir asalak olabilir. Devrimci, teorik ve pratik olarak
üretken olmalıdır. Devrimci, herşeyden önce üreten bir

emekçidir. Sınıflar savaşının sorunlarına çözüm
üreten bir emekçidir.

ÖNCE UMUT

Öyle bir yetkinliği ki yüreğin
Duman duman
of çekmek yok
Ya da sinmek
bir köşeye yazgıcı 
kabullenmek yok bu yanlışı
Tomurcuk olup açmak gerek
Rengini değiştirip karanlığın
Maviliklere taşımak
sevgilere
Fırtına olup esmek gerek
Ayrılıksa yaşanan gün

Bir türküyse söylenen
dosta hasret
Umuttur gözlerimizde
parlayan direnç ...
Sesimizdir çınlatan
bütün uzaklıkları
Dalga köpüğü gözyaşları
içinde kıvılcımlanan
yankılanan sesimiz
Acıyı soldurup yüreklerde
Zafer tadıyla
çiçeklenmek gerek

Yürüyüş
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Mahallelerimizin Şahanları halkın
adaletini uygulayan, hayata geçiren,
halkın silahlı örgütleridir.

Peki halkın adaletini hayata geçi-
rirken, mahallelerimizin Şahanlarının
nasıl bir ölçüsü olacak?

Öncelikle, nedir halkın adaleti?
Halkın adaleti, halk düşmanla-

rından hesap soran bir adalettir.
Adalet, hakkın yerini bulmasıdır.

O halde adaletin uygulanmasında
esas olan haksızlık yapmamaktır.

Kapitalist düzende hukuk, adaletsiz;
sosyalist düzende hukuk, adaletlidir. 

Biz diyoruz ki, kapitalist sistemde
yasaları yapan kapitalistler, kendi çı-
karlarını korumak için  o yasaları
yapmışlardır. Yaşamımızı bu yasalar
değil, halkın adaleti belirleyecek.

O halde halkın adaleti, halkın çı-
karlarını esas alan yasalara göre adalet
uygulanmasıdır.

Buna göre;
- Halkın Adaleti halktan yanadır...

Burjuvazinin adaleti burjuvaziden ya-
nadır.

- Halkın Adaleti halkın çıkarlarını
korumak içindir... Burjuvazinin adaleti
burjuvazinin çıkarlarını korumak için-
dir.

- Halkın adaleti toplumsal mülkiyeti
korumak içindir. Çünkü halkın çıkarı
toplumsal mülkiyettedir. Burjuvazinin
adaleti bir avuç zengin burjuvanın mül-
kiyetini korumak içindir. Bir avuç bur-
juvanın büyük sermayelere sahip olması
için yasalar çıkarır, kararlar alır.

- Burjuvazinin adaleti, kapitalist sis-
temin yasalarına göre örgütlenir, yargı-
sından, polis ve ordusuna, istihbaratından
hatta bekçilerine, özel güvenliklerine
kadar, halk düşmanlığı ile şekillendirilir.
Eğitiminden hareket tarzına, yaşam tar-
zına kadar halka düşman ve halktan
uzak, halkla bağları kopartılmıştır. 

Halkın adaleti, sosyalist sistemin
yasalarına göre örgütlenir, yargısından

polis ve ordusuna, is-
tihbaratından her tür-
lü silahlı gücüne ka-
dar halk sevgisi ile

şekillendirilir. Eğitiminden, hareket
tarzına, yaşam tarzına kadar halk sev-
gisi ve halkın parçası olması esas
alınır, halkın içinde olur. 

-  Burjuvazinin adaleti, hukuk me-
kanizmasında yer alan yargı mensup-
larından hatta avukatlara, polis ve or-
dusuna, istihbaratından bekçilerine,
özel güvenliklerine kadar, kademe
kademe halkın üzerinde ayrıcalıklı sı-
nıflar haline getirir. Bu kesimlere de
sömürü düzenlerinden öyle ya da
böyle pay vererek halktan koparırlar.

Halkın adaleti, hukuk mekaniz-
masında yer alan yargı mensupların-
dan, polis ve ordusuna, istihbaratından
bekçilerine, özel güvenliklerine kadar,
tüm hukuk mekanizmasında yer alan
çalışanlarını halkın içindeki insanlardan
seçer, halkın emrinde kurumlar olarak
örgütler. Halkın emrinde çalışanların,
halka zulmetmesi mümkün değildir.

- Tüm bunların sonucu olarak:
Kapitalist sistemin adaletinde,

halka karşı suç işleyenler ödüllen-
dirilir.

Sosyalist sistemin adaletinde,
halkın adaletinde halka karşı işlenen
tüm suçlar en ağır şekilde cezalan-
dırılır.

Halkın adeleti, halkın çıkar-
larının koruyucusu olacaktır.

Halkın çıkarları, tüm halk güç-
lerinin halk düşmanı bir avuç azınlığa
karşı birleştirilmesinde, örgütlenme-
sinde, savaştırılmasındadır.

O halde halkın adaleti uygulanırken
bu amaca hizmet edecektir. Halkın ada-
leti, halk güçlerini bölen, parçalayan
olmayacak, halkın tüm kesimlerini dev-
rime kazandıran bir adalet olacaktır.

Halkın çıkarları, mahallelerimiz-
de, hırsızlığın, uyuşturucunun, yoz-
laşmanın, kumarın, fuhuşun bitiril-
mesinden yanadır.

O halde, halkın adaleti bu suçlara
karşı mücadele edecek, bu suçların

mahallelerimizden temizlenmesi için
halkın mücadelesini örgütleyecektir.

Bu yapılırken, bu yozlaşma ba-
taklığına bulaşan halk çocuklarını
devrim cephesinden uzaklaştırmaya-
cak, onları yeniden eğiterek devrim
saflarına, halk saflarına kazanmayı
esas alacaktır.

Bir ceza verilirken de bu yanıyla,
halk düşmanı güçlerle halk güçleri bir-
birinden ayrılacak, adaletimiz, halk güç-
leri ile halk düşmanı güçler arasındaki
saflaşmaya hizmet edecek, halk güçlerini
halk düşmanı güçlerin safından kopa-
rarak devrim saflarına kazandıracaktır.

Örneğin, yoksulluk, açlık gibi kimi
nedenlerle ya da tümüyle düzenin
verdiği yoz kültür nedeniyle bu suçlara
bulaşmış gençlerimizi, onurlarını kı-
rarak, aşağılayarak, bedenlerine zarar
vererek halk saflarına kazanamayız.
Tersine böyle yaptığımızda bu genç-
lerimizi saflarımızdan uzaklaştırır,
devrim saflarına karşı düşmanlaştırırız.
Bilmeliyiz ki bu suçların, yozlaşmanın,
çürümenin kaynağı ve suçlu olan ka-
pitalist sistemdir.

Halk çocukları esas olarak kapita-
lizmin bu suçlarının mağdurları du-
rumundadırlar.

Adaletimizi uygularken, bu temel
noktayı gözden kaçırmayacağız.

Sonuç olarak; 
Adalet uygularken haksızlık yap-

mamak, bir suçun cezasının veril-
memesinden daha önemlidir.

Adaletimizin birinci ölçüsü, halk
ile halk düşmanlarını birbirinden
ayırmaktır.

Halkın adaleti, halk güçlerini
devrim ve halk saflarına kazanan
bir işleve sahip olmalıdır.

Şahanlarımızın Adaleti
Halkın İktidarının

Adaletidir
MİLİSLER MAHALLENİN 
ŞAHANLARIDIR

MİLİSLER MAHALLENİN 
ŞAHANLARIDIR
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Sorun: Yalnızlık, Güçsüzlük 

Çözüm: Birlik, Dayanışma, 
Mücadele 
Birleşelim, Savaşalım, Kazanalım
Birleşelim, Direnelim, Kazanalım

Yalnızlık, güçsüzlük, burjuvazinin halka dayattığı bir
durumdur. Halkı örgütsüzleştirmek, örgütlenmeyi “terör”
diye göstermek, halkı yalnızlaştırmak emperyalizmin ve
işbirlikçilerinin politikasıdır.

Emperyalizm, halkları bölerek, parçalayarak, birbirine
düşmanlaştırarak yönetirler.

Halkı dinlere göre, mezheplere göre bölerler, birbirine
düşmanlaştıracak politikalar uygularlar, halk güçlerini
birbiriyle savaştırarak güçten düşürür, halkın bir kesimini
kendilerine yedekler ve iktidarlarını güçlendirir, yönetirler. 

Halkı, milliyetlere göre böler, birbiriyle savaştırır,
ırkçı politikalarla kendilerine halktan kitle tabanı oluş-
tururlar. 

Bunlar emperyalizmin ve işbirlikçilerinin egemenlik
kurma ve sürdürme yöntemlerindendir.

Bölünmüş, parçalanmış, birbirine güvenmeyen halk
güçleri emperyalistler ve faşizm karşısında güçsüz olur.
Haklarını savunamaz; her türlü haksızlığa, sömürü ve
zulme boyun eğmek zorunda bırakılmış olur.

Bu bölme ve parçalama politikası, halkın yaşadığı en
küçük mahallelere, sokaklara kadar yayılmaktadır.

Bu bölme ve parçalama politikası, halkın çalıştığı iş-
yerlerine kadar yayılmaktadır.

Gerçekte aynı cephede, çıkarları aynı olan halk güçleri,
faşizmin-emperyalizmin bu böl-yönet politikaları nedeniyle
parçalanmakta, kendi çıkarları çerçevesinde biraraya ge-
lememektedirler.

M-L ideoloji, halkların birleştirilmesini savunur.
Ortak sorunları olan kesimleri, çözümler için güçlerini
birleştirmeye yönlendirir.

Bölünme ve parçalanma, saflaşmadır.
Gerçek saflaşma sınıfsal saflaşmadır.
Çünkü, halkın tüm kesimlerinin çıkarları aynıdır.

Emperyalizme ve faşizme karşı saflaşmaktadır.
Emperyalizm, tüm dünya halklarını sömürüyor, açlığa

mahkum ediyor. Aç bıraktığı milyarlarca halkı, faşizmle,
baskı ve zulümle yönetiyor.

Olması gereken, bu sömürü ve zulme karşı tüm dünya
halklarının da aynı cephede birleşmesi ve savaşmasıdır.

Irak’ta, Afganistan’da, Suriye’de, Libya’da emper-
yalizm, halkları mezhepler çerçevesinde, kabileler ze-
mininde bölerek birbiriyle çatıştırmayı başardı. Bunun
sonucu olarak, işgal etti, milyonlarca halkın ölümüne

neden oldu, bu ülkeleri yağmaladı.
Emperyalizmin bu politikasının karşısında en büyük

eksiklik, halkları birleştirecek bir ideolojik önderliğin
olmamasıydı.

İşte Marksizm-Leninizm, halkları birleştirecek ideo-
lojidir.

Ülkemizde, Marksist-Leninist önderlik misyonunu
yerine getiren Parti-Cephe var. Bu Anadolu halkı için
bir avantaj, bir devrim olanağıdır.

Bu devrim olanağına yaşam vermeli, Marksist-Leninist
ideolojinin önderliğinden Anadolu halkını birleştirmeyi
başarmalıyız.

Bir avuç zengin azınlığın, onmilyonları açlığa, yok-
sulluğa, zulme mahkum etmesinin önüne geçebilmek
için Anadolu halkını birleştirmeyi, örgütlemeyi başar-
malıyız.

Bir avuç zenginin Soma madenlerinde 301 işçiyi
yerin yedi kat dibine gömmesine izin vermemek, bu
katiller sürüsünden hesap sorabilmek için halkı birleştirmek
şarttır. Birlik olan işçilerin bu azgın sömürü ve zulme
boyun eğmek zorunda kalmayacakları kesindir.

Mahallelerimizde her gün terör estiren devletin resmi
sivil faşist çetelerine dünyayı dar etmek için gücümüzü
birleştirmemiz şarttır.

Açlık ve yoksulluk sorunumuzu, mahallelerimizde
yaşadığımız sorunlarımızı çözmek için güçlerimizi bir-
leştirmemiz şarttır.

Binlerce Kürdü bir kaç ay içinde katleden faşizme
karşı Kürt halkının kurtuluşunu sağlamak için, milliyetçi
ideolojilerin parçalayan zehrinden kurtularak tüm Anadolu
halkları olarak birleşmemiz şarttır.

Halklar olarak  bizleri emperyalizm ve faşizm karşısında
boyun eğmeye götüren zayıflığımızın, güçsüzlüğümüzün
temelindeki neden, parçalanmış olmaktır. Bu sorunun
çözümü tüm halkların birliğidir.

Marksist-Leninist ideoloji, devrim için devrimden
çıkarı olan tüm güçleri birleştirir.

Marksist-Leninist ideoloji, bir avuç sömürücü azınlığa
karşı halkın tüm kesimlerini birleştirir. Sorunlarımızın
çözümü için güçlerimizi birleştirmeliyiz.

SSORUNLAR / ÇÖZÜMLER
SORUNLAR / ÇÖZÜMLER

Gazi Mahallesi’nde, Halk Meclisi tarafından her hafta
düzenli olarak Şair Abay Lisesi önünde yapılan uyuştu-
rucuya, fuhuşa ve kumara karşı oturma eylemini kararlılıkla
devam ediriyor. 19 Mart’ta bir araya gelen meclis üyeleri
bir saatlik oturma eylemlerinin ardından bir açıklama ya-
parak kısaca şu sözlere yer verdi: “Halk Meclisi olarak
mahallemizi yozlaşmaya karşı savunacağız. Gençlerimizin
zehirlenmesine çetelerin ve polisin mahallemizde cirit at-
masına izin vermeyeceğiz. Faşist AKP iktidarı ve onun
katil polisleri bizleri korkutmak sindirmek için üzerimize
saldırıyor. Sizlerden korkmuyoruz.

Tek Kalsak Bile Kanımızın 
Son Damlasına Kadar Mücadele Edeceğiz!

Yürüyüş
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Biz devrimciyiz. Çö-
zümsüzlük bizim için
imkansız kelimesiyle eşdeğerdir. İmkansız ise vakit alır. 

Bugünkü bilgilerimizle bir sorunu çözemiyor olabiliriz.
Ama bu bilgiye ulaşma, onu öğrenme yollarını biliriz.
Çünkü biz, öğrenmenin bilimini biliyoruz. Materyalizmi,
diyalektiği, ideolojiyi ve siyaseti
biliyoruz. 

Karşımıza çıkan sorunlarda
karalar bağlamak yerine
5N+1K formülüne başvuru-
yoruz. Yani, NE, NEREDE,
NE ZAMAN, NASIL, NE-
DEN ve KİM sorularını so-
ruyoruz. 

Çünkü DÜNYA TANINA-
BİLİR; Çünkü DÜNYA MADDİDİR. Ve biz maddeye
bilgi yoluyla ulaşırız. Sorunu tespit ederiz ve ardından
onu değiştiririz, tersine çeviririz.

Birisi yalancı mı, onu dürsüt bir insana dönüştürebiliriz.
Çünkü diyalektik, çelişki demektir ve çelişki de tersine
çevirme yöntemidir. 

Materyalizm ile somut durumun somut tahlilini
yaparız, sorular sorup maddi gerçeğe ulaşırız. Ardında
da diyalektik ile sorunu çözeriz.

Marx, Ludwig Feuerbach isimli Alman felsefecisine
karşı tarihsel materyalizmin teorisini “Ludwig Feuerbach
ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu” isimli kitabında
yazmıştır. Bu kitapta yer alan 11 tez ile  Marx, kendisine
ait tarihsel materyalizm teorisini tamamlamış ve mater-
yalizmi insan toplumunu kapsayacak biçimde genişlet-
miştir. 

11. tezde Marx, “Filozoflar yalnızca dünyayı değişik
biçimlerde yorumladılar, önemli olan onu değiştirmektir.
Belirleyici olan pratik faaliyettir.” demiştir.

Yani sorunu tespit etmek değil onu değiştirmek esastır.
Devrimcilik, geri-eski-çürümekte olanı değiştirmek de-
mektir.

Bu nedenle de karşımıza çıkan hangi sorun olursa

olsun çözebiliriz. 
Bizim düşmanımız burjuvazidir. Burjuvazinin ideolojisi

olan idealizm ile çatışır, onunla savaşırız. Burjuvazinin
beyinlere sızmalarıyla mücadele ederiz. İnsanlarla değil,

insanların düzen yanlarıyla ça-
tışırız. Unutmayalım, düşma-
nımız burjuva ideolojisidir.

Hastayla değil, hastalıkla;
kişiyle değil kişilikle mücadele
etmeliyiz. 

Neden?
Çünkü, “Biz kapitalizm al-

tında büyümüş, kapitalizm ta-
rafından yoksun bırakılmış ve

bozulmaya uğramış ama kapitalizmle mücadelenin çe-
likleştirdiği o erkek ve kadınlarla sosyalizmi kurmak is-
tiyoruz.” (Lenin)

HASTAYLA DEĞİL,
HASTALIKLA MÜCADELE 

KİŞİYLE DEĞİL, KİŞİLİKLE MÜCADELE

AKIL TAMİRCİSİ:
“İNSANLARIN BİLİNCİ EKONOMİK GELİŞMEDEN

GERİ KALIR. BU NEDENLE KAPİTALİZMİN
TÜM ARTIKLARI BİRDENBİRE YALNIZCA

BİR DEVRİM İLE YOK EDİLEMEZ”
MARX

AKIL TAMİRCİSİ:
“ESKİ ÜTOPİK SOSYALİZM

YENİ TOPLUMU KANLI PİS YAĞMACI VE
BAKKAL KAPİTALİZMİ TARAFINDAN YARATILAN

İNSAN MALZEMESİNİN 
KİTLESEL TEMSİLCİLERİ İLE KURACAĞIMIZI

GÖRMÜYORLARDI. SANKİ SERALARDA YETİŞEN 
CAMEKANLARDA ÖZEL ISITMA 

TESİSLERİNDE YETİŞEN YÜKSEK ERDEMLİ
İNSANLARLA KURACAĞIZ DİYE DÜŞÜNÜYORLAR, 

BUNU İSTİYORLARDI. 
BU KOMİK, KOMİK OLDUĞU KADAR DA
DRAMATİK FİKİR TERKEDİLMELİDİR.”

LENİN 

Devrime Meşaledir

Bizim Kadınlarımız

Ankara Halk Cephesi, Yüksel Caddesi’nde işi-ekmeği
için direnenlerle birlikte karşıladı 8 Mart’ı. Eylemde
“Kadın Erkek El Ele Örgütlü Mücadeleye- Sabo’nun
Kızları” imzalı pankart açıldı. Okunan basın metninden
sonra atılan sloganlar ve halaylar eşliğinde program
sona erdi. Programa yaklaşık 50 kişi katıldı.

Antep’te 8 Mart’ta dünya emekçi kadınlar günü
Halk Cepheliler’in çağrısı ile bir program yapıldı. Pro-
gramda, saat 16.00’da bir araya gelen kitleye Antep
Halk Cephesi adına bir konuşma yapıldı ve 1 dakikalık
saygı duruşuna davet edildi. Saygı duruşunun ardından
Nazım Hikmet’ten “Kadınlar” şiiri okundu ve programa
katılan kişilere karanfil dağıtılıp pastalar ve içecekler
eşliğinde hep birlikte türküler söylendi.  Yapılan programa
19 kişi katıldı.

4+3

aklımız
dİyalektİk 

materyalİzmdİr
DEVRİMCİLİK AKIL TAMİRCİLİĞİDİR
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A n k a -
ra’nın gö-

beğinde bir
direniş adım

adım büyüyor.
Nuriye ile başla-

yan bu direnişin talebi "işimi geri isti-
yorum’du.

OHAL kararnameleri ile işinden
atılan binlerce kamu emekçisinden bi-
riydi Nuriye. Haksız yere işten atılmış
ve doğal olarak haksızlığa karşı çıkmak
boyun eğmek istemiyordu. Direnme
kararı aldığında kendi gibi işten atılan
akademisyen arkadaşlarını geziyor, on-
larla konuşuyor, yaşanan haksızlığı an-
latıyor ve onların da direnmesini ve
desteğini istiyordu. Günlerce süren bu
emeğin karşılığını aldığı söylenemez.
Konuştuğu arkadaşları kendisine hak
veriyordu ama sıra direnmeye gelince
gerekçeler buluyorlardı. 

Direnişe tek başına başlama kararı
aldı. Haklılığına ve meşruluğuna ina-
nıyordu. “Direne direne kazanılacaksa
ben de bir yerden başlamallayım” di-
yerek Yüksel Caddesi’ndeki insan hak-
ların anıtının önünde tek başına oturma
eylemine başladı. 

Bu direnişin örgütlenmesinde yer
alan devrimci kamu emekçileri Nuri-
ye'yi yanlız bırakmadılar... Bir yandan
Nuriye’nin direnişini sahiplenirken
diğer yandan Nuriye’nin direnişini güç-
lendirmenin, yaymanın, sıçratmanın
yöntemlerini ve araçlarını arıyorlardı.
Kamu emekçileri geçmiş deneylerinden
çıkarttıkları dersler ışığını da direnişin
uzun solukla bir direniş olacağını bili-
yorlardı. Örgütlenmelerini ona göre
yapıyorlardı. İlk etapta Nuriye’nin ya-
nında ikinci bir kamu emekçisi daha
direnişe başladı. 

Devrimcilerin cephesinde bunlar
yaşanırken düşmanda boş durmuyordu.
Ellerindeki korku silahını kullanıyor-
lardı. Nuriye direnişin ilk günlerinde
sürekli gözaltına alınıyordu. Korku-
tulmaya ve yıldırılmaya çalışılıyordu.
Ama tam tersi oluyordu. AKP'nin iş-
kenceci polisleri Nuriye'yi sonra Nuriye
ile Semih'i her gözaltına aldığında Nu-
riye ve Semih daha güçlü bir direnme
isteği ile dışarıya çıkıyorlardı.

Acun direnişe yeni bir soluk kattı.
Ankara'da yıllardır çalıştığı okulun

önünde başlattığı direnişini bir süre
sonra Nuriye ve Semih ile birleştirdi.
Artık Ankara Yüksel Caddesi’ndeki
direniş Nuriye, Semih ve Acun ile sü-
rüyordu. 

Direnişin ilk kazanımı direniş mev-
zisinin kazanılması oldu. Artık Yüksel
Caddesi’nde tek kişi ile başlayan direniş
hem direniş mevzisi olarak kazanılmış,
hem de direniş yeni illere yayılmıştı.
Nuriye, Semih ve Acun ilk önce direnme
haklarını kazandılar. 

OHAL' e rağmen, faşizme rağmen,
faşizmin tüm tehditlerine, gözaltılarına
ve işkencelerine rağmen direniş mev-
zisini kazanan KEC’liler olmuştu. Kendi
gücüne güvenmek, kendi ideolojine
güvenmek bir kez daha kanıtlamıştı
doğruluğunu…

Malatya, Düzce, İstanbul' da kamu
emekçilerinin yeni direniş mevzileri
oldu.

Buralarda da KEC’liler önlükleri,
pankartları, biz kazanacağız inancını
yanlarına alarak alanlara çıkıyorlardı.

Onlar için de direnişin ilk günleri
gözaltı, yıldırma, sindirme, korkutma
ile geçiyordu ama direniş bildiği yoldan
yürümeye, büyümeye devam ediyordu. 

Direnişin İkinci Aşaması:
Nuriye ve Semih, Süresiz Açlık

Grevi kararları aldılar. 
Bu kararla beraber AKP’nin polisleri

saldırılarını yoğunlaştırdılar.  AKP fa-
şizmi ne direnişin başlamasına ne de
başladıktan sonra giderek yaygınlaş-
masına izin vermek istiyordu. Ama bu
aşamaya kadar direniş için, direnişçiler
için düşmanın
yaptığı tüm
hesaplar boşa
çıkarılmıştı.
Direnişçiler
d ü ş m a n d a n
hep bir adım
önde oldu. Di-
renişin haklı-
lığından ve
meşruluğun-
dan aldıkları
güçle yollarına
devam ediyor-

lardı. Düşmanı asıl korkutan, paniğe
kapılarak saldırmasına neden olan, di-
reniş düşüncesinin giderek kitleler
içinde dal budak sarmaya başlamasıydı.
AKP faşizminin OHAL ile kararna-
melerle yaratmak istediği “bundan
sonra hiç bir şey yapılamaz” düşüncesi
yerle bir oluyordu. Direniş siyasi olarak
kazanırken AKP faşizmi kaybediyor-
du.

OHAL'e karşı direnilebileceği pra-
tikte halka gösteriliyordu.

BirGün gazetesi yazarı Nazım Alp-
man "Ankara'yı ayağa kaldırın bu
gençlerin direnişi Türkiye'nin de yüz
akı olacak bir eylemdir" diyordu.

Bu “yüz akı olacak eylem” gücünü
nereden alıyordu?

Dostu düşmanı düşündürten bu ey-
lemin gü çü tabi ki ideolojimizdir. Do-
ğum yerimiz Kızıldere diyenlerin ideo-
lojisidir. Eğer Kızıldere manifestosunu
yazanlar "biz buraya dönmeye değil
ölmeye geldik" demeselerdi bugün Nu-
riyeler de olmazdı.

12 Eylül faşizminin saldırıları kar-
şısında Özgür Tutsaklar siyasi kimlik-
lerine, onurlarına yönelik teslim alma
saldırılarısına direnme kararı almasalardı,
‘84 Ölüm Orucu direnişini yaratmasalardı
bugün direne direne kazanmak düşüncesi
Nuriye’nin, Semih’in ve direnişteki
diğer kamu emekçilerinin bilinçlerinde
bu kadar meşru olamayacaktı. 

Tarihimiz, geleneklerimiz, şehitle-
rimiz bizim en büyük hazinelerimiz. 

Onun için bu direniş de dahil, hiç
bir direnişi kaybetmemiz mümkün de-
ğil.

BİZ HAKLIYIZ, BİZ KAZANA-

““SUYU ŞEKERİ KESTİM!”
“İŞİMİ EKMEĞİMİ ONURUMU İSTİYORUM”

19 Mart-Nuriye ve Semih Gozaltı Sonrası
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Semih’in-Annesi ve Eşi Adliye Önü Direniş

KEC Direnişinin 132. Günü

Essen Eğitim ve Kültür Atölye-
si’nden Açıklama

İşi, Onuru, Ekmeği İçin Direnen 
Nuriye Gülmen Yalnız Değildir!

Faşist, gerici, ahlaksız, onursuz AKP iktidarının Kanun
Hükmünde Kararname ile işinden çıkarttığı akademisyen
Nuriye Gülmen 127 gündür Ankara’da işi için, onuru
için, adalet için direniyor ve “işimi geri istiyorum” diyor.

Oligarşinin yönetememe krizi sonucunda 15 Temmuz
2016 darbe girişiminden sonra binlerce emekçi, kamu
görevlisi Kanun Hükmünde Kararname ile “FETÖ” üyesi
olma suçundan kaynaklı işlerinden ihraç edildi, atıldı,
çalışmalarının önüne geçildi.

Demokrat, ilerici, devrimci, faşizme, soyguna, sömürüye
karşı olan akademisyen Nuriye Gülmen de AKP iktidarının
bu zulmüne sessiz kalmadı. Direnişe başladı. Nuriye
Gülmen işini geri istiyor. Zulme karşı direniyor Nuriye
Gülmen. Zulmün baskılarına karşı “işimi istiyorum”
diyor akademisyen Nuriye Gülmen.

Yalnız değilsin sevgili Nuriye Gülmen! Senin sesine
biz de sesimizi katıyoruz. Senin işin, ekmeğin, onurun
için başlattığın açlık grevini destekliyoruz.

AKP faşizmi yenilecek, Nuriye Gülmen kazanacak.
AKP faşizmi gericiliği boyun eğmeyenler karşısında,

direnenler karşısında bir kez daha boyun bükecek, yeni-
lecek.

Nuriye Gülmen Yalnız Değildir!
Direne Direne Kazanacağız!
Halkız, Haklıyız, Kazanacağız!
Essen Eğitim ve Kültür Atölyesi

'Yoldaş ki 
Olmayınca Uçulmaz Gövdemde Kanattır'

Direnişin 129. açlık grevinin 9. gününde 13.30’daki gele-
nekselleşen açılış konuşmalarını yapmak isteyen kamu emek-
çilerine polis kamera ve fotoğraf çekimi ile tacizde bulundu.
Halkın direnişe sahip çıkmasına engel olamayan polisler bu
şekilde desteğe gelenleri korkutup sindirebileceğini, direnişi
ve direnişçileri yalnızlaştırabileceğini sanıyorlar.

Zaten saldırmak için sürekli mazeret arayan çevik kuvvet,
bu tacizleri kabul etmeyen emekçilere ve desteğe gelenlere
azgınca saldırıp yerlerde sürükleyerek gözaltına aldı ve araçta
işkence yapmaya devam etti. 70 yaşında bir anaya bile işkence
yapanlar ancak direnişin zafere ulaşacağından ölesiye kor-
kanlardır!

Kamu Emekçileri Cephesi yaptığı açıklamada:
“Gözaltına alınan 9 kişiden sadece Semih Özakça ve

Nuriye Gülmen gözaltında tutulmaya devam ediyor. Açlık
grevi direnişinin 10. gününde olan Semih ve Nuriye bu 10.
günün sadece 3 gününü dışarıda geçirebildi. Ankara polisi
bu şekilde direnişi bitirebileceğini sanıyor, ama yanılıyor!
Direniş alanı bir saniye bile boş kalmıyor direniş ateşi bir
kere bile sönmüyor. Emekçiler her seferinde direnişi bir kat
daha büyütüyor, direniş ailesi bir kat daha büyüyor. Alanı ve
direnişçilerin açlık grevinde kullandıkları eşyaları dağıtma
emrini veren işkenceci bağırıyor ‘Bu ne, burayı eve çevirmiş-
ler!’diye. Direniş alanı evimizdir, bu direniş alanından umut
alan bir kere bile alana gelemeyen ülkenin dört bir yanındaki
halkımız ailemizdir. Bu halkın onurlu emekçilerini komplolarla
gözaltında tutarak kendi yasalarını bile hiçe sayanlar bilmi-
yorlar ki bu birkaç kişinin direnişi değil, bütün kamu emekçi-
lerinin, umudu elinden alınmaya çalışılan yoksul halkın meşru
haykırışıdır!

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça gözaltında tutulmalarını
protesto için suyu ve şekeri de almıyorlar. Vücutlarında iş-
kenceden kaynaklı yaralanmalar var. Korkularından beslenenler
gözaltılarla, işkencelerle, komplolarla direnişe engel olama-
yacaklar, direnişin sahiplenilmesinin, büyümesinin önüne ge-
çemeyecekler!

NURİYE GÜLMEN VE SEMİH ÖZAKÇA SERBEST
BIRAKILSIN!” dedi. 

Şiir:
"Yaşamak
yangın yerinde
her gün yeniden ölerek
Zalimin elinde tutsak
Cahile kurban olarak
Yalanla kirli havada
Güçlü soluk alarak

Savunmak gerçeği, 
çoğu kez
Yalnızlığını bilerek
Yaşamak görevdir 
bu yangın yerinde
Yaşamak
insan kalarak."

(Ataol BEHRAMOGLU)
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Nuriye ve Semih’i Aldık-Biz Kazanacağız

Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça 9 Mart’ta mecliste yap-
tıkları basın açıklamasından
sonra TEM ekipleri tarafından
işkence ile gözaltına alındılar
ve dört gündür hukuksuzca göz-
altında tutuluyorlar. Ankara po-
lisi bir komployla direnişi biti-
rebileceğini ve halkın, sahip-
lenenlerin gözünde direnişçileri
suçlu ilan edebileceğini düşü-
nüyor. Nedir suçları? Boyun
eğmemek, biat etmemek, işle-
rinin bir gecede sebepsiz yere
ellerinden alınmasını kabul et-
memek, emeklerine sahip çık-
mak. Bu da yetmez gibi halka
ve emekçilere umut olmak.

121 gündür alanda olan de-
falarca işkence gören, gözaltına
alınan Nuriye ve Semih direnişi
büyüterek bedenlerini açlığa
yatırmak istedikleri baskılarla,
işkencelerle, gözaltılarla terbiye
olmadıkları için bir günde suçlu
ilan edildi, açlık grevi direnişi
başlamadan komployla gözal-
tına alındılar. AKP faşizmi sandı
ki komplo kurarak süresiz açlık
grevinden vazgeçirebilecek.
Vazgeçmeyeceğiz! Ankara po-
lisi komplo kurarak direnişi
kendi elleriyle başlattı. Nuriye
ve Semih gözaltında süresiz
açlık grevine başladılar. Direniş
alanı boş kalmadı. Semih Özak-
ça’nın eşi kendisi de ihraç edilen
bir emekçi olan Esra Özakça

destek açlık grevine başladı,
Malatya, Bodrum’dan direniş-
çiler desteğe geldiler, alana
kendi direniş alanları gibi sahip
çıktılar. Alanın sahiplenilmesine,
açlık grevinin başlamasına ta-
hammül edemeyen işkenceci
polis Esra’yı, Acun Karadağ’ı
ve diğer destekçileri gaz sıkarak
yerlerde sürükleyerek gözaltına
aldı. Bitecek sandılar bitmedi!
Gözaltının ardından Kamu
Emekçileri Cepheliler destek
açlık grevine başladı. İstanbul
Cevahir AVM önünde direnişe
başlayan ve Ankara’ya giden
Nazife Onay ve işi gasp edilen
Mehmet Dersulu çıktı Ankara
Adliyesi’nin önüne ellerinde
dövizleriyle direnişçiler serbest
bırakılsın diye, yine işkence
yine gözaltı… Bütün gözaltılara
ve işkencelere rağmen alan hiç
boş kalmadı, direniş devam etti,
gözaltından çıkanlar tekrar alana
tekrar direnişe döndü. Bütün
gün gelenlere saldırmak için
bekleyen AKP’nin katil polisleri
vazgeçmeyeceğimizi anlayıp
geri çekildi, planları boşa çık-
tı.

Haklı ve meşru olan biziz
biz kazanacağız.

KOMPLOLARI DA BOŞA
ÇIKARACAĞIZ, SON BİR
KİŞİ KALANA KADAR Dİ-
RENİŞ ALANINI TERK ET-
MEYECEĞİZ!

--üçleme-
Apo’nun Türküsü
bir türküdür direniş 
boy verir zindanlarda
inatçı bitmez bir gülüş 
bir türküdür direniş
zindanlarda adı Haydar 
Apo Fatih Hasan Haydar
yaşasın direniş yaşasın zafer
gülüşün günlerimizi 
aydınlatıncaya kadar
and olsun ki inancım 
sevdamızda yaşayacak

Haydar’ın Türküsü
Türküm bitmedi 
sesim daha yitmedi
ben hala türkü 
yakıyorum kavgada
direnişçilerin 
kızgın (alev) soluklarında
ellerimi, bilincimi, sesimi
tüm hünerimi kavgama verdim
boşuna aramayın mezarda beni

Hasan’ın Türküsü
ben Hasan’ım geldim işte
yine şakacı, konuşkanım dilinizce
yine sevdalı... geldim işte
yürek öfkeyle dolunca yine kavgacı
kurşuni kamçı kalkınca
koştum kırmaya... yine savaşçı
salın sevdiğim salın
salın Mudanya Limanı
salın ey dünya...
ben bir devrim hamalıyım 
yine işsever
güzel umutlar taşırım 
yine yurtsever
ortasındayım halkım için kavganın
bu zincir böyle kırılacak 
düşsek de ölüm oruçlarında

Komploları Boşa Çıkartacağız, 
KHK’larınızla Birlikte 

Tarihin Çöplüğüne Gömüleceksiniz!
Halkın Onurlu Emekçilerini Yıldıramayacaksınız!
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Kızıldere, teslim olmamaktır!
Kızıldere, pes etmemektir!
Kızıldere, yok olma pahasına, ilkelerinden vazgeçme-

mektir!
Kızıldere, halka sevgi ve sonsuz güvendir!
Kızıldere, meşruluktur! Kızıldere, devrime inançtır!
Kızıldere, yoldaşlıktır!
Kızıldere, faşizme karşı direnenlerin manifestosudur!
Kızıldere, emperyalizme karşı vatanseverlerin destanıdır!
Kızıldere, geleceğe güvendir!
Kızıldere’nin yolundan yürüyenler Kızıldere’lerden

aldığı onurun bayrağını yükseltmeye devam ediyor. Baskınlar,
işkenceler, katliamlar, tutuklamalar, şehitlikler…

Kızıldere’den doğanlar inançlarından ne olursa olsun
dönmemenin destanını yazmaya devam ediyor. 

Kızıldere’den doğanlar “halkımız sizi seviyoruz” demeye
genç ömürlerini katık etmeye devam ediyor kavgaya. 

Kızıldere’de doğanlar sarılmışken dört bir yandan umudun
türkülerini söylemeye, sloganlarla dişe diş dövüşerek kavgayı
sürdürmeye devam ediyor. 

Kızıldere’de doğanlar son kurşununa kadar, son nefesine
kadar çatışarak sıra neferliğine devam ediyor. 

Kızıldere’de doğanlar, yaşları kaç olursa olsun büyü-
ğünden küçüğüne düşmana “bir tek siz kaldınız, bitmediniz”
dedirtmeye devam ediyor. 

Kızıldere’de doğanlar geride kimse kalmasa da haklılı-
ğımız taşınacak geleceğe, diyerek ilkelerinden vazgeçmeden
savaşa devam ediyor. 

Kızıldere’de doğanlar emperyalizmin tehditlerine al-
danmadan küçük burjuva akımlara kapılmadan, ucunda
ölüm de olsa kendi yolunda yürümeye devam ediyor.

Kızıldere’de doğanlar, Kızıldere’de dövüşerek düşenleri
bugüne taşıyanlardır, geleceğe taşıyacak olanlardır. 

Kızıldere’de doğanlar vazgeçmeyenlerdir, pes etme-
yenlerdir.

Kızıldere’de doğanlar her zorluğu aşacaklarını, her
sorunu çözeceklerini bilenlerdir

Kızıldere’de doğanlar en kötü günden umutla çıkmanın
mahirleridirler.

Kızıldere’de doğanlar geleceği yaratacak olanlardır.
Kızıldere’de doğanlar umutsuzluğu kendilerine yasak-

layanlardır.
Kızıldere’de doğanlar kavganın her koşulda sürdüren mahir

delikanlılardır.
Kızıldere’de doğanlar kavganın, yaratıcılıktan emekten

yeterince istemekten geçtiğini bilen cevahir yüreklilerdir.
Biz Kızıldere’de öldük bin kez daha ölürdük. Bir tek yol

kalmışsa savaşmak için yine o yolu yürürdük. Emperyalizm
ve faşizm kesiyorsa yolumuzu, Kızıldere’den doğanlar yürür
üstüne üstüne celladın. İşte bu yüzden biz bitmeyiz, tükenmeyiz,
ölmeyiz. Çünkü biz meşruyuz biz haklıyız. İşte bu yüzden
Kızıldere yolunda inançla haykırıyordu Mahir korkmadan,
biliyordu arkasından gelecekleri. Halkı bitiremezler, meşru
olanı bitiremezler. Vurmakla öldürmekle tutuklamakla kırmakla
dökmekle bitiremezler bizi. Bitiremeyecekler...

Bizler Dev-Gençl’ileriz! Ölümden bile korkmayanları
neyle korkutacaklar? Biz yoldaşlığın en güzelini yaşayan
son nefesinde halkına ve yoldaşlarına sevgisi dile getirerek
şehit düşen Şafaklar’ız, Bahtiyar’ız, Bilgehan’ız. Hücrelerde
direnen teslim olmayan Dev-Genç’lileriz. 

Bugünümüzü şehitlerimizden devraldık. Onların yarat-
tıkları aydınlattı yolumuzu, gelecek güzel günlerin taşlarını
da ilkelerimizle inancımızla öreceğiz. Umudumuzu ve az-
mimizi hiç kaybetmeyeceğiz; çünkü geleceği bugünden
kuruyoruz. Şan olsun Kızıldere’de dövüşene!
Şan olsun Kızıldere’de dövüşerek düşene!
Şan olsun Kızıldere’den doğanlara! 
Şan olsun Kızıldere yolundan yürüyen 
Başeğmez Dev-Genç’lilere!
Şan olsun savaşana! Şan olsun savaştırana!

DOĞUM YERİMİZ KIZILDEREDİR! 
KIZILDERE KESİNTİSİZ DEVRİM YÜRÜYÜŞÜMÜZDÜR!

KIZILDERE DÜNYAYI BİR KEZ DE TÜRKİYE'DEN SARSACAĞIMIZIN İLANIDIR!

Direnen Kamu Emekçileri Yalnız Değildir!
Nuriye Gülmen, Semih Özakça ve Acun Karadağ‘ın

başlattığı direniş başka bir aşamaya geçti ve Açlık Grevi’ne
çevrildi. Bunu hazmedemeyen AKP’nin işkenceci polisleri
her gün onlara desteğe gelen kitleye de saldırarak işkenceyle
gözaltı yapmaktadır. Süren direnişlerle ilgili 18 Mart’ta kısa
bir açıklama yayınlayan Elazığ Dev-Genç şu sözlere yer
verdi: “Ankara İstanbul Aydın, Muğla, Düzce, Malatya’da
kamu emekçilerinin direnişleri devam etmektedir. Sizler ne
kadar işkence yapsanız da ne kadar saldırsanız da yenileceksiniz.
Kazanan direnler olacak.”

Hapishanelerde Baskı, İşkence ve Tecrit’e Son!
Muğla Düğerek E Tipi Kapalı Hapishane’nde tutsak olan

Muğla Dev-Genç’li Temmuz İnan Üstündağ hapishanelerde
Devrimci tutsaklara karşı uygulanan tecrit,ve baskılara karşı
1 hafta açlık grevi eylemi yapmış ve iradi olarak sonlandırmıştır.
20 Mart’ta yazılı açıklama yapan Muğla Dev-Genç kısaca şu
sözlere yer verdi: “AKP Anadolu halklarını teslim alamayacak!
Dağlarda, fabrikalarda, hapishanelerde her yerde savaşacağız.
İşte bu şiarla yoldaşımız Temmuz da tutsaklığı, hapishaneyi
bir direniş alanına dönüştürdü. 

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

SAVAŞ LEYLALAR VE BİLGEHANLAR’LA SÜRÜYOR



Zafer Direnen Emekçinin Olacak!
Kamu emekçilerinin Ankara Yüksel Caddesi’nde 134 gündür işlerine

geri dönmek için direniyorlar. Sanat Meclisi bugün, 22 Mart'ta direnişi
ziyaret etti. Direnişin 134, süresiz açlık grevinin 14. gününde direnişçileri
ziyaret eden Sanat Meclisi’nin yaptığı açıklamada; “Ülkede aylardan beri
süregelen korku imparatorluğu içinde yılmadan, bıkmadan, usanmadan
günün 24 saati direnişte olan onurlu kamu emekçilerine teşekkür etmek için
geldik. Biz Sanat Meclisi olarak burada direnen kamu emekçilerine ve diğer
illerde direnen bütün kamu emekçilerine teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz,
zafer direnen emekçinin olacak!" denildi. 

Ülkemizde Gençlik

Anaların Öfkesi
Katilleri Boğacak…

Dersim’in Hozat ilçesinde 7 Kasım
2016’da bombardımanda 11 DHKC
gerillasını katledildi, ardından cenazeler
ailelere verilmedi, gerillaların ölü be-
denleri yakılarak işkence edildi ve ce-
nazeler kaybedildi. Fakat kaybedilmelere
karşın başlatılan “Cenazelerimizi İsti-
yoruz” kampanyası sonucunda geril-
lalardan Bünyamin Kılıç’ın cenazesine
ulaşıldı. Bu zaferin ardından Dev-Genç
20 Mart’ta yazılı açıklama yayınlayarak
şu sözlere yer verdi: “Ailelerimiz ile
birlikte cenazelerimizi alabilmek için
direnişe başladık. Katledilen DHKC
gerillalarından Çayan Gün ve Murat
Gün’ün babası Kemal Gün, Dersim’in
Seyit Rıza Meydanı’nda oturma eyle-
minin ardından açlık grevine başladı.
Cenazelerimizi bulabilmek için “Ce-
nazelerimizi İstiyoruz” şiarıyla birçok
yerde tabut bırakma eylemleri, pankart,
afiş, bildiri, pullamalar aracılığı ile
AKP’nin yaptığı katliamlar halka teşhir
edildi. Bu direnişlerimiz sonucunda
gerillalarımızın katledildiği sığınak açıl-
dı, sığınakta bulunan kömürleşmiş ke-
mik parçaları Adli Tıp’a gönderildi. 11
DHKC gerillasından Bünyamin Kılıç’ın
cenazesi tespit edildi. Bünyamin Kılıç
yoksul emekçi bir ailenin çocuğuydu
ve parasız eğitim istiyordu. Gençliğin
geleceği için mücadeleye katıldı. Liseli
Dev-Genç’li olarak tutsak düştü, defa-
larca kez gözaltına alındı, işkence gördü,
bedeller ödedi. Mücadelenin verdiği
sorumluluk bilinci ile daha 18’inde sa-
vaşı büyütme kararı ile gerillaya katıl-
dı.”

Şehitlerimizin Bize Açtığı 
Yolda Halkımızla Beraber
Yürüyeceğiz!

Muğla Dev-Genç’liler 22 Mart’ta,
Dersim’de bombardımanda şehit düşen
11 DHKC Gerillası ve aynı zamanda
Muğla Dev-Genç saflarında mücadele
etmiş olan Aysun Saban için anma
yapıldı. Yapılan anmada Muğla Dev-
Genç adına da yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada ise kısaca şu sözlere yer
verildi; “Muğla Dev-Genç’li Aysun
Saban halkına olan sevgisi, adaletsizliğe
ve sömürüye olan kiniyle çıktı Dersim
dağlarına. Tıpkı Filistin topraklarında
şehit düşen amcası Cephe savaşçısı
Ali Saban gibi savaşarak ölümsüzleşti.
Savaşı silah kuşanarak karşıladı, bir
adım öne çıktı, halkımızın öncüsü
oldu. Hatay’ın Arap halkının korkusuz
evladı Aysun Saban her Şafakta Bah-
tiyar olmak için cüretiyle Elif Sultan
olmak için direnişiyle Mahir olmak
için kanat çırptı Dersim dağlarında
özgür bir geleceğe. Aysun halkın ada-
lete, emeğe, özgürlüğe olan özlemi
oldu. Biz Dev-Genç’liler olarak Ay-
sun’un, Bünyamin’in ve bütün şehit-
lerimizin bize açtığı bu yoldan ayrıl-
mayacak halkımız için halkımızla be-
raber savaşacağız. Emperyalizm ve
işbirlikçilerini vatanımızdan atacağız.”

Bünyamin’in İnancı,
Coşkusu, Kararlılığıyla
Mücadele Edeceğiz!

Bizler Dev-Genç’lileriz, Bünya-

min’in yoldaşları Dev-Genç’liler.
O’nun gibi hedefimize kilitleneceğiz,
her okulda, üniversite de, mahalle-
de… yani halkımızın olduğu her yerde
olacağız. Önümüzde engel yok, tek
engel basit çelişkilerimizdir ve onları
eğitimimizle parçalayacağız. Morali-
mizi hiçbir güç, düşünce bozamayacak,
doğru düşüneceğiz, sürekli “Neden,
Kim İçin” mücadele ettiğimizi sora-
cağız yani 5N-1K. Sürekli soralım.
Halkımızın yanına gideceğiz, bize ka-
pılarını sonuna kadar açacaklar bize
belki Bünyamin’i anlatacaklar, çünkü
Bünyamin hep onların yanındaydı.
Bizde On’lar gibi olacağız. Anado-
lu’muzun her karış toprağında Halk
için Cephe için Devrim için çalışaca-
ğız. İnanın Biz Kazanacağız!

Dev-Genç’ten
Adli Tıp Kurumuna
Bünyamin Kılınç Adına
Kefen Gönderildi!

Dev-Gençliler 7 Mart 2016’da Der-
sim’de üzerlerine F16 ve İHA’lar ile
kimyasal bomba yağdırılıp katledilen
yanmış, parçalanmış, vücut bütünlüğü
dahi olmayan 11 DHKC Gerillası’nın
DNA eşleştirmesinin yapıldığı Yeni
Bosna Adli Tıp Merkezi’ne üzerinde
Bünyamin Kılıç adına bir adet kefen
bırakıldı. Ayrıca 11 DHKC Gerilla-
sı’nın resminin olduğu, üzerinde “Ka-
yıp 11 DHKC Gerillası Nerede? Ce-
nazelerimizi İstiyoruz!” yazılı A4 bo-
yutundaki resmi postaladı.

Dersim Şahanı Dev-Genç’li Bünyamin Kılıç’ın Cenazesi
Direnişimiz Sonucu Bulundu!

Dev-Genç’ten Başsağlığı Mesajı
Dev-Genç’li Eda Kaya’nın babaan-

nesi ve 2 kuzeni 16 Mart’ta soba gazı
zehirlenmesinden vefat etmiştir. Ken-
disine başsağlığı ailesine sabır diliyoruz.
Her şeyde olduğu gibi bu ölümlerin
nedeni de devletin halka sattığı kalitesiz
kömürlerden kaynaklanmaktadır. So-
rumlusu bu düzendir.Hesabını soraca-
ğız.

Yürüyüş
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Ülkemizde Gençlik

Kavgamızın Onurlu

Gençliği Dev-Genç’lilerin

Yaptığı Çalışmalardan

Derlediklerimiz

İSTANBUL
Beyazıt: İstanbul’da Dev-

Genç’liler 16 Mart sabah saatle-
rinde, 1978 yılında kontrgerilla ta-
rafından katledilen 7 devrimci için
katliamın olduğu bölgeye “16 Mart
Katliamı’nın Hesabını Soracağız!”
yazılı pankart astı. Pankartın yanına
döviz ve önüne karanfil çiçeklerini
bıraktılar. Ardından yere kırmızı
boya atarak her koşulda katliamları
unutmayacaklarını, hesap soracak-
larını dile getirdiler.

Boğaziçi Üniversitesi: Dev-
Genç’liler 16 Mart’ta, Dersim’de
katledilen DHKC Gerillaları için
pullama çalışması yaptı. Ayrıca ya-
pılan çalışmada Yürüyüş dergisi
dağıtımı da yapıldı. Üniversitenin
birçok yerine 40 adet pullama yapıldı
ve dergi dağıtımında 13 adet dergi
öğrencilere ulaştırıldı.

Beşiktaş: Dev-Genç’liler 20
Mart’ta, 7 Kasım’da Dersim’de
bombardımanda katledilen DHKC
Gerillaları’nın cenazelerinin aile-
lerine verilmesi için pullama ça-
lışması yaptı.

Kadıköy: Dev-Genç’liler 20
Mart’ta, 7 Kasım’da Dersim’de
havadan yapılan bombardımanda
katledilen gerillalar ve bombardı-
manda şehit düşen Bünyamin Kılıç
için pullama çalışması ve yazılama
yaptı. Yapılan çalışmada tutsak
Dev-Genç’liler için de birçok yere
yazılama yapıldı.

ANADOLU
Ankara: Dev-Genç’liler 12

Mart’ta Mamak’ta Yürüyüş dergisi
dağıtımı yaptı. Yapılan çalışmada
21 dergi halka ulaştırıldı. Ayrıca
Liseli Dev-Genç’liler de 10 Mart’ta
Ege Lisesi girişinde umudun çocuğu
Berkin Elvan için bildiri dağıtımı
yaptı. Yapılan çalışmada 100 adet
bildiri dağıtımının yansıra okul önü-
ne üzerinde “Berkin Elvan’ın Ka-
tilleri Cezalandırılsın! Liseli Dev-
Genç” imzalı pankart asıldı.

Eskişehir: Dev-Genç’liler 10-

16 Mart günlerinde genel kitle ça-
lışmaları yaptı. Yapılan çalışma-
larda ilk olarak 11 Mart’ta Eskişehir
İl Milli Eğitim Müdürlüğü girişine
Berkin Elvan için pankart astı. Ar-
dından yapılan kısa açıklamada
şu sözlere yer verildi; “Berkin’in
yoldaşları umudu büyütmeye de-
vam ediyor, zalimler öldü Ber-
kin’ler yaşıyor! Berkin’in yoldaş-
larından korkuyorlar, Berkin’in at-
tığı taş düşmanı beyninden vuru-
yor!”

Dev-Genç’liler 10 Mart’ta oku-
ma grupları çalışması yaptı. Yapılan
çalışmada “Hayatın İçindeki Teo-
ri-2” isimli eğitim kitaptan “em-
peryalizm” konusu okundu.

15 Mart’ta ise Dev-Genç’liler,
Ankara Yüksel Caddesi’nde direnen
Kamu Emekçileri’nin sesini Eski-
şehir sokaklarına taşıdı. Eskişehir’in
birçok yerine direniş ile ilgili pul-
lama çalışması yapıldı. Son olarak
Dev-Genç’liler, 130 günden fazla
süredir direnişte olan Nuriye Gül-
men, Semih Özakça ve Acun Ka-
radağ’ın Ankara İnsan Hakları Anıtı
önündeki direniş yerini ziyaret etti.
Ziyaret sırasında gözaltında olan
öğretmen ve akademisyenler serbest
bırakılana kadar da direniş yerini
terk etmediler.

İzmir: Dev-Genç’liler 12
Mart’ta Dokuzçeşmeler ve çevre-
sinde çalışma yaptı. Yapılan ça-
lışmalarda umudun çocuğu Berkin
Elvan ve Gazi Katliamı ile ilgili
pankart asıldı.

Kocaeli: Dev-Genç’liler 17,
18 Mart’ta Derince Esentepe ve
Erzurum Mahallesi’nde propagan-
da amaçlı yazılama çalışması yaptı.
Yapılan çalışmada duvarlara; “Elif,
Şafak, Bahtiyar Yıkılacak Saraylar!
Savaşa Katıl Gerillayı Destekle!
Dersim’de Katledilen Gerillalar
Nerede? Berkin İçin Gelenler Dilek
İçinde Gelecekler !” yazılamaları
yapıldı. Ayrıca Erzurum Mahalle-
si’nde  “Dersim’de Katledilen Ge-
rillaların Cenazesini İstiyoruz!”
pankartı asıldı. Ayrıca 19 Mart’ta
yapılan çalışmada Özgür Tutsaklara
mektup yazıldı.

Halkın Mühendisi
Olcay Abalay Tutuklandı!
Halkın Mühendis Mimarları’nı
Tutuklamalarla, Adaletsizliklerinizle
Teslim Alamazsınız!

Halkın Mühendis Mimarları’ndan ve aynı za-
manda Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
üyesi Olcay Abalay, 12 Mart akşamı Dersim’in
Pertek İlçesi’nde “ifade eksiğin var” denilerek
gözaltına alınmış, 5 gün gözaltında tutulduktan
sonra da 17 Mart’ta mahkemeye çıkarılıp tutuk-
lanmıştır. Tutuklanma gerekçesi olarak gizli tanık
beyanları, Dilek Doğan için kurulan adalet çadırını
ziyaret etmesi ve Armutlu’daki yıkımlara karşı
çıkması gerekçe gösterilmiştir. Hiçbir somut delil
olmadan, hukuksuzca tutuklamışlardır Olcay Aba-
lay’ı. Yapılan bu hukuksuzluk üzerine Halkın
Mühendis Mimarları 17 Mart’ta yazılı açıklama
yayınlayarak kısaca şu sözlere yer verdi:

“Olcay Abalay, bir makine mühendisidir.
Halkının sorunlarını dert eden, bunun için çö-
zümler üreten bir mühendistir. Halkın Mühendis
Mimarı’dır Olcay. HMM Enerji Komitesi ile
birlikte; halkın yüksek elektrik faturaları öde-
mesine karşı Armutlu halkı için rüzgar türbinleri
yapmış, Dersim’de zorla boşaltılmış bir köyde
kalan, elektriği olmayan bir aile için su türbini
yapmış, yürüme engelli halkımız için yürüteçler
yapmıştır. Aynı zamanda vatanındaki adalet-
sizlikleri de kendi sorunu bilendir Olcay Abalay.
Yıkımlara karşı Armutlu halkının mücadelesine
omuz vermiş, Dilek Doğan’ın katledilmesinin
ardından Armutlu’da kurulan adalet çadırında
Dilek için adalet talebini haykırmıştır.

Saldırılarınız bizi halk için mühendislik mi-
marlık yapmaktan alıkoyamaz! Tam tersine;
saldırılarınızla çeliğe su verirsiniz! Halk İçin
Mühendislik Yapmak Suç Değildir! Mühendisiz
Mimarız, Haklıyız Kazanacağız!”

HMM Enerji Komitesi (17 Mart); “Bizler, emper-
yalizmin bizden çaldığı bilgiyi tekrar halkımıza
ulaştırmak için gece gündüz çalışan Halkın Mü-
hendis Mimarları Enerji Komitesi üyeleriyiz.
Armutlu’da rüzgar türbininden, Dersim’de su
türbinine kadar halkımızın kendi elektriğini üret-
mesi için çalışırız. Engelli insanlarımızı ayağa
kaldıran Ferhat Gerçek Yürüteci’nden Berkan
Abatay Kondisyon Bisikleti’ne, halkımıza her
alanda çözüm bulmak için çalışırız. Hepimizi
de alsanız, tutuklasanız da biz halkımızın umudu
olmaya, İstanbul’dan Anadolu’muzun her köşesine
umudun ışığını yakmaya, enerjisini taşımaya
devam edeceğiz. Baskılarınız, gözaltılarınız bizim
bu hedefimize ulaşmamızı engelleyemeyecek!”
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Liseliyiz Biz

Yol gösteriyor bize Bünyamin... Düzenin yaratmak istediği
genci nasıl yıkıp geçmeli, düzenin değil halkın evladı nasıl olunur,
bize yol gösteriyor. Yozlaşmaya, düzenin sahte vaatlerine karşı
nasıl bir yol seçilmeli bize gösteriyor. Daha gencecik yaşında halk
sevdasıyla yola çıkan Bünyamin; kavganın büyüyü küçüğü olmaz,
vatan sevgisinin yaşı olmaz bize gösterdi.

Bünyamin Kılıç, yoksul emekçi bir
ailenin çocuğuydu ve parasız eğitim istiyordu.
Gençliğin geleceği için mücadeleye katıldı.
16'sında bir Liseli Dev-Genç'li, 18'inde bir ge-
rillaydı. Gencecik yaşında halkını açlık ve
yoksulluğa terk eden bu çürümüş düzene kin
duymuştu. Liseli Dev-Genç’li olarak tutsak
düştü, defalarca kez gözaltına alındı, işkence
gördü, bedeller ödedi. Faşizm tüm saldırılarına
rağmen geri adım attıramadı Bünyamin’e. “Pa-
rasız Eğitim İçin Gerillaya Katıl” kampanyasının
en ön saflarında yer aldı.

Her gün vatan topraklarındaki açlık yok-
sulluk tablosunu, Kürdistan'daki katliamları,
dünyada her 5 saniyede 1 çocuğun açlıktan öl-
düğünü öğrenmişti. Önce bu düzeni yıkmak
gerektiğini sonra silahını kavramıştı. Liseli
Dev-Genç’li olarak tutsak düştü, defalarca kez
gözaltına alındı, işkence gördü, bedeller ödedi.
Faşizm tüm saldırılarına rağmen geri adım at-
tıramadı Bünyamin’e. “Parasız Eğitim İçin
Gerillaya Katıl” kampanyasının en ön saflarında
yer aldı. Mücadelenin verdiği sorumluluk
bilinci ile daha 17'sinde savaşı büyütme kararı
ile gerillaya katıldı.

Kavgayı öğretti bize Bünyamin. Hak ve-
rilmez alınır, bu yol uzun bir yol sonuna kadar
inançla yüzümüzde gülücükle yürümeliyizi
bize öğretti. Sakınmadı kendini kavgadan. Geri
durmadı, Liseli Dev-Genç’liydi o. Bu halkın
yaşı küçük yüreği büyük yiğitlerinin örgütlen-
diğinde neler yapabileceğini gösterdi bir kez
daha bize. 7 Kasım 2016 günü oligarşi, Der-
sim’in Hozat ilçesinde yaptığı bombardımanla
11 DHKC gerillasını katletti. Ardından cenazeleri
ailelerine vermedi. Ölü bedenlerini bile yakarak
cenazelerimizi kaybetti. Halkın gelecek umu-
dunu, özgür yarınlarını karanlık kuyulara hap-
setmek istedi. Buna izin veremezdik, vermedik.
Yurt içi ve yurt dışında her yerde halka katliamı
anlattık, faşizmi teşhir ettik ve düştük cenaze-
lerimizin peşine. Bulamadık aylarca Bünya-
min’imizi. Söz vermiştik bulmaya. Yoldaşlık
bir çift göz olmaktı. Yoldaşlarımız bulunmadan
gözlerimize uyku haramdı.

Yoldaşlarımızı bulmak amacıyla, aileleri-

mizle birlikte cenazelerimizi alabilmek için direnişe başladık. Kat-
ledilen DHKC gerillalarından Çayan Gün ve Murat Gün’ ün babası
Kemal Gün, Dersim’ in Seyit Rıza Meydanı'nda oturma eyleminin
ardından açlık grevine başladı. Cenazelerimizi bulabilmek için
“CENAZELERİMİZİ İSTİYORUZ” şiarıyla birçok yerde tabut

bırakma eylemleri, pankart, afiş, bildiri, pul-
lamalar aracılığı ile AKP’nin yaptığı katliamlar
halka teşhir edildi.

Direniş sayesinde, bir siyasi zafer daha
kazanarak bombalanan sığınağı açtırdık. Vücut
bütünlüğü olmayan, kemiğin içindeki iliklerin
bile yandığı parçaları Adli Tıp'a teslim edildi.
11 DHKC gerillasından BÜNYAMİN KILIÇ’ın
cenazesi tespit edildi.

Dersim'de katledilen gerillalardan BÜN-
YAMİN KILIÇ’ın cenazesi direnişimiz sonu-
cunda bulundu!

Bulunacağını biliyorduk, diğer kayıp ce-
nazelerimizi de bulacağız! Günler geçse de
mevsimler geçse de bulacağız. Fidel, Bolivya’da
katledilip gömülen CHE’ nin cenazesini karış
karış aradı. Aylarca yıllarca aradı ve en sonunda
buldu yoldaşını. Bizler de yoldaşlarımızı bu-
lacağız. Onların hesabını soracağız. Liseli
Dev-Genç’liler olarak bize düşen görev Bün-
yamin olmak, yeni Bünyaminler yaratmaktır.
Bünyamin’i katlederek bitirdiğini düşünen
düşmana, binlerce Bünyamin olup cevap ver-
mektir.

Liseli Dev-Genç’liler olarak, bulunduğumuz
her yerde kayıp cenazelerimizin hesabını so-
ralım! Kayıp 10 cenazemizi herkese anlatalım,
dağa taşa yazalım! Bilmeyen duymayan kal-
masın, bilinsin ki yoldaşlarımızı bulana kadar
durmayacağız. Şehitlerimizin düşlerini gerçek
kılana dek...

Bünyamin bize diyor ki;
- Bizleri açlığa, yoksulluğa terk eden bu

düzene karşı savaşalım.
- Katledilen Uğurlar’ımızın Berkinler’imizin

ve tüm halk çocuklarının hesabını sormak için
savaşalım.

- Parasız eğitim hakkımız için, gasp edilen
tüm haklarımızı geri almak için gerillaya katı-
lalım, savaşalım.

BÜNYAMİN KILIÇ’IN ve KATLEDİLEN
YOLDAŞLARIMIZIN HESABINI SORA-
CAĞIZ!

SAVAŞA KATIL GERİLLAYI DESTEK-
LE!

BÜNYAMİN KILIÇ ÖLÜMSÜZDÜR!

Liseli Gençlik: Bünyamin Kılıç Bize Yol Gösteriyor!
Gerillaya Katılalım Bünyamin Olalım!

Bi̇z Li̇seli̇ 
Dev-Genç’li̇leri̇z

� Çürümenin içinde
büyümek istemiyoruz. 

� Uyuşturucu bataklığında
büyümek istemiyoruz.

� Üniversite kapılarında
adaletsizlik istemiyoruz.

� Büyüdüğümüzde işsizlik
bataklığında boğulmak
istemiyoruz

� Bunun için, demokratik
bir lise istiyoruz. 

� Demokratik bir lise için,
özgür, bağımsız bir ülke
istiyoruz.

� Bunun için, bu yaşta, 

BU KAVGADA
BİZ DE VARIZ!

� Liseliyiz biz... Genciz, çok
genç... Ama yüreklerimiz
büyük.
Erken olgunlaşıyoruz biz.
Bu ülke, bu düzen erken
büyümek zorunda
bırakıyor bizi.

� İşte bu yüzden,
BU KAVGADA
BİZ DE VARIZ!

Bu Kavgada 
Biz de Varız!

Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen, 
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz varız!
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Dlek’i göğsünden vurup katleden
katil polis Yüksel Moğultay’a, “kas-
ten adam öldürmekten” ceza vermek
yerine “bilinçli” taksirle adam öl-
dürmekten" 7 yıl 6 ay hapis cezası
ödülü verildi. Üstüne bir de iyi hal
indirimi yapılarak kendisine 6 yıl 3
aylık bir şeref madalyası verildi.
Özünde ceza verilmiş gibi gösteri-
lerek, katil cezasız bırakıldı. Bu du-
rumda katil en fazla 2 yıl yatacak,
tabi o kadar da yatırırlar mı bilinmez.
Ki normal bir kapalı hapishanede
değil açık bir hapishanede yatacak.
2 yıl nedir ki bir katilin hayatında?
çıktığında kaldığı yerden başlar kat-
liamlarına. Eli soğutulmamış, per-
vasızlığı da bulaşmış olur böylece
elden ele... Şanı yürümüştür katil dev-
letin katil yargısı eliyle... Ve sonra
“kahraman” adı almaya başlar çıkar
meydanlara başlar yol almaya. 

Dilek kazayla ölmedi, katledildi,
“Emri Ben Verdim” diyenlerin polisi
öldürdü Dilek’i. Siz hiç yargılanıp
ağır ceza alan polis gördünüz mü
bu ülkede? Halk çocuklarını sokakta
öldürmeleri yetmedi, tecrübeli kat-
liamcıları evlere kadar gönderiyorlar
artık. Gencecik bir kadını şafak vakti
yatağından kaldırıp ailesinin gözleri
önünde vurup öldürüyorlar ve bilinçli
taksir diyorlar, bilinçli!

Bilinçli taksirden bahsedebilmek
için katilin sonucu öngörmüş fakat
istememiş gerekir fakat dosyadaki
tüm deliller, tanık anlatımları, katilin
tavrının sonucu öngördüğünü ve is-
tediğini göstermektedir.  Yüksel Mo-
ğultay, koridorun başından kopup
gelirken kafasında sonucunu öngör-
düğü bir eylemin içindedir. Eylemi
ve sonucunu istemiştir. Yüksel Mo-
ğultay, Dilek’i  katletmeden üç gün
önce Şırnak’tan gelmiştir. Öldürmeye
alışkın, halka düşman kişilikte biri-
sinin sonucu istemeyecek birisi ol-
duğunun söylenmesi için yargının
taraflı olunması gerekmektedir. Ki
öyleydi başından sonuna kadar. 

Katilin  ses tonu, sarf ettiği cümle,
geliş hızı ve tarzı hepsi çok açıktır.
Arama kararına itiraz etmek, polisi
eleştirmek, özel harekata” galoş giy”
deme cesaretinde bulunmak bir aileyi
sindirmek için yeterlidir.  Kendisinin
iddia ettiğinin aksine olay anında
herhangi bir mukavemet yoktur. Ka-
tilin iradesini sakatlayan bir durum
yoktur, kendisi özel harekatçıdır,
elinde uzun namlulu silahı vardır,
eve girildikten vurulma anına kadar
evin her tarafı aranmış, aranan kişinin
orada olmadığı tespit edilmiştir.  Artık
o noktada da işi bitmiştir. Hiç yetkisi
olmadığı halde evdekilere arama es-
nasında müdahale etmesi ile suç iş-
leyeme başlamıştır zaten. Suç işle-
mesi Dilek'i katletmesi devam et-
miştir. 

Mahkeme Hükmü Halkın
Gözünde Geçersizdir

Mahkeme Dilek'in katledilmesine
"bilinçli taksirle öldürme "  demiş
olsada bu kararın halkın gözünde
bir meşrululuğu bulunmamaktadır.
Mahkeme hakimi kararı açıklarken
soğukkanlıydı,  dışardaki herhangi
bir nesneden bahsediyordu sanki ,
sözkonusu olan 24 yaşındaki bir ka-
dın değildi, annesinin ve babasının
feryatları, gördükleri, yaşadıkları
yoktu kararında. Kendi açıklamala-
rına inanıyormuydu gerçekten. Hiç
sanmıyoruz. Kendi açıklamalarına
halkın ikna olacağını düşünüyor-
muydu? Mümkün değil. Hakimler
kimsenin ikna olmayacağı bir karara
daha imza attılar. Ve bir kez daha
tekrar edelim. Katil Dilek'i bilerek
isteyerek öldürdü. Hakimler de, bu-
nun da böyle olduğunu biliyorlar.
Mesleklerine ihanet ederek, faşizmin
kendilerinden beklediklerini yerine
getirerek yeni katliamların önünü
açtılar bu kararlarıyla. 

Dosyadaki açık delillere rağmen,
rahatlıkla katili aklayacak bir cezanın
verilmesini hukukla, akılla, bilimle

açıklamak zor gerçekten. Faşizm
gerçeğini bilmek bu kararın neden
verildiğini anlamamızı sağlıyor.   

Kanunları uyguladıkları gerek-
çesiyle  sokaklarda, evlerde katliamlar
yaparlar ve sonra “hukuk” devletinin
bir gereği olarak “yargılanır”
katiller.Sanki adalet tecelli bulacak-
mış gibi umutlar taşınır insanların
bilincine. Sahte umutlar sunarlar,
zamana yayarak beklenti yaratır ve
kanıksatmaya çalışırlar. Beklenen
adalet bulunmaz hiçbir zaman fa-
şizmin hüküm sürdüğü sistemlerde.
Adalet hukukla kardeş değil ki, uzak-
tan akraba dahi değil. Yeryüzü ile
gökyüzünün bile kesiştiği bir ufuk
çizgisi vardır ya hani. Burjuva hukuk
sisteminde hukukla adaletin kesiştiği
bir nokta dahi yoktur.  

Faşizm sadece katliamlar ile ayak-
ta durmuyor. Katlediyor, katilleri
aklıyor, insanları acıları ve çaresiz-
likleri ile ezmeye çalışıyor. 

Haksızlıklar, adaletsizlikler kar-
şısında acı çekiyoruz, acılarlarımız
ya bizi çaresizleştiriyor, mutsuz,
umutsuz ve moralsiz olarak bir kıyıya
çekiliyoruz. İşte faşizm asıl o zaman
başarılı oluyor. Yargı kararlarının
faşizm acısından vurucu gücü burada
yatıyor. 

Acılardan öğrenip öfke duyanlar
da var, öfke hesap sormanın, vaz-
geçmemenin, kabul etmemenin, di-
renmenin gücünü yaratıyor. Evet acı
çekiyoruz ama bu acılar, öfkeye ,
öfke güce dönüşecek. Başka yolu
yok. Bu öfke ile adalet mücadelesini
büyüteceğiz, bu öfke ile Dilekler’in
hesabını soracağız.

FFAŞİZM BİR KATİLİ DAHA AKLADI
DİLEK DOĞAN’IN KATİLİNİN HÜKMÜNÜ 
FAŞİZMİN MAHKEMELERİ DEĞİL HALK VERECEKTİR!

Antalya’da Gözaltı Terörü

Antalya’da 22 Mart günü AKP’nin katil
polislerince yapılan ev baskınlarında Meh-
met Ali Uğurlu, Gençlik’ten Süleyman Ay
ve Devrim Zongur’un gözaltına alındığı,
Isparta’dan gözaltına alınan Yasin Kara-
sulu’nun da Antalya TEM şubeye getirildiği
bilgisi alındı.

Halkın 
Hukuk
Bürosu

Dilek kazayla ölmedi, katledildi, 
“Emri Ben Verdim” diyenlerin polisi öldürdü Dilek’i
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Çağdaş Hukukçular İzmir: Dü-
şünün ki evinizi basıyor ve gözününüz
önünde evladınızı, kadeşinizi katledi-
yor.

---
HHB: Katil polis Yüksel Moğultay

işlediği suça rağmen hala Gölbaşı Özel
Harekat’ta görevine devam ediyor.

---
HHB: Siz de kabul etmeyin. Tüm

meslektaşlarımızı ve halkımızı cuma
günü görülecek duruşmaya bekliyo-
ruz.

----
HHB: Bu adaletsizliği kabul etme-

yeceğiz. 17 Mart tarihinde saat 15.00
da Çağlayan Adliyesi’nde olacağız.

---
HHB: ölüler adına 
bizim ölülerimiz adına
bir ceza istiyoruz!
17 Mart’ta Çağlayan Adliyesi’nde
---
HHB: Onları evlerinde rahat ve elçi

olsunlar diye değil, onları burada, bu
yerde suçlu ve hüküm giymiş olarak
görmek istiyoruz.

---
HHB: Dilek Dogan için adalet için

17 Mart’ta Çağlayan Adliyesi’ndeyiz.
Dilek Doğan’ın katilleri için ceza isti-
yoruz.

---
Çağdaş Hukukcular İstanbul: Di-

lek Doğan'ı öldüren polis hakkında bi-
linçli taksirle öldürmeden ceza verildi.

---
HHB: Katilin vicdanı rahatmış. Di-

lek’i kardeşi öldürmüş. son karar için
ara verildi.

---
HHB: Evde şahıs aramaya geldiy-

seniz ve şahsı bulamadıysanız neden
kalmaya devam ettiniz? Sandığın içinde,
kitaplıkta kimi aradınız?

---
HHB: Beşeri ilişki, silahın Dilek’in

böğrüne dayanması demek herhalde.
Böyle avukatlık böyle insanlık böyle
ahlak

---
HHB: Katil polisin avukatı; keşke

beşeri ilişki ile değil de şahısları yere
yatırıp kelepçeleyerek arama yapılsay-
mış.

---
HHB: Dilek Doğana rağmen, sav-

cının sanığın silahının emniyetini ka-

payacak zamanı olmamış şeklinde mü-
talaaya geçen sözleri adaletsizliğin res-
midir.

---
HHB: Dilek Doğan dosyayla ilgisi

olmayan ABD konsolosluğunun yerini
tarif etmek, sorulan soruya biz hiç
silahın emniyetini kapamayız cevabına... 

----
HHB: Duruşma savcısı öyle bir

mütalaa vermiş ki katil polisin avukatına
ya da sanığın kendisini savunmasına
ihtiyaç yok.

-----
Sezgin Tanrıkulu: Dilek Doğan

yargılanması başlamıyor... kızı öldü-
rülmüş anneye duruşmada bulunmama
cezası. Nasıl ceza ise.. duruşma başla-
madan ara verildi.

---
HHB: Dilek Doğan’ın Annesi Aysel

Doğan anne sanığına tepki göstermesi
üzerine duruşma salonunndan dışarı
çıkarılmaya çalışıldı.

---
HHB: Aysel annenin sen benim

yavrumu öldürdün onu nasıl büyüttü-
ğümü ben bilirim sözlerini mahkeme
başkanı taciz diye değerlendirdi.

Dilek Doğan Mahkemesini İzleyen Hukukçuların 
Mahkemeye İlişkin İnternetteki Mesajları...

Haklarımızı Direnişi Büyütüp, 
Örgütlenerek Kazanabiliriz

Devrimci İşçi Hareketi 18 Mart'ta Çorlu'da "İşçilerin
Hakları" konulu sohbet yaptı. Sohbet'te avukat Yağmur
Ereren işçilere haklarının neler olduğunu ve bu yasaları
uygulatmanın mahkemeler ile mümkün olmadığını esas
olarak bunu uygulatmanın bile işçilerin birliği olduğunu
vurguladı. İşçilerin sorunlarını anlattığı sohbette en önemli
sorun olarak çalışma sürelerinin uzunluğu ve öğlen tatillerinin
gasp edilmesi dikkat çekiyor. Genel olarak bölgede fabri-
kalarda işçilerin sendika üyesi olduğu ama sendikaların ro-
lünün ise patronun işe alacağı elemanı seçmek ve onu da
patronun istediği gibi çalıştırmak olduğu işçiler tarafından
aktarıldı. Yapılan sohbette sendikaların işçilerin önünde bir
engel olduğu ve bunun ise işçilerin öz örgütlülüğü ile açıla-
cağının konuşulduğu sohbete 10 kişi katıldı. 9 Nisan'da
tekrar bir araya gelmek üzere sohbete son verildi.

Devrimci İşçi Hareketi 
Diren Kazova Kooperatifi’nde
Dostlarıyla Bir Aradaydı

Devrimci İşçi Hareketi 18 Mart'ta dostlarıyla birlikte
Kazova'da bir araya gelerek neler yapılabileceği üzerine

konuştu. Yapılan sohbette Kurultay ve kermes yapma kararı
alındı. Misafirlerin dayanışmada bulunduğu sohbete 20
kişi katıldı.

Ne Özgür Tutsaklarımızı Ne de 
Ailelerimizi Yalnız Bırakmayacağız

Devrimci İşçi Hareketi Gazi Mahallesi’nde 15 Mart'ta
tutsak ailesini ziyaret etti. Tutsakların hapishanelerdeki di-
renişleri, yaklaşan Newroz, kayıp gerillalar, işçi ölümlerine
dair sohbet edildi. Aileye tekrar gelme sözü verilerek ziyaret
bitirildi.

İşimize, Haklarımıza Sahip Çıkmaya,
Direnmeye Devam Edeceğiz

Ankara’da Kızılay Sakarya Caddesi'nde 18 Mart’ta
Ankara Taşeron İşçi Meclisi basın açıklaması yaptı. Türki-
ye’nin birçok ilinden sosyal medya üzerinden örgütlenen
Ankara’ya partiler ile görüşmeye gelen taşeron işçilerinin
de katıldığı basın açıklamasında kadro taleplerini dile ge-
tirdiler. Partiler ile yaptıkları görüşmede AKP’nin kendilerine
seçimden sonra bakacaklarını ve bunun bir seçimde tehdit
olarak kullanıldığını aktardılar. 100 işçinin katıldığı basın
açıklamasının ardından her hafta diğer illerde de aynı gün
ve saatte basın açıklaması kararı alıp dağıldılar.

Yürüyüş

26 Mart
2017

Sayı: 7

KIZILDERE SON DEĞİL,444



Acısı büyük. Öfkesi acısından da
büyük. Küçükarmutlu'nun yoksul ge-
cekondu mahallesinde oturuyor Doğan
Ailesi. Zulüm gelip kapılarına dayandı
ve bir canlarını aldı. Küçükarmutlu'yu
defalarca kuşatan, baskınlar düzen-
leyen zulmün yabancısı değillerdi. O
mahallede faşizmin katlettiği Hüsnü
İşeriler’i biliyorlardı. O mahallede
zulme karşı direnerek şehit düşenleri
biliyorlardı. Zulüm gelip kapılarına
dayandığında, Dilek işte o tarihin bi-
linciyle, katillere tavır aldı. "Galoş
giyin" diyerek, burada istediğiniz gibi
davranamayacaklarını gösterdi katil-
lere. Onlar zaten katletmek için gel-
mişlerdi.Katlettiler... İşte o andan
başladı anne Aysel Doğan'ın öfkesi.

O anda, eline ne geçtiyse katillere
fırlattı. O gün bugündür Dilek için
adaletin peşinde. Mahkeme kapıla-
rında devleti, devletin hukukunu çok
daha iyi görüp tanıdılar. Anne Aysel
Doğan, hakime "korkaksınız" derken,
baba Metin Doğan savcıya "sen hu-
kukçu değilsin" derken, "polis devleti
olmuşuz" derken, gördüklerini anla-
tıyorlar. Görüp tanıdıkları için, anne
Doğan, adaleti SÖKE SÖKE almaktan
söz ediyor. Bu ülkede başka türlü
kazanılmıyor adalet. Yüreği yaralı,
ceylanları vurulmuş çok anne var bu
ülkede. Gazeteler, ondan sadece "Di-
lek" diye söz ediyorlar. Tıpkı Berkin
gibi... Tıpkı Güler Zere gibi... O artık
herkesin Dilek’idir. Biliyoruz ki on-

larca, yüzlerce Dilek var katledildi-
ğinden kimsenin haberi olmayan. 
Vazgeçmeyin anneler!

Öfkenizi acınızı bir silah gibi ku-
şanıp, siz de adalet arayanlara katılın.
Anne Doğan'ın dediği gibi, katledilen
kızlarınızın, oğullarınızın yanına gi-
dinceye kadar... adalet için mücadele
edin. 
Baba Metin Doğan şunu söylüyor:   

"Başka Dilekler'in yatağından kal-
dırılıp tek bir kurşunla ölmemesi için
mücadele edeceğiz." Bu mücadele,
kimsenin kişisel mücüadelesi değildir.
Çünkü bu ülkede aramızdan alınan
binlerce Dilek var. Ve Anne Doğan'ın
dediği gibi, bu topraklarda adalet an-
cak SÖKE SÖKE kazanılır. 

Bahçelievler Zafer Mahallesi AKP’nin katil polisleri ta-
rafından 4 gün boyunca abluka altına alındı.  16 Mart’ta
açıklama yapan Bahçelievler Halk Cephesi şunları ifade
etti: “Polis, huzur operasyonu adı altında halkımızın huzurunu
kaçırmaya çalışıyor. Özellikle dergi okullarımızın dükkanları
ve kişileri seçip taciz etmekte… Polis helikopter  TOMA
zırhlı araç, özel harekât aracı, onlarca sivil ve resmi araçla
mahallemizi ablukaya almıştı. 

Halkımızı sindirmek amaçlı yapılan bu keyfiyetin hesabını
soracağız. AKP’nin korkusu ve yönetememe krizi derinleştikçe
halka olan baskısı artmaktadır. 

GBT yapmak isteyen polisler;  Uyuşturucu satıcıları ma-
hallemizde insanlarımızı katlediyor. Sizler devrimci-demokrat
olan insanlara saldırıyorsunuz. Polis “biz uyuşturucu satıcılarını
ve aranması olan kişileri arıyoruz” diyor. Amacınız uyuştu-

rucuyu bitirmek değil, çeteler elini kolunu sallaya sallaya
geziyor, satıcılar polis denetiminde satış yapıyor. Uyuşturucuya
karşı gelenlere saldırıyorsunuz. Emniyet müdür yardımcınız
uyuşturucudan tutuklandı. En büyük satıcı sizsiniz, Tüm
esnafı dolaşıp polisin tacizine karşı gelmelerini, dükkanlarına
polisi sokmamalarını söyledik.

Zafer Mahallesi, devrimcilerin kontrolünde olan bir ma-
halledir. Özellikle mahallemize yönelik baskı taciz ve tehdit
edilmektedir. Biz-
ler yapılan ahlak-
sızlıkların hesabını
soracağız, ablukayı
dağıtacağız. Polisin
keyfiyetine izin
vermeyeceğiz”.

DDilek Doğan'ın Annesi Aysel Doğan:
"Adaleti Söke Söke Alacağım"
"Kızımın Yanına Gidene Kadar Mücadele Edeceğim!" 

Bahçelievler Zafer Mahallesi’nde
polis ablukasına karşı 18 Mart'ta
“Katil Polis Defol - Halk Cephesi"
imzalı yazılama yapıldı ve mahallede
katledilen Müzeyyen Telli için pankart
asıldı.

Katil Polis, Mahallemizden Defol!
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Bugün karar günüydü. 
Bugün 17 Mart 2017. 
Herkes bugün İstanbul 12. Ağır

Ceza Mahkemesi'nde kararın çıkacağını
biliyor. 

Katil polis Yüksel Moğultay gel-
mişti. Dilek Doğan'ın annesi, babası,
kardeşi buradaydı. 

Onlarca avukat, Dilek'i savunmak
için burada. 

Koridorlar ise dolu; çevik kuvvet,
onlarca sivil polis ve başlarında bir
amir. 

Kimin "güvenliğini" alıyorlar?
Onlar katiller cephesinden. Moğul-

tay'ın, Moğultay'ı koruyup kollayan
savcı ve hakimlerin güvenliği için ve
elbette, hep olduğu gibi, katledilenlere,
adalet arayanlara karşı gözdağı olması
için oradalar. 

Tarih Tutanağı Yazdı: 
Hesap Soracağız!

Duruşma başladığında, salonda Di-
lek'in annesinin sesi duyuldu:  "Kızımı
öldürdün, katilsin, bunun hesabını so-
racağız!..."

Katili soruşturmayan, tutuklamayan
12. Ağır Ceza Mahkemesi hakimi,
Aysel Doğan'ın katledilen kızı için
söylemeye hakkı olduğu sözleri nede-
niyle, tutanağa "Aysel Doğan, sanığa
dönük taciz eder şekilde konuştu."
diye yazdırmaya başladı. 

Avukatlar, izleyiciler, hakimin katili
himayesine alan bu tavrına karşı haklı
olarak bağırıp çağırmaya başladılar. 

Hakim bu kez, "anneyi dışarı çıka-
rın" diye talimat verdi görevlilere.
Ama Aysel Doğan yalnız değildi orada. 

"Anneyi çıkartırsanız, hepimizi çı-
kartırsınız ve ancak ZORLA çıkartır-
sınız" cevabı verildi hakime. Katilin
hamileriyle, haklı olanların bağrış çağ-
rışı birbirine karıştı. 

Sonuçta hakim "sinirleniyor" ve sa-
lonu terkediyor: "Herkes sakinleşsin,
sonra başlarız" diyerek duruşmaya ara
veriyor. 

Kızmaya ve Bağırmaya

Hakkı Olan 
Yalnız Katledilenlerdir

Orada sinirlenmesi gereken ve
sinirlenmeye hakkı olan tek bir taraf
var: Katledilenlerin tarafı.  

Hakim "sinirleniyor", çünkü kar-
şısında hukuksuzluğun her haline
direnenler var. Duruşma salonlarının
"faşist kutsallığını" tanımayıp, bağırıp
çağıranlar var. Katiller karşısında
hesap sorulacağını haykıranlar var. 

Mahallelerden mühürlenen dernek-
lere, şehirlerin meydanlarından mah-
keme salonlarına, her yerde ve her za-
man direnen biz varız. Direnişlerimiz
birbirine eklenip umudu büyütüyor.
Kemal Gün'ün Dersim Meydanı’ndaki
açlık grevi, Nuriye Gülmenler'in Ankara
Yüksel'deki direnişi, kapatılan dernek-
lerin mühürlerini kırıp girenlerin haklılık
ve meşruluk ilanları, ve mahkeme sa-
lonlarında hesap soran analarımız...
Hepsi birbirini tamamlıyor. Hakim
buna tahammülsüz. 

Duruşmaları "Kapalı"
Yapmanız Boşuna 
Biz Katilliğinizi 
Tüm Dünyaya Gösterdik

On dakika aradan sonra duruşma
tekrar başladı. Faşizmin hukukunun
kendini gizlemek ve meşrulaştırmak
için başvurduğu "duruşmanın aleniyeti"
de yok bu duruşmada. Duruşma izle-
yicilere kapalı. 

Salonda avukatlar ve birkaç mil-
letvekili var. 

Avukatlar söz aldı:
Savcının polisin avukatı gibi dav-

randığını, katil polis Moğultay'ın daha
önceden de bir sabıkasının olduğunu,
ama mahkemenin bunu araştırmadığını;
araştırmak bir yana sorgu yaparken de
sabıkası olup olmadığını sormadığını
belirttiler. 

Bir başka avukat tamamladı mes-
lektaşını: 

Savcının mütalaa hazırlamak yerine
"savunma" hazırladığını, katil polisi
korumaya çalıştığını, bu yargılamanın

aile için işkenceye dönüştürüldüğünü,
umudun taze tutulup ızdırap çektirildi-
ğini, polislerin sürekli baskı yaptıklarını,
yargılamanın bu hali ile adalet çıkma-
yacağını, karar da mütalaa gibi olursa
yeni infazların, katliamların yaşanma-
sının önünün iyice açılacağını söyledi. 

Katilin avukatı söz aldı. 
Dilek'in ailesini suçlayarak, aleni

ve kasıtlı infaz suçunu meşru göster-
meye çalıştı. 

Dilek Doğan'ın annesi, katilin avu-
katı konuşurken, hakime "senin cesa-
retin yok, benim ne yapmamı bekli-
yorsun, çocuğumu aldı elimden" diyor.
Dilek'in babası, savcıya "sen hukukçu
değilsin" diyor. Hakimin ve savcının
söyleyecek bir şeyleri yok. 

Aysel Doğan, "Sen katilsin, yılansın"
diye seslendi kızının katiline...

Ve karar için duruşmaya son bir
kez daha ara verildi. 

Mahkeme heyeti, salona döndü ve
o klasik sözle kararını okumaya başladı:
"Gereği düşünüldü."

Gereği neydi?
Gereği, katillerin korunmasıydı. 
Bu düzen, işkence, infaz yapanları,

iktidarın emri altında katledenleri ko-
rumalıydı ki, zulüm sürebilsin. 

Karar açıklandı: Katili korumak
için hukukun tüm cambazlıkları kul-
lanıldı. Ceza artırıldı, indirildi, ve
katilin "iyi hali" göz önünde bulundu-
rularak, 6 yıl 3 ay ceza verildi. 

Katil, en fazla 13 ay yatacak!
Dilek'in  canı ve 13 ay...
Oligarşi açısından dava bitti, karar

açıklandı. 
Ama bizim açımızdan bitmedi!  

Dilek Doğan Davası, AKP'nin Mahkemesinde Sonuçlandı
DİLEK’İN ANNESİNİN YÜREĞİNDE VE YOLDAŞLARININ BEYNİNDE DAVA SÜRÜYOR...
BİR DAVA DOSYASI AÇILDIĞINDA, O DOSYA ANCAK ADALETLE KAPANIR

DİLEK DOĞAN DAVASI BİTMEDİ!

Yürüyüş

26 Mart
2017

Sayı: 7

KIZILDERE SON DEĞİL,46



Duruşmanın ardından adliyeden çıkarken atılan sloganlar,
bu davanın süreceğini gösteriyordu: 

"Dilek Doğan Ölümsüzdür"
"Dilek Doğan İçin Adalet İstiyoruz.

Faşizmin İşbölümü: İnfazcı Katleder, 
"Bağımsız Yargı" Aklar 

Yüksel Moğultay'ın Dilek'i katletmesiyle, bir hakimin
Dilek'in katilini adeta beraat ettirmesi arasında hiçbir fark
yoktur. 12. Ağır Ceza Mahkemesi hakimi, Dilek'in infaz
edilmesine onay vermiştir. Moğultay'ın elindeki kanla,
"Gereği düşünüldü, 6 yıl 3 ay" diyen Yargıç'ın elindeki kan
aynı kandır. 

Moğultay'ın suçuyla, yargıç'ın suçu aynıdır. 
Aralarındaki fark, faşist yönetim içindeki işbölümünden

ibarettir. 
Bütün deliller ortadayken, hukuk açısından, geçerli

yasalar açısından bile, katili aklamak, korumak, himaye
etmek mümkün değil iken, oligarşinin yargıçları, katiller
hakkında gözü kapalı beraatler  vermişlerdir. 

FAŞİZM ACIYLA, ADALETSİZLİKLE ÇARESİZ-
LEŞTİRİYOR, 

HAYIR, ÇARESİZ KALMAYACAĞIZ!
YAVRULARINI BİR KARTAL GİBİ  SAHİPLENEN

ANALARIMIZ VE BİLGEHANLAR’IMIZ VAR
Faşizm, katlediyor, sonra acıyı katmerli hale getirerek

çaresizleştiriyor,  adaletsizliğin yarattığı çaresizlik ile teslim
almaya çalışıyor. Yoksul gecekondu mahallelerimizde Di-
lekler'i, Yılmazlar'ı katlederek, tüm yoksul halkı sindirmek

istiyor. 
Katledip, katilleri beraat ettirip, "devlet bu, elimizden

ne gelir" diye düşündürtmeye çalışıyor. 
Oligarşinin mahkeme salonlarında, katillerin yakasını

bırakmayışımız, bu politikayı tersine çevirmek içindir. Bil-
gehanların adalet savaşı, bu politikayı bozmak içindir.

Bozuyoruz da.  
Oğlu, kızı katledilen bir annenin, annesi babası katledilen

bir çocuğun, yoldaşı katledilen bir devrimcinin, eşi, göz
göre göre "iş kazası" adı verilen katliamlarda katledilen bir
kadının evladının cesedini bile bulamayan babaların,
annelerin içi nasıl yanar, bilir misiniz? Yürekleri nasıl
soğur, bilir misiniz?

O iç yangınını, hiçbir ateşle kıyaslamak ve tarif etmek
mümkün değildir. 

Hesap sormak, susamışa su olmaktır. 
Hesap sormak, çaresize çare olmaktır. 
Acıya merhem olmaktır. 
Dilekler’imizi katlettiklerinde üzülüyoruz. İnsanlarımızı

hapsettiklerinde üzülüyoruz. Fakat üzüntümüzü yüreğimize
bastırıp, öfkemizi büyüteceğiz. 

Üzgün olmaktansa öfkeli olmayı tercih edeceğiz. 
Çünkü, salt üzüntü, bize acılarla boğar; beynimiz işlemez

olur. 
Acılarımız, çaresizliğimiz değil, gücümüz olacak. Adalet

istemek, adalet için mücadele etmek, bize bu gücü veriyor. 
Bu davanın peşini bırakmayacağız?
Ne zamana kadar?
ADALETE KADAR!

Uyuşturucu Devlet Politikasıdır! 

Uyuşturucu Satmak Şerefsizliktir!
Altınşehir Halk Cephesi Şahintepe Mahallesi’nde uyuş-

turucuya karşı 6 Mart’ta halk toplantısı yaptı. Toplantının
ardından mahalle sokaklarında uyuşturucuya karşı yürüyüş
yapılarak torbacıların uyuşturucu ticareti yaptığı yerler
teşhir edildi. Yürüyüş esnasında polisler zırhlı araçlarla
kitleyi taciz etti, sivil polis otolarından kitleye silah çekerek
halkı korkutmaya çalıştılar. Kitle iradi olarak dağıldıktan
sonra, polisler torbacılarla sözde çatışmaya girdiler. Asıl
olarak yaptıkları; şey uyuşturucuya karşı toplanan halka
silah çekmekti!

Bir hafta geçtikten sonra kitle tekrar uyuşturucuya karşı
Karagöz Düğün Salon’unda toplantı yapmak üzereyken,
sivil polisler Düğün Salonu sahiplerini taciz ederek böyle
konularda salonu halka açmamalarını istedi. Buna rağmen
halk toplantısını yaparak mahallede uyuşturucuya karşı
alması gereken kararları aldı. İkinci toplantı kararları
ardından daha iki gün geçmeden, mahalledeki torbacılar
mahallenin diğer parçası olan tarlaya doluştular. Ve tabi ki
polisler de onların güvenliğini almak için nöbet tutmaya
başladılar. Palalar Market karşısındaki tarla girişinde tor-
bacıların güvenliğini alan polislerin sadece 5 metre ilerisinde
uyuşturucu ticareti devam etti. Bu esnada Halk Cepheliler’i
gören torbacılar tedirginlik yaşarken bölgenin zehir tacirleri

için güvenliğini alan polisler devrimcileri göz takibine al-
dılar!

Konuyla ilgili Altınşehir Halk Cephesi şu açıklamayı
yaptı: “Torbacılar gençlerimizi zehirlerken, uyuşturucuya
karşı mücadele eden insanlara baskı kurmak neye hizmet
etmektir? Neden asıl suçlu olan torbacılara müdahale
etmeyip, uyuşturucuya karşı mücadele eden insanlara baskı
kuruyor devletin kolluk güçleri? Cevap gayet net bir şekilde
ortadadır! Uyuşturucu devletin halkla karşı yaptığı bir sal-
dırıdır. Torbacıları koruyan polisler, torbacılara karşı
mücadele eden halka gözdağı vermenin peşindedir. Çeteleri
koruyan polisleri teşhir etmeye devam edeceğiz.”

Sizin “Huzur” Kontrolleriniz Halka Huzursuzluk Verir, 
Huzur Devrimcilerle Gelir

İstanbul Esenyurt Yeşilkent Mahallesi 21 Mart’ta
AKP’nin katil polisleri tarafından ablukaya alındı. Mahallenin
birçok yerinde ikişer TOMA, zırhlı araç, Özel Harekat
aracı ve çok sayıda sivil polis, keyfi GBT yaparak halkın
huzurunu kaçırmaya çalıştı. Yapılan bu keyfi uygulama ve
terör ile ilgili Esenyurt Halk Cephesi bir açıklama yayınla-
yarak kısaca şu sözlere yer verdi: “Halkımızı sindirmek,
yıldırmak amaçlı yapılan bu keyfiyetin hesabını soracağız!
AKP’nin korkusu ve yönetememe krizi derinleştikçe halka
olan baskısı günden güne artmaktadır.”
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Newroz kutlamasını engellemeye
çalışan AKP’nin katil polisi iki gün bo-
yunca Sarıgazi’de terör estirdi. Tüm
engellemelere rağmen Halk Cepheliler
18 Mart'ta saat 17.00'da Sarıgazi Cem-
evi'nde toplandılar. Slogan atan kitleye
AKP’nin katil polisi gaz bombalarıyla
saldırdı. Polisin saldırısına havai fişeklerle
cevap veren Cepheliler, sloganlarıyla
umudun adını haykırdılar. OHAL ko-
şullarında hiçbir baskıyı kabul etmeyen
Cepheliler’in alanlarda olmasının ha-
zımsızlığıyla katil polis Sarıgazi Cemevi
etrafında bulunan tüm kafeleri, AVM’leri
basarak 7 kişiyi gözaltına aldı. Tüm
saldırılara rağmen Cepheliler Newroz’u

kutlama ısrarından vazgeçmediler. Saat
20.00'da Demokrasi Caddesi'nde top-
lanan Cepheliler caddeye barikatlar ku-
rarak slogan ve havai fişeklerle Newroz’u
kutladılar. “Newroz İsyandır İsyan Ate-
şini Büyütüyoruz”, “Newroz Piroz Be”
ve umudun sloganlarının atıldığı eyleme
polis gaz bombalarıyla saldırdı. Aynı
sıralarda Kar Tanesi Parkı’nda lastikler
yakılarak yol kapatıldı.

Newroz'un Ateşiyle

Zalimleri Yakacağız

Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde 21
Mart'ta Newroz ateşi Halk Cepheliler

tarafından yakıldı. Polis ablukası al-
tında ateşler yakılarak sloganlar atılıp
halaylar çekildi. Polisin Newroz alı-
nana gelmesiyle, “Katil Polis Mahal-
leden Defol” sloganı atılıp irade ola-
rak kutlama bitirildi.

Newroz'un İsyan Ateşini Söndüremezsiniz! 
İsyan Ateşini Büyütmeye Umut Olmaya Devam Edeceğiz...

“Aslolan Çocuklarımızın Her Zaman
Kendilerini Değerli Hissetmesidir”

Gönüllü Eğitim Topluluğu, eğitim ça-
lışmalarına devam ediyor. Gönüllü eğitim
topluluğu aile-çocuk ilişkileri konulu se-
miner yaptı. Pir Sultan Abdal Derneği-
Gazi Şehitleri Cemevi’nde, 19 Mart'ta,
15.00-17.00 saatleri arasında “Aileler ço-
cuklarını nasıl eğitmeli? Verimli ders ça-
lışma yöntemleri nelerdir? Ebeveynlerin

ergenlik çağındaki çocukları ile iletişimi
nasıl olmalıdır?” konuları ele alındı.

Psikolog ve öğretmenlerin konuşmacı
olduğu seminerde anne-babaların çocuk-
ları ile yaşadıkları genel sorunlar, bu so-
runların nedenleri ve nasıl çözebilecekleri
konusunda bilgi veren Psikolog (Seçil)’dan
sonra Gönüllü Eğitim Topluluğu Mate-
matik Öğretmeni Emre Ünlü söz aldı.
Emre Ünlü ise yozlaşmayı ve bireyciliği
besleyen kapitalist düzene karşı halkın

güçlü değerlerinin yaşatılması ve korun-
ması gerektiğine vurgu yaptı.

Öğretmen Nazife Onay ise derslerdeki
başarının, çocukların seviyesine göre, dü-
zenli ve ısrarlı bir okuma alışkanlığının
oturtulması ile sağlanabileceğini anlattı.

25 kişinin katıldığı seminer sonunda
aileler bu program için konuşmacılara
ve Pir Sultan Derneği’ne teşekkür ede-
rek, böyle programların sürekli olmasını
talep ederek ayrıldılar.

Kar Yangını
Dövüşmek yenilmez kılar insanı
Yen acılarını!
Onlardır acıların asıl kaynağı
Ölüyor en yiğitlerimiz
Unutma onları
Onlardır zaferin asil tacı
Bile hıncını
Tut hayatın nabzını
Bak kuruluyor zafer takları
Toprakda balkıdı
Cengiz’in al kanı
Biziz öldükçe
Uzatan umudun yaşamını
Cengiz bir karanfil susması
Belli olmadı
Nasıl çoğaldı
Nerede patladı
Bir Newroz şafağı
Dağların kemerini çözüverdi
Karları yarıpta geliverdi
Kar yangını
İnce ve asil Newroz çiçeği
Bir sabah patlayıverdi

(21 Mart 2001
Muharrem Çetinkaya)

Çocuklarımızı Zehir Tacirlerine
Kurban Vermeyeceğiz!

Okmeydanı Halk Meclisi, her hafta
Cumartesi günü Şark Kahvesi olarak
bilinen eski telefon kulübelerinin bu-
lunduğu alandaki uyuşturucuya ve yoz-
laşmaya karşı başlattığı ve haftalardır
sürdürdüğü eylemliliğinin bu haftasını
da 17 Mart’ta geride bıraktı. Geçen
hafta zehir tacirlerinin açtıkları ateş so-
nucunda Bahçelievler’de katledilen Mü-
zeyyen Telli isimli genç kadının kimler
tarafından katledildiği güzergâh üze-
rinden geçen halka anlatıldı... 1 saat
sürdürülen eylem, sloganlar ve ajitas-
yonlarla sonlandırıldı. Oturma eylemine
15 kişi katıldı. Okmeydanı Halk Meclisi
bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada
şunlara değindi: "Sorunun yakıcılığı
kendini her geçen gün daha büyük şe-
kilde hissettirmektedir. Dün Hasan Ferit
Gedik, Recep Hasar, Birol Karasu…
Bugün ise Müzeyyen Telli. Faşist ve
çürümüş sistem uyuşturucu ticaretinden
büyük meblağlarda kazançlar sağlarken,

halkımızın gencecik fidanları toprağa
düşmekte, hayatlarını bu soysuzların
kör kurşunları tarafından kaybetmektedir.
Artık kaybedecek başka canlarımız ol-
mamalı. Bu katillerden hesap sormalıyız,
soracağız. Gücümüz birliğimizdir. Bir-
liğimizin gücüyle üstesinden geleme-
yeceğimiz hiçbir sorun yoktur!"

Mahallemizde Uyuşturucuya,
Yozlaşmaya Geçit Vermeyeceğiz!

Altınşehir’in Şahintepe Mahalle-
si’nde 24 Mart Cuma akşamı saat:
20.00’da uyuşturucuya karşı yapılacak
yürüyüş için 20 Mart'ta mahallenin
farklı bölgelerine ve esnafların camla-
rına A4 boyutunda 100 adet bildiri ya-
pıştırıldı.

Yürüyüş
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İşte bu fotoğraf, yukarıdaki bu fo-
toğraf birçok şeyi anlatıyor hepimize.
Bu fotoğrafta umut var, bu fotoğrafta
inanç var, bu fotoğrafta Bağımsız
Türkiye şiarını haykıran Anadolu halkı
var. Bu fotoğrafta emperyalizme ve
faşizme karşı mücadele ruhuyla do-
nanmış halkların birliği var.

Nisan ayı gelince aklımıza gelen
ilk programlardan biri Grup Yorum
Bağımsız Türkiye Konserleri’dir.
2011 yılından bu yana geleneksel
olarak her sene Bağımsız Türkiye
konserleri düzenleniyor. Son kon-
serlerde 1 milyon kişi hep birlikte
“Bağımsız Türkiye” sloganını hay-
kırdık. Bu sene tekrar milyonlar olup
meydanda halkın türkülerini söyle-
yeceğiz, “Bağımsız Türkiye” diye
haykıracağız, faşizme karşı omuz
omuza halaylarımızı çekeceğiz. 

Biz biliyoruz ki, hep birlikte olur-
sak faşizmi yeneriz. Çünkü faşizm
80 milyon halkı teslim alamaz. 

Konserlerimize 1 miyon kişi ken-
diliğinden gelmemiştir. Bunu başar-
manın üç nedeni vardır; emek, emek,
emek! Evet halkın türkülerini mey-
danlarda söylemek için olağanüstü
bir emek harcanmıştır. İşçiler, me-
murlar, öğrenciler, sanatçılar, mü-
hendisler, avukatlar, yediden yetmişe
herkes bunun için emek harcamıştır.

Bu emeğin karşılığını da gördük,
milyonlar meydanlarda buluştu. Grup
Yorum sadece sahnelerde türkü söy-
leyen halktan kopuk bir grup değildir.
Halkın çocuğudur, halkın sanatçısıdır.
Halkla birlikte ülkemizin en büyük
meydan konserlerini gerçekleştirmiş-
tir. Bağımsız Türkiye konser hazır-
lıkları da Grup Yorum’un halk oldu-
ğunu gösteriyor, pratikte somutluyor.  

Halk, halk, halk! Halkımızla ba-
şaramayacağımız hiçbir şey yok. Bü-
tün güçlükleri aşabiliriz, ülkemizin
ve hatta dünyanın en büyük konser-
lerini yapabiliriz.

Herkes Komite,
Her Yer Komite 

Komite tarzı çalışacağız, konserin
bütün ihtiyaçlarını komitelerimiz ara-
cılığıyla karşılayacağız.

Bu sene tekrar Grup Yorum tür-
küleriyle birlikte, emperyalizme ve
faşizme teslim olmayacağımızı tür-
külerimizle, halaylarımızla söyleye-
ceğiz. Halkın sanatçılarını, halkın
türkülerini teslim alamayacaklarını
kanıtlayacağız. Grup Yorum’un hal-
kımızla olan bağlarının her geçen
gün daha da güçlendiğini kanıtlaya-
cağız. Ne OHAL’ler, ne yasaklar
Halkın Türkülerini söylememizin
önüne geçemeyecek. Konser mey-

danında olmazsa, bütün meydanlarda
Grup Yorum şarkıları söyleyeceğiz.
80 milyon olup faşizmin bizi teslim
alamayacağını meydanlarda haykı-
racağız. 

BİN komite kuracağız. Her yerde
komiteler kuralım. Komiteler yaratı-
cılığımızı, üreticiliğimizi zenginleştirir,
komiteler kolektivizmi hayata geçir-
memizi sağlar, daha verimli sonuç
almamızı sağlar. Komiteler en temel
konseri örgütleme aracımız olmalı. 

Herkes bir komite olabilir. Herkes
her yerde konser çalışması yürütebilir.
Okulda, işyerlerinde, mahallede…
Her yerde Grup Yorum konserini
duyuralım. Faşizmin baskıları artsa
da, umutlu türküler söylememizi en-
gelleyemeyecek. Buna güçleri yet-
mez. Afiş, bildiri, sticker, vs. herkes
ne yapabilirse. Sağımıza, solumuza,
arkamıza, önümüze baktığımızda
Grup Yorum konserini gösterelim.
Bu sene de tekrar meydanlarda Grup
Yorum’un halk olduğunu gösterelim.
80 milyon halk olarak faşizmden
çok daha güçlüyüz, hiçbir güç halkı
yenemez.  Faşizme karşı birleşelim,
savaşalım, kazanalım! 

Tüm halkımızı “Faşizm 80 milyon
halkı teslim alamaz, Grup Yorum
halktır susturulamaz” sloganını hay-
kırmaya çağırıyoruz. 

GRUP YORUM
BAĞIMSIZ TÜRKİYE KONSERİ ÇALIŞMALARINA

BAŞLIYORUZ! 
FAŞİZM 80 MİLYON HALKI TESLİM ALAMAZ,

GRUP YORUM HALKTIR SUSTURULAMAZ!
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Dersim Seyit Rıza Meydanı'nda
soğuk hava, kar ve yağmura rağmen
direnişimiz kararlılıkla sürüyor. Ev-
latlarının cenazelerini almak için
Açlık Grevinde olan Kemal Babayı
herkese anlatmalıyız... 

Dersim Direnişi Günlüğü:
19. Gün - 14 Mart: Bugün açlık

grevimizin 19. günündeyiz. Sabah
her zamanki gibi Seyit Rıza Meyda-
nı’na gittik. Dünküne göre hava gü-
neşli ve güzeldi. Heykelin önüne dö-
vizlerimiz açtık. Sabah saatlerinde
halktan insanlarla sohbet ettik. Kemal
amca onlara direniş sürecini anlattı.
Saat 10.00 sıralarında Ankara’dan
TAYAD’lı Aileler geldi. Kemal amca
ile sohbet etmeye başladılar. Kemal
amca onlara direniş sürecini anlattı.
Onlarla sohbet esnasında Malatya’dan
direnişimizi ziyarete gelen misafir-
lerimiz vardı. Çay ikramında bulun-
duk. Kemal amcayla direnişi hakkında
uzun sohbetler ettiler.

Öğlen saatlerinde Tunceli Üni-
versitesi’nden ihraç edilen bir grup
akademisyen ziyaretimize geldiler.
Bunlar da Kemal amcaya çiçek ge-
tirmişlerdi. Direnişi boyunca Kemal
amcayı ziyaret edeceklerini ve onunla
birlikte bir günlük açlık grevine des-
tekte bulunacaklarını söylediler.

Ardından Mazgirt Belediye Baş-
kanı direnişi ziyaret etti. Kemal am-
caya ve basına Mazgirt Belediyesi
ve Mazgirt halkı olarak destekte bu-
lunacakların söyleyerek ayrıldılar.
Aynı saatler içinde İstanbul’da bu-
lunan Dersim Dernekler Başkanı zi-
yarette bulundu. Kemal amcaya di-
renişin boyunca hep yanında olacağız,
dediler.

Akşam saatlerinde HDP Dersim
milletvekilli Alican Önlü ziyarette
bulundu. Kemal amcayla sohbet etti
ve “11 cenazenin bulunması için
meclise soru önergesi vereceğiz”
dedi. Akşam 19.00 sıralarında Halkın
Hukuk Bürosu Av. Ayşegül Çağatay
Kemal amcayı ziyaret etti. Akşam
her zamanki gibi dövizlerimizi top-
layarak, dinlenmek için evlere da-
ğıldık.

20. Gün - 15 Mart: Sabah hava
güneşliydi, ama bugün biraz soğuktu.
Çevreden tek tük insanlar ziyaretimize
geliyor ve çay ikram ediyorlardı.
TAYAD’lı Aileler bugün Ankara’ya
döneceklerdi. Saat 16.00’da otobüsü
ile onları uğurladık. Dün ziyaretimize
gelen avukat arkadaşımızla uzun
uzun sohbet ettik. Kemal amca kazı
çalışmaları ve direnişi anlattı. 

21. Gün - 16 Mart: Bugün sabah
meydana geldiğimizde Mersin’den
ziyaretimize gelen bir arkadaş bizi
orada bekliyordu. Biz her zamanki
gibi dövizlerimizi açtık, Kemal amca
arkadaşla sohbet etti. Halktan insanlar
ziyaretine gelip Kemal amcayla soh-
bet etti. Bugün öğlen saatlerinde
CHP il başkanı ile bir grup Kemal
amcayı ziyarette bulundular. Öğleden
sonra 5 tane liseli Kemal amcayı zi-
yaret etti. Kemal amca onlara dire-
nişini anlattı. Bu arada Ovacık’tan
ziyaretimize gelenler oldu. Kemal
amcayla sohbet ederken biz de çay
ikramında bulunduk. Bugün akşam
saatlerinde Ovacık Dersim arası yolun
güvenlik gerekçesiyle kapatıldığını
duyduk. Akşam saat 19.00’da her
zamanki gibi dövizlerimizi toplayarak
evlere dağıldık.

22. Gün - 17 Mart: Sabah hava
çok soğuk ve sağanak yağmur vardı.
Sabah her zamanki gibi dövizlerimizi
açtık oturma eylemimize devam ettik.
Meydanda bizim dışımızda kimse
yoktu. İlerleyen saatlerde halktan tek
tük insanlar gelmeye başladı. Öğlen
saatlerinde Kemal amcayı Ankara’dan
bir kadın arkadaş ziyaretine geldi.
Kemal amca ile sohbette ederken
bizde ona çay ikramında bulunduk.
Öğlen saatlerinde Silivri’de bulunan
özgür tutsaklardan Kemal amcaya

mektup geldi. Bizde toplu olarak,
Van ve Şanlıurfa’da bulunan özgür
tutsaklara mektup yazdık. Bugün
hava çok yağışlı olduğu için akşam
18.00 gibi alandan ayrıldık.

23.Gün - 18 Mart: Dersim Seyit
Rıza Meydanı’nda açlık grevimizin
23. gününde kar yağmaya başladı.
Bugün sabah hava çok soğuk ve kar
yağışı var. Ama biz buna rağmen di-
renişimize devam ettik. Her zamanki
gibi heykelin önüne dövizlerimizi
açtık oturma ve açlık grevimize de-
vam ettik yoğun kar yağışı nedeniyle
bizim dışımızda alanda kimse yoktu.
Halktan biri Kemal amcaya kendi
şemsiye verdi. Kar yağışı akşama
kadar sürdü.

Duyuru
30 Mart 2016 yılında Dersim’de

Valiliğe eylem yaptığı sırada vurula-
rak şehit düşen DHKC Gerillası Onur
Polat’ın sene yemeğine tüm halkımız
davetlidir.

Tarih: 2 Nisan Pazar
Yer: İstanbul Sarıgazi Cemevi
Sarıgazi Halk Cephesi

Şehitlerimizi Mezarsız,
Katillerini Cezasız
Bırakmayacağız!

Gazi Mahallesi Sekizevler Bölge-
si’nde Cephe Milisleri umudun adını
duvarlara nakşetmeye devam ediyor.
Dersim’de katledilen gerilla şehitlerimiz
için 17 Mart’ta “Şehitlerimizi Mezarsız
Katillerini Cezasız Bırakmayacağız”
yazılamalarıyla halk düşmanlarından
hesap sorulacağı halkın matbaası du-
varlara işlendi, yapılan çalışmada top-
lamda 10 adet yazılama yapıldı. 

���

Dersim’in Şahanı
Bünyamin Kılıç Ölümsüzdür!

Gazi Mahallesi’nde Dörtyol mev-
kiinde 7 Kasım'da Dersim’de bombar-
dımanda katledilen ve cenazeleri kay-
bedilmek istenilen 11 DHKC Gerilla-
sından biri olan ve cenazesi ailesine
teslim edilen Bünyamin Kılıç için 21
Mart'ta pankart asıldı.

Cenazelerimizi Alıncaya Dek, Direnişimiz Sürecek



Dersim’de 7 Kasım 2016 tarihinde katledilen 11
gerillanın cenazelerinin bulunması için başlatılan açlık
grevi direnişi, sığınağın açılışı ve son gelişmelerin an-
latıldığı basın toplantısı 11 Mart’ta yapıldı. Basın
toplantısı ailelerin avukatı, TAYAD’lı Aileler ve ma-
hallelerden halkın katılımıyla gerçekleştirildi.

Basın Toplantısında konuşan Av. Aytaç Ünsal ve
TAYAD’lı Sezai Demirtaş şunları ifade etti:

Avukat Aytaç Ünsal: Kemal Amca’nın açlık gre-
vinden sonra askerlerle birlikte bombalanan yerin
açılması kararı alındı. Diğer siyasetlerin de bu şekilde
cenazeleri var. Ama burada mezar hakkı elinden alınan
bir babanın iradesi görülüyordu. Kazı başladı. Askerler
hiçbir şeye karışmadılar. Etrafta durdular. Her şeyi
Kemal Amca yönetti. Kepçeyi de o yönetti. Sonra,
eliyle toprakları kazdı. Bir süre sonra kara bir toprak
çıktı. Etrafa kimyasal bir koku yayıldı. Sonrasında ke-
mikler göründü. Kemikler kararmış, yanmaktan kö-
mürleşmişti. Kemal amca o kemikleri tek tek topladı.
Açıkça sövüyordu. Hiçbiri bir şey söylemediler.

Kazı yapılırken askeri araçlarla özel timler geldiler.
Askerler “bu bölgeye 2 yıldır kimse alınmıyordu, biz
sizleri devletten gelen listeyle aldık” dediler. Başlarında
bir komutanları bulunuyordu. Köylüler ilk defa bom-
balardan sonra toprağın böyle siyahlaştığını ve böyle
bir kimyasal koku duyduklarını söylediler. Kemikler
yanmaktan köpükleşmişti.

Adli Tıp Kurumu: “Bu kemikler odun parçası gibi
olmuşlar. Ne ilik var ne doku, belki DNA testi yapıla-
mayabilir” dedi. Yetkililer “7 arkadaşınızın gömüldükleri
yer belli” diyorlar, “DNA testinden sonra çıkaracağız.”
Hukuken, DNA ve diğer testler yapılmadan, teşhis
edilmeden cenaze teslim edilmez. Onlar ise hep, biz
bilmiyoruz diyorlar.

Civardaki köylüler, buralarda İHA ile yerlerini tespit
ediyorlar, sonra F16’larla bombalıyorlar. Dağlar günlerce
yanıyor. Kalekollar arasında İHA’lar uçuruyor, diyor-
lar… Hozat’ta güvenlik noktaları arasında zırhlı araçlar
var. Kemal Baba “tüm cenazeler bize verilene kadar
sürdüreceğim, olmazsa ölürüm, zaten iki çocuğumu
kaybettim” dedi. 

TAYAD’lı Sezai Demirtaş: Cesetler yakılmış. Kemal
Amca: “polar ve ona yapışmış parçalar var” dedi. Kareli
gömlek varmış. Aynı 19 Aralık Katliamı gibi bedenler
yanmış ama giysiler yanmamış. Özel Harekatçı’lar
öncesinde Kemal amcayaya “bunları kaldıracaksın”
demişler. Tehdit etmişler. Açlık grevinin 4. günü karar
çıktı ve sığınaklara gidildi. Ali Yıldız 13 yıl toprak altında
kalmıştı. Ağabeyi önce açlık grevine girdi ve ölüm orucuna
kadar gitti. Kardeşinin bir mezarı oldu. Kemal Amca da
“her koşulda direneceğim, cenazeler alınana kadar direnişi
sürdüreceğim, cenazeler alınınca bitireceğim” diyor.

Selam Olsun Kürt Halkının Yiğit Evladı Bünyamin
Kılıç’a Selam Olsun Parti Cephe Gerillalarına

Bahçelievler Halk Cephesi, DHKC gerillası Bünyamin Kılıç’ın
cenazesinin ailesine teslim edilecek olmasına ilişkin yaptığı
açıklamada şöyle dedi: “Dersim’de 7 Kasım’da 11 DHKC
gerillası şehit düşmüş katil devlet cenazelerimizi kaybetmek
istemiş ama başaramadılar. Dersim’de 24 gündür, Kayıp Gerilla
Murat Gün’ün babası Kemal “Amca” açlık grevinde düşmana
açlığımızla geri adım attırdık.  Bünyamin Kılıç cenazesi aileye
teslim edilecek.  Tüm şehitlerimizi alana kadar mücadelemiz sü-
recek. Şehitlerimiz mezarsız kalmayacak.

Bünyamin Kılıç halkın evladıdır halkı için gencecik yaşında
şehit düştü. Ülkemizdeki adaletsizliğe karşı mücadeleyi Dersim
dağlarına taşıdı halkın umudu gerilla oldu. Ülkemizdeki açlık
yoksulluk zulüm bitsin diye gerilla oldu.

Faşizm bitmediği sürece ne mücadelemiz ne de kırlarda
gerillalarımız bitecek”

Çağrı
Tecrit Hücrelerinde Direnen Özgür Tutsaklara
Mektup Yazalım!

Her Perşembe mahallerlerde, kurumlarımızda tüm Halk
Cepheliler olarak tutsaklarımıza mektup yazalım. Bu hafta
mektup yazacağımız tutsakların listesidir:

-İzmir Şakran 2 No’lu T Tipi Hapishanesi (Şakran/
İzmir): Erdal Berk

-Tarsus Kadın Kapalı Hapishanesi (C Tipi): Öznur
Tosun, Gülbeyaz Karaer

-Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Hapishanesi (Tekirdağ):
Hasan Tahsin Akgün, Süleyman ACAR

-Tokat T Tipi Hapishanesi: Coşkun Şimşek, Tarık
Akkaya

-Van Kapalı F Tipi Hapishanesi: Muzaffer Elmastaş,
Çağrı Avcı

Yenişehir Kadın Hapishanesi (Bursa): Filiz Gencer

“19 Aralık Katliamı Gibi;
Bedenler Yanmış
Ama Giysiler Yanmamış”

Hücre Cezaları İle Devrimci Tutsakları
Teslim Alamazsınız!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hapishanelerde işkence
yok, diyor.  Bekir Bozdağ’ın talimatıyla müdürler tecrit
işkencesini sürdürmeye devam ediyor. Silivri 9 No’lu Ha-
pishane Müdürü Ali Demirtaş, kanser hastası olan devrimci
tutsak Mesude Pehlivan’a 6 gün hücreye koyma cezası
verdi. Şimdi de kanser hastası Mesude Pehlivan’ı hücreye
atmak istiyor.

Kanser hastası olan evladımız Mesude Pehlivan’ı tecrit
hücresine atarak katletmek istiyor. Mesude Pehlivan’ın
başına gelecek her şeyden Silivri 9 No’lu Hapishane
Müdürü Ali Demirtaş sorumludur. Ali Demirtaş, evlatlarımıza
yaptığın işkencelerin hesabını soracağız. Yaptığın işkenceler
yanına kalmaz. Bizim evlatlarımız yalnız değildir. 

Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın! Mesude Pehlivan
Serbest Bırakılsın!

TAYAD’LI AİLELER / 21 Mart 2017
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Av ru pa’da

Uzun Yürüyüşün 75. Günü
17 Mart günü ABD Konsolosluğu önünde ey-

lem yapıldı ve Almanya Parlamentosuna toplanan
imzalar teslim edildi. 

���

Londra’da Dev-Genç’liler
Musa Aşoğlu İçin Pullama Yaptı

21 Mart Salı günü Londra’nın merkezinde
bulanan bir üniversitede, üniversite öğrencileri
tarafından Türkçe ve İngilizce “Musa Aşoğlu’na
özgürlük!” Yazılı pullamaları üniversitenin dört
bir yanına yapıldı. Pullama sırasında merak edip
soran gençlere Musa Aşoğlu tanıtıldı ve Devrim-
cilik yapmanın suç sayıldığı demokrasinin sadece
sözde kaldığı Avrupa´da devrimcilik yapmanın
suç değil onur olduğunu anlatıldı.

���

Musa Aşoğlu Hakkında
Zürih’te Bilgilendirme Standı

11 Mart 2017 tarihinde, saat 13-17 arası, Zü-
rih’in Stauffacher Meydanı’nda Dersim’de kayıp
gerillalar ve Musa Aşoğlu hakkında stant açıldı.
TAYAD olarak meydanda bulunan sütunlara Musa
Aşoğlu’nun resmini yapıştırarak bilgilendirmeye
başladık. Türkçe ve Almanca el ilanları dağıtıldı,
imzalar toplanıldı. Standımıza uğrayanlarla gündem
ve amacımız hakkında sohbetler edildi.

���

Essen Halk Cephesi’nden
Bünyamin Kılıç İçin Açıklama:

"SENİ VE DİĞER 10 DHKC GERİLLASINI
KİMYASAL SİLAHLARLA, SIĞINAKLARI-
NIZI BOMBALAYARAK KATLEDENLER, CE-
NAZELERİNİZİ BİLE VERMEYENLER, YAP-
TIKLARININ HESABINI VERECEKLER!

DHKC GERİLLASI BÜNYAMİN KILIÇ’IN
CENAZESİNE ULAŞILDI…

Adli Tıp’tan şehit gerilla Bünyamin Kılıç’ın
ailesi aranıp “cenazeniz burada” bilgisi verildi.
Günler öncesinden Türkiye Cumhuriyeti’nin Cum-
hurbaşkanı; katil, hırsız, soyguncu, dolandırıcı
Recep Tayyip Erdoğan Hollanda’ya savaş kural-
larını anlatıyordu. Sizin gibi katillerin, hırsızların
kişiliğinde, düşünce dünyasında olmayan savaş
kurallarından bahsediyorsunuz. Madem öyle;
Dersim’de sığınaklarını bombalayıp katlettiğiniz,
vücut bütünlüklerini attığınız kimyasal silahlarla
parçaladığınız 11 DHKC Gerillasının Cenazeleri
Nerede? Cevap verin!" denildi. 

Avrupa Halk 

Cephesi Anma 

Yürüyüşü’ne Çağrı

Avrupa Halk Cephesi,
30 Mart 17 Nisan Devrim
Şehitlerini Anmak ve Umu-
dun Kuruluşunu selamla-
mak için 16 Nisan’da bir
yürüyüş ve anma düzenli-
yor. 16 Nisan’da yapılacak
yürüyüş Dortmund Çarşı-
sı’nda saat 12.00’da yapı-
lacak. Anma ise saat
15.00’da Dietrich-Keuning-
Haus Leopold Str. 50 44147
Dortmund’da yapılacak.

Tüm halkımızı yürüyüş
ve anmamıza bekliyoruz.

Avrupa Halk Cephesi

Berlin'de Grup Yorum Dinletisi
Musa Aşoğlu'na Özgürlük Komitesi’nin de içinde olduğu,

İran'lı, Filistin'li ve Alman devrimcilerin ortak çalışması ile 19
Mart Pazar günü Musa Aşoğluyla Dayanışma Gecesi yapıldı.

Etkinlik çerçevesinde Grup Yorum da dinleti verdi. Grup
Yorum’u dinlemek için gelenler salona sığmadı. Oldukça coşkulu
geçen dinleti de farklı ülkelerden de sanatçılar katıldı. İran`lı,
Latin Amerika`lı ve Türkiyeli sanatçılar da tutsaklar için türkülerini
söyledi. Yapılan konuşmalarda 129/a ve 129/b yasalarına anlatıldı.
Musa Aşoğlu Özgürlük Komitesi’nin üç ay süren Uzun Yürüyüşü
anlatıldı. Alman Devletinin devrimcilere yönelik saldırılarının ne
ilk olduğu ne de son olacağına vurgu yapıldı. 2 Aralık 2016`dan
beri hukuksuz bir şekilde tutsak edilen devrimci tutsak Musa
Aşoğlu’nun serbest bırakılması istendi. Devrimci Tutsakları sa-
hiplenme ve dayanışma çağrısı yapıldı. Konuşmalardan sonra
Berlin Umudun Çocukları Korosu sahneye çıktı. Berkin Elvan ve
Yeni Baştan türkülerini seslendirdi. Dayanışma gecesine katılan
kitle koronun türkülerine eşlik etti.

Sloganlar dinleti boyunca susmadı. “Grup Yorum Halktır Sus-
turulamaz, Musa Aşoğlu Onurumuzdur, Devrimci Tutsaklara Öz-
gürlük, Direne Direne Kazanacağız” ve Almanca dayanışma slo-
ganları haykırıldı.

Dört saat süren Musa Asoğlu`na Özgürlük Dayanışma akşamı
Grup Yorum’un halay türküleriyle sonlandırıldı.

Londra'da Halk Toplantıları 
19 Mart günü Londra'da halk toplantısı yapıldı. Toplantıda

Dersim'de kayıp gerillaların akıbetini öğrenmek için direnen
Kemal Gün konuşuldu. Direnen emekçi Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça konuşuldu. ve destek amaçlı iki günlük destek açlık
grevine girileceği hakkında karar alındı. 

Ayrıca Fransa'da devrimci tutsak Erdoğan Çakır'a uygulanan
hak gaspları, Erdoğan'ın direnişi ve zaferi anlatıldı. Son olarak
ise Dersim’de direnen Kemal Gün'ün direnişi anlatıldı. Toplantıya
27 kişi katıldı ve "devlet nedir" çalışması yapıldı. 

Yürüyüş
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Londra’da “Yozlaşma Uyan! Emperyalizme Karşı

Diren! Dev-Genç Gecesi” Düzenlendi
18 Mart Cumartesi akşamı Dev-Genç’liler Londra’da Gençlik Gecesi

düzenledi. Dev-Genç ve devrim şehitleri için saygı duruşu ile başlayan
program “Yozlaşma, Örgütlen” içerikli yazı okundu. Saygı duruşu ve yazıdan
sonra “DEVRİM ŞEHİTLERİ ÖLÜMSÜZDÜR!” sloganı atıldı. Hasan
Ferit Gedik Uyuşturucuya Karşı Savaş ve Mücadele Merkezi’ni tanıtan 10
dakikalık Sinevizyon izlendikten sonra kısa bir konuşma yapıldı. Konuşmada;
“Uyuşturucudur deyip küçümsemeyelim, bugün arkadaşımızın, yarın bizim,
sonra kardeşimizin zehirlenmesinin önünü açmayalım. Bu problemi yaşayan
arkadaşlarımıza, çevremize Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuya Karşı Savaş
ve Mücadele Merkezi’ni önerelim. Mücadele Merkezimizde; hastanelerdeki
gibi başka bir ilaca bağımlı yaparak değil de, devrimciler tarafından sevgi
ile, emek ile tedavi ediliyor gençlerimiz. Avrupa’dan gençlerimiz de merkeze
gitmiş ve çok kısa sürede tedavi olmuşlardır.” denildi.

2 genç şiir okuduktan sonra Grup Nisan ve ardından Okan Eren, Şahin
Şimşek ve Kadir arkadaşlarımız türküleriyle sahnedeki yerlerini aldılar.
Grup Nisan, Dersim’de katledildikten sonra kaybedilen 11 gerilladan
Bünyamin Kılıç’ın cenazesinin ailesine teslim edilmek üzere haber verildiği
söylendikten sonra, 11 Gerilla için “Dersim’de Doğan Güneş” ve “Munzur’a
Doğru” adlı türküleri söylediler, ardından “DERSİM’DE DÜŞENE DÖ-
VÜŞENE BİN SELAM!” sloganı öfkeyle hep bir ağızdan atıldı.

Yaklaşık 80 kişinin katıldığı Gençlik Gecesi saat 18.30 gibi başlayıp
gecenin geç saatlerine kadar sürdü.

Gece, Cephe Halayı çekildikten sonra saat 23.00 gibi sonlandırıldı.

Londra'da Kayıp Gerillalar İçin Eylem
Londra'da Dersim'de kayıp gerillalar için

Türkiye Konsolosluğu önünde eylem yapıldı.
Her hafta yapılan eylemde sloganlar atıldı, pan-
kart açıldı. 

��� 

Zürich’te Kayıp Gerillalar İçin Eylem 
17 Mart günü İsviçre'nin Zürich şehrinde

kayıp gerillalar için eylem yapan Kemal Gün'e
destek çıkmak için Türkiye Konsolosluğu önünde
eylem yapıldı. Eylemde kayıp gerillaların fo-
toğraflarının bulunduğu pankart açıldı, bildiriler
dağıtıldı ve halka eylemin amacı hakkında bilgi
verildi. Ayrıca faşizmi tehşir eden, faşizmden
hesap soralacağı hakkında sloganlar atıldı. Ey-
leme 9 kişi katıldı. 

DayEv'den Açıklama
Dortmund Aile ve Gençlik derneği direnen emekçiler Nuriye

Gülmen ve Semih Özakça için açıklama yaptı. Açıklamada şöyle
denildi: "11 Mart’ta Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın başlattıkları
açlık grevi direnişini selamlıyor tüm Almanya’da yaşayan halkımızı
direnen akademisyenleri destek mesajları yazmaya ve her türlü sa-
hiplenmeye çağırıyoruz.

Nuriye Gülmen, Semih Özakça, Acun Karadağ ve bu direnişten
etkilenen daha onlarca kamu emekçisi işi onuru ekmeği için direnen
akademisyenler Onurumuzdur!" denildi. 

���

Londra’da Halkın Onurlu Direnen Emekçilerine Destek
için Açlık Grevindeyiz

Londra Halk Cephesi olarak direnen emekçiler Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça'ya destek çıkmak için iki günlük destek açlık
grevine girdi. 

Berlin’de Film Akşamı
Berlin’de 17 Mart Cuma günü Yorum

Kültür Evi’nde sekizinci film aksamı ya-
pıldı. Her 15 günde bir düzenlenen film
akşamına Musa Aşoğlu Özgürlük Komitesi,
Dev-Genç’liler ve 2 tane Alman arkadaşı-
mız katıldı. İçlerinde 2 Alman arkadaşı-
mızın daha iyi anlayabilmesi için film de-
ğişikliği yapıldı. “Kara Ağustos” filmi
yerine “Anthropoid” filmi gösterildi.

Londra’da Kahraman Altun’un Ailesine
Anma Ziyareti

16 Mart 1991 İzmir’de ABD Dışişleri Bakanı James Baker’in Türkiye’ye
gelişini protesto eylemi sırasında şehit düşen Kahraman Altun’un Londra’da
yaşayan ailesine bir anma ziyareti yapıldı. İlk kucaklaşmalardan sonra
Kahraman Altun ve tüm dünya devrim şehitleri için bir dakikalık saygı
duruşu yapıldı. Kahramanımızın özgeçmişi okundu.

Şehidimiz Bülent Dil’in ablası Kahraman’ın “Neslime Armağanımdır,
Kavganın Çırağı Olmak İsterim, Dokunma Sevgime” şiirlerini okudu.

Anmaya 17 kişi katıldı. 
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Saldırılar Yürüyüşümüzü Durduramaz
Umut Olmaya Halkı Aydınlatmaya Devam Edeceğiz

Yürüyüş dergisini halka uluştırmak devrimci bir so-
rumluluktur. Halka umut olma sorumluluğuyla her gün
hedefimizi biraz daha büyütmeliyiz. Çünkü dergiyi ulaş-
tırdığımız her kapı, her kişi, her alanı faşist düzenin yalan
propagandasından kurtarmış oluyor, devrimi mücadeleye
biraz daha yakınlaştırmış oluyoruz. Devrimi halkla yapacağız
ve halkı örgütlemenin en iyi ve etkili araçlarımızdan bir
tanesi bizim dergimizdir. Bu ciddiyetle çalışmalı umudu
büyütmeliyiz. Bu hafta İstanbul ve Anadolu'da yapılan da-
ğıtımların haberini aşağıdı yayınlıyoruz.

İSTANBUL:
Gazi: Devrimci İşçi Hareketi Gazi Mahallesi'nde 15

Mart'ta Yürüyüş dergisi dağıtımı yaptı. Çalınan kapılarda
Gençlik Federasyonu baskını ve Dersim'de evlatları için
direnen Kemal Gün anlatıldı. Bir evde Gazi'deki uyuşturucu
sorunu üzerine sohbet edildi. Bir evde Gazi'nin geçmiş
direnişleri hakkında sohbet edildi. Yapılan çalışmada 19
dergi dağıtıldı. Devrimci İşçi Hareketi ayrıca 16 Mart'ta
Esenler Kuruçeşme’de İşçi Hareketi gazetesinin tanıtımını
da yaptı.

Altınşehir: Şahintepe Mahallesi'nde 20 Mart'ta esnaflara,
kapı çalışması yapılarak halka Yürüyüş dergisi dağıtımı
yapıldı. 2 saat süren çalışmada, toplamda 30 dergi halka
ulaştırıldı.

Esenyurt: Halk Cepheliler, 21 Mart'ta Esenyurt Ye-
şilkent Mahallesi’nde çat kapı çalışması yaptılar. Yapılan
çalışmada mahallede Halk Cephesinin yapmış olduğu
çalışmalardan bahsedildi. Yeşilkent halkı Halk Cephelilere
çay ve yemek ikramlarında bulundu. Sabah 09.30’da
başlayan çalışma 14.30’da sona erdi. İki kişinin katıldığı
çalışmada 80 adet Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.

Sarıgazi: Merkez Mahallesi ve İnönü Mahallesi'nde
16 Mart'ta yapılan dağıtımda 150 dergi halka ulaştırıldı.
İki saat süren dağıtıma 6 kişi katıldı.

Çayan: TAYAD’lı Aileler 16 Mart'ta Çayan Mahalle-
si'nde kapı kapı dolaşarak Yürüyüş dergisinin dağıtımını
yaptılar. Halkla sohbet ederek, onların sorunlarını ve di-
leklerini dinleyerek yapılan dağıtımda 203 dergi halka
ulaştırıldı.

ANKARA
Tuzluçayır, Natoyolu, Misket, Batıkent ve Hüseyingazi

Mahallelerinde çat kapı Yürüyüş dergisi dağıtımı yapıldı.
Toplamda 110 dergi halka ulaştırıldı. Hemen her kapıda
halk dergi dağıtımcılarını evine davet edip ekmeklerini
çaylarını paylaşıp ve onlara umut olduklarını söylediler.
Çalışmaya 3 kişi katıldı.

ELAZIĞ
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ve Hozat Garajı’nda 17

Mart'ta Yürüyüş dergisi dağıtımı yapıldı. Dergi dağıtımında
çalınan kapılarda birçok eve geçilip sohbet edildi. Halka
Dersim’de Kemal Gün'ün başlattığı açlık grevinden bah-
sedildi. İki saat süren dağıtımda 65 dergi dağıtıldı.

Özgürlük Komitesi Avusturya’nın
Son 1 Ay İçindeki Çalışmalar

Wr. Neustadt Alevi Kültür Derneği’nde
8 Mart Anmasında İmza Toplandı

5 Mart Pazar günü Wr. Neustadt Alevi Kültür Derneği’nde
gerçekleşen 8 Mart etkinliğinde Musa Aşoğlu’na Özgürlük
Kampanyası çerçevesinde onlarca imza toplandı, birçok
kişiyle yapılan sohbette Musa Aşoğlu ve kendisine uygulanan
tecrit anlatılarak, bu baskıcı politikaya karşı ortak mücadele
vurgusu yapıldı.

18 Mart’ta Viyana’da Bildiri Dağıtıldı ve Tutsaklara
Kart Yazıldı

Viyana’da Tutsaklarla Enternasyonal Dayanışma günü
olan18 Mart’ta bu tarihe ilişkin herhangi bir ortak etkinlik
yapılmazken, Uluslararası Tecritle Mücadele Platformu ve
Özgürlük Komite gönülleri, çeşitli sivil toplum örgütleri ta-
rafından düzenlenen ırkçılığa karşı mitinge katılım sağladık
ve 18 Mart’a ilişkin bildiri dağıtımı gerçekleştirildi.

Almanya’da Musa Aşoğlu için 2 ay boyunca sürdürülen
Uzun Yürüyüş’ün 18 Mart’ta dünyadaki siyasi tutsaklar için
yapılan ortak bir yürüyüşle son bulduğunu anlatan bildiride
Musa Aşoğlu’na kart/mektup yazma çağrısında bulunuldu.
Miting boyunca 100’e yakın bildiri dağıtıldı ve birçok antifaşist
Musa Aşoğlu ve Fransa’da onursuz aramalara karşı direnen
Erdoğan Çakır’a yazmak üzere kartpostal dağıttı.

18 Mart günü Viyana Muhabbet Derneği’nde
8 Mart Etkinliği

Özgürlük Komite çalışanları ayrıca Viyana’daki Muhabbet
Derneği’nde yapılan 8 Mart etkinliğine katılarak 18 Mart
gününe denk geldiğinden dolayı 1923 yılından beri Almanya’da
kutlanan siyasi tutsaklarla dayanışma gününe ilişkin bilgi
verildi. Konuşmada devrimci tutsaklara sahip çıkmak ge-
rektiğini vurgulayarak, Musa Aşoğlu’na kendisi için hazırlanan
kart postalları yazma çağrısında bulunuldu.

Büyük ilgliyle dinlenen konuşmanın ardından derneğe
üye olan birçok kadın kalemi ele alıp Musa Aşoğlu’na kart
yazdılar ve dayanışma duygularını ifade ettiler.

Etkinlikte toplam 12 kart yazıldı.

Fransa’da Özgür Tutsak Erdoğan Çakır,
Direnişi Kazandı!

Özgür tutsak Erdoğan Çakır yazdığı mektupta direnişini
anlattı. Mektupta: "15 Şubat 2017 tarihinde eşyalarıma el
konulmuş ve onursuz arama dayatılmıştı. Sizlerin dayanışması
ve desteği sayesinde eşyalarımın hepsi şu an eksiksiz
teslim edilmiş bulunmaktadır. Bunun için, açlık grevimin
36. günü, yani 20 Mart 2017 Pazartesi akşamı sonlandırı-
yorum. Onursuz aramayı reddetmeye devam edeceğim.

Bu direniş sürecinde desteğini sunup dayanışmada bu-
lunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum." dedi. 
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Derneklerimizde farklı farklı etkin-
likler yapılıyor; kahvaltılar, halk top-
lantıları, gençlik buluşmaları, türkü ge-
celeri, sohbet akşamları, paneller, film
günleri, ve daha neler neler... Bu faali-
yetlerle biz halka verdiğimiz emeğin
sonucunu görüyoruz. Bu savaşta halkı
bir ileri adıma taşıdığımızın sonuçlarını
görüyoruz. Emeğimizin karşılığını alı-
yoruz, savaşta ilerlediğimizi, düşmana
karşı örgütlendiğimizi gösteriyoruz. 

Evet Avrupa'da cephe gerisinde
savaşıyoruz, halkı örgütlemek için
derneklerimizde etkinlikler düzenli-
yoruz, konsolosluklar önünde eylemler
yapıyoruz, meydanlarda çadırlar açı-
yoruz. Halka "AVRUPA'DA DA DEV-
GENÇ'LİLER, CEPHELİLER VAR"
diyoruz.

Avrupa'da da Erdoğan'ı, Davutoğ-
lu'nu, miting salonlarına girerek pro-
testo ettik, konsolosluklar önünde ey-
lemler yaptık, halk düşmanlarının kar-
şısına çıktık, "bakın biz her yerdeyiz"
dedik. "biz bitmeyiz" dedik. 

Ve butün bu yaptıklarımızın habe-
rini neden yapmıyoruz diye bir dü-
şünmeliyiz. 

Faaliyetlerimizin haberlerini yap-
mazsak, kendimizi tanıtmayız, ne is-
tediğimizi, kim olduğumuzu, şuan ne
yaptığımızı kimse bilmez.  Halk düş-
manlarının burada da karşısına çıktı-
ğımızı her yerde haykırabilmeliyiz.
Halkımıza attığımız her adımı yazma-
lıyız, neler yaptığımızı, ne yapacağımızı
yazmalıyız ki onları da yanımıza alalım,
onları da her türlü faaliyetimize katalım. 

Biz halkı bir adım ileri taşımak
için, halkı politikleştirmek için sava-
şıyoruz. Kendimizi tanıtıyoruz, "hal-
kımız, biz her yerde savaşıyoruz, haklı
olan biziz, güçlü olan biziz" diyoruz.
Faaliyetlerimizi büyüterek, halka umut
oluyoruz, bunun haberini yaparak da
halka umut olduğumuzu gösteriyoruz. 

Ama biz bunları halka anlatamı-
yorsak, yapılan bütün faaliyet eksiktir.
Eylemlerimizi yapmamızın nedeni,
halka bunları göstermektir. Avrupa'da
da savaştığımızı göstermektir. Bu he-

defe ulaşmak için ise MUTLAKA
HABER YAPMALIYIZ. HALKA
UMUT OLDUĞUMUZU GÖSTER-
MELİYİZ. 

HABER YAPMAK, HALKA GÜ-
VEN VERMEKTİR.

HABER YAPMAK, HALKA
UMUT TAŞIMAKTIR.

HABER YAPMAK, HER YERDE
MÜCADELE ETTİĞİMİZİ GÖS-
TERMEKTİR.

HABER YAPMAK, KENDİMİZİ
TANITMAKTIR.

HABER YAPMAK, HALKI SA-
VAŞA ÇAĞIRMAKTIR.

HABER YAPMAK, SAVAŞI BÜ-
YÜTMEKTİR.

Avrupa'da birebir savaşın içinde de-
ğiliz, cephe gerisinden savaşıyoruz. Biz
bu savaşın içinde halkımızı diri tut-
mazsak, politikleştirmezsek savaşa uzak-
laşırlar, Avrupa'da bir mücadele olma-
dığını Avrupa'da örgütlenmediğimizi
düşünüp inançsızlaşırlar. Bu inancı diri
tutmak için savaşıyoruz, örgütleniyoruz,
bilincini taşıyabilmek için haber yap-
malıyız, kendimizi anlatabilmeliyiz.
Örneğin, Stuttgart derneğinde yapılan
bir faaliyetin haberini okuduğunda:
"faaliyetler devam ediyormuş, bende
katılmalıyım" dedirtebilmeliyiz. Savaş
devam ediyor, Avrupa'da yaşayan hal-
kımıza bunu göstermeliyiz. Umutsuz,
inançsızlaşmasına, savaş gerçeliğinden
uzaklaşmasına izin vermemeliyiz.  

Kimse haberimize bakmaz diye
düşünmemeliyiz. Biz okutmalıyız,
okumaları için yönlendirmeliyiz. Onları
bu şekilde politik olarak diri tutmalıyız.
Yani haber yazmanın önemi, halka
kendimizi anlatmaktır, okumaları onları
politikleştirmek içindir. Haber yaz-
makta bizim elimizde, onları okumasını
sağlamakta bizim elimizde. Herşey
bizim emeğimize bağlı. Örneğin en
son Stuttgart derneğinde bir halk top-
lantısı yapılmış ve tam 130 kişi katıl-
mış. Bu son süreçte kitlesel bir örnek.
Bu örnek halka umut veriyor, büyü-
düğümüzü, ilerlediğimizi, halkın bir-
leşebileceğinin, bir şeylerin değişe-

bileceğinin inancını halka taşıyoruz. 
Tabi 3-5 kişi de olsak bunun ha-

berini yapmalıyız. Sürekli mücadele
ettiğimizi, sürekli faaliyet gösterdiği-
mizi anlatabilmek için haber yapmak
önemlidir.

Ayrıca haber yapmak sadece yap-
tığımız faaliyetin bilgisini vermek ol-
mamalıdır. Haberlerimiz umut dolu
olmalıdır. Tek kişilik eylemlerimizde
veya 100 ya da 200 kişilik eylemleri-
mizin haberlerinin içinde umut olma-
lıdır. Savaşı büyüttüğümüzün umudu
olmalıdır. Yani bir haber yazarken
mutlaka kaç kişilik eylemler yaptığı-
mızı yazmalıyız. Eylemi yapan tek
bir kişi bile olsa o tek kişinin halka
umut taşıma çabasına destek olmalıyız. 

Sonuç olarak haber yapmak, halka
umut olmaktır. Haber yapmanın önemini
unutmamalıyız. Haberlerimizle halkımızı
politik olarak diri tutuyoruz. Avrupa'da
da savaşın sürdüğünü gösteriyoruz. Ha-
berlerimizle kim olduğumuzu, kime
karşı savaştığımızı gösteriyoruz, halkı
savaşı büyütmeye çağırıyoruz. Her ey-
lemimizden sonra ilk işimiz haber yap-
mak olmalı, çünkü haber yapmakta ey-
lemin bir bölümü. Haberi yapılmamış
bir eylem, yarım kalmış olur. İşlerimizi
özenli bitirmeliyiz, bütün eylemlerimizin
haberlerini özen göstererek, gereken
bütün bilgileri yazmalıyız. 

EYLEMLERİMİZİN HABERİNİ YAPMAK, HALKI POLİTİKLEŞTİRMEKTİR
HALK DÜŞMANLARINA KARŞI SAVAŞI BÜYÜTTÜĞÜMÜZÜ GÖSTERMEKTİR

AVRUPA’dakiBİZ

Tecrite ve Sürgün Sevklere Son!

TAYAD’lı Aileler her hafta olduğu gibi
yine 18 Mart’ta İstanbul Galatasaray Lisesi
önünde hapishanelerde devrimci tutsaklara
yönelik saldırıları basın açıklaması yaparak
protesto ettiler. “Sohbet Hakkı Uygulansın
Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın Kitap
Sınırlaması Kaldırılsın” pankartı açıldı.
Basın açıklamasında şunlara değindiler:
“Aylardır evlatlarımızın hapishanelerde ya-
şadığı hak gaspları ve saldırılarını meydan-
larda anlatıyoruz. Bizler evlatlarımızın her
zaman yanında olacak ve onların sesi olmaya
devam edeceğiz. Bunun için buradan bir
kez daha haykırıyoruz. Evlatlarımız yalnız
değildir.” dendi. Basın açıklaması sloganlarla
bitirildi.

26 Mart
2017

Yürüyüş
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“Türkiye devrimini gerçekleştirecek, halkı kurtuluşa götürecek
tek yol olarak görüyorum Hareketi. Hareket benim için adaleti,
onuru, eşitliği, özgürlüğü ifade ediyor.” 

Gülender Çakmak

3 Nisan - 9 Nisan

Faruk BAYRAKÇI,
Olcay UZUN:
SDB üyeleri Olcay ve Faruk, 9

Nisan 1991’de İzmir Karşıyaka’da
kaldıkları üssün ölüm mangaları ta-
rafından   kuşatılması karşısında di-
renerek şehit düştüler. Faruk devrimci
mücadeleye ‘87 sonlarında Liseli

Dev-Genç saflarında katılırken, Olcay, 80 öncesinden beri müca-
delenin içindeydi. Bir süre KKDD’de (Kadıköy Kültür Dayanışma
Derneği) görev yapmıştı.

Hasan ATAŞ:
Devrimci Hareket’in işçi alanındaki ör-

gütlülüğü içinde yer alıyordu. Eczacıbaşı
İlaç Fabrikası’nda ilk grevi örgütleyenler-
dendi.  4 Nisan 1977 gecesi, grev nöbeti sı-
rasında faşistler tarafından katledildi.

Hasan Ataş

Mustafa KURAN:
1991’de Avusturya’da devrimci hareket

içerisinde yer aldı. Yaklaşık 4 yıl Avusturya
hapishanelerinde tutsak kaldı. 2000-2001
Ölüm Orucu çalışmaları sırasında, sağlık
koşullarını hiçe sayarak koşturdu. Kanser
hastalığının ilerlemesi sonucunda 3 Nisan
2001’de aramızdan ayrıldı.

Mustafa Kuran

Esat ATMACA:
Esat HÖC’lüydü. Gazi halkının mücadelesinin

içinden biriydi. 8 Nisan 2005’de İstanbul Gazi’de
polis işbirlikçisi mafyacı faşistler tarafından bıçak-
lanarak katledildi.

Esat Atmaca

Kemal KARACA:
Kırklareli’nin Pehlivanköy İlçesinde doğdu. Ba-

baeski Demokratik Kültür Derneği’nin kurucula-
rındandır.

Mücadelesini İstanbul’da sürdürüyordu. 4 Nisan
1977’de bir sol grup tarafından İstanbul’da pusuda
katledildi.

Mustafa IŞIK:
Cuntaya  karşı mücadeleyi sürdüren dev-

rimcilerdendi. Gözaltına alınıp işkence ya-
pıldıktan sonra 3 Nisan 1981’de İstanbul
Küçükköy’e götürülüp kurşuna dizilerek kat-
ledildi.

Mustafa Işık

Hamiyet YILDIZ:
İzmir’de 9 Nisan 1992’de halk düşmanlarına yö-

nelik bir eylemde çatışarak şehit düştü. 1969 Adapazarı
Kaynarca doğumluydu. İ.Ü. Basın Yayın Yüksek
Okulu’nda Dev-Genç’li olarak çalıştı. 1 Aralık dire-
nişinin yaratıcısı oldu. Örnek bir Dev-Genç’liydi.

Hamiyet Yıldız

Kemal Karaca

Servet DELİCE:
1982, Amasya Aydınca Beldesi Karsan

Köyü doğumludur. Lise yıllarında İstanbul
Üsküdar’da iken devrimci mücadeleye katıldı.
Amasya Eğitim Fakültesi’ne gittiğinde TÖ-
DEF’lilerle birlikte öğrenci meclislerinde

aktif görevler aldı. Gençlik Derneği’nin kuru-
luşunda katkıları oldu. 6 Nisan 2005’te Amas-

ya’da geçirdiği trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı.

Servet Delice

Selim Mehmet YÜCEL:
1956 Çanakkale doğumlu olan Yücel, İstanbul

Maliye Muhasebe Yüksek Okulu öğrencisiyken
mücadeleye katıldı. İstanbul Dev-Genç yöneticile-
rinden biri oldu. SDB üyesi olarak mücadelesini
sürdürdü. 3 Nisan 1981 de İstanbul Kadıköy’de,
cadde ortasında polis tarafından katledildi.Selim Mehmet Yücel

Bülent ÇOBAN:
Büyük Direniş’te 2. Ölüm Orucu Ekibi

içinde yer aldı. 19-22 Aralık Katliamı’ndan
sonra Kandıra F Tipi’ne götürüldü. Direnişini
tereddütsüz sürdürerek 7 Nisan 2001’de
ölümsüzleşti. Bülent, 18 Temmuz 1974, İs-
tanbul-Kartal doğumluydu. ‘92’de müca-
deleye katıldı. Liseli Dev-Genç ve mahal-

lelerde sorumluluklar yaptı. Birçok kez gözaltı ve tutsaklık
yaşadı. Susurluk’a karşı kitlesel eylemlerin Kartal-Pendik
bölgesinde örgütleyenlerinden oldu. ‘98 yılında tutsak düş-
tü.

Bülent Çoban

Gülsüman DÖNMEZ:
28 Mayıs 1964 Tokat Karaoluk Köyü doğumlu.

Yoksulluktan dolayı okula gidemedi. 17 yaşında
evlendi. Çocuk bakıcılığı, temizlikçilik, hizmetçilik
yaptı. 1994’te Küçükarmutlu’ya taşındı. Devrim-
cilerle burada tanıştı. Devrimcilerin ablası, anası
oldu. F tiplerine karşı direnişte dışarıda ölüme ya-
tarak, TAYAD’lılarla birliktebir tarih yazdı. Dünyada

bir İLK olma onurunu yaşayarak, 9 Nisan 2001’de Ölüm Orucunun
147. gününde şehit düştü.

Gülsüman Dönmez

Faruk Bayrakçı Olcay Uzun



Selçuk KÜÇÜKÇİFTÇİ:
Devrimci hareketin kadrolarındandı. 1959 yılında

doğdu. Devrimci mücadelede hızla gelişti. Dev-
Genç'in yöneticilerinden biri oldu. SDB’lerde yer
aldı. 12 Eylül cuntası koşullarında tereddütsüz mü-
cadeleyi ve görevlerini sürdürdü. 7 Nisan 1981’de
bulunduğu evin kuşatılması sonucu İstanbul Küçük-
köy’de polis tarafından katledildi.

Demet TANER,
Hüseyin COŞKUN:
Bedii Cengiz SPB üyesiydiler.

4 Nisan 1995’te Gaziantep’te ölüm
mangaları tarafından katledildiler.
1962 Dersim doğumlu Hüseyin
Coşkun, 1976’da devrimci müca-
deleye katıldı. 1985 sonrası İzmir

ve Ege yöresinde görevler aldı. Kısa süreli tutsaklıklar yaşadı.
1993’te Gaziantep sorumluluğunun yanında, Bedii Cengiz Silahlı
Propaganda Birliği’nin komutanlığını üstlendi. 1971 Antep
doğumlu Demet Taner, İzmir’de üniversitede Dev-Genç’li oldu.
1992’de Ege TÖDEF Temsilciliği yaptı. İlerleyen süreçte Antalya,
Burdur, Isparta illerinin sorumluluğunu üstlendi. Daha sonra bir
savaşçı olarak görev aldı.

Demet Taner Hüseyin CoşkunSelçuk Küçükçiftçi

Onur POLAT:
30 Mart 2016
tarihinde Tun-
celi Valiliği’ne
gerçekleştirdiği
feda eyleminde
şehit düştü. 

DHKC Der-
sim İbrahim Erdoğan Kır Ge-
rilla Birliği Komutanlığı yap-
tığı açıklamada eylemi “Kat-
lettiğiniz Günay Özarslan’ın;
katlettiğiniz Dilek Doğan’ın;
katlettiğiniz Çiğdem Yakşi ve
Berna Yılmaz’ın hesabını sor-
mak için; vahşet uyguladığınız,
kıyımdan geçirdiğiniz Kürt
halkının hesabını sormak için;
kefensiz ve mezarsız bıraktı-
ğınız her bir insanımızın he-
sabını sormak için; binlerce
kez ahını aldığınız, kan kus-
turduğunuz Anadolu halkının
hesabını sormak için; Der-
sim’deki eylemi gerçekleştir-
dik.

30 Mart-17 Nisan Parti’mi-
zin Kuruluşunu Kutlama ve
Devrim Şehitlerini Anma Gün-

lerinde, Parti-Cephe’mizin 22.
Yılını kutluyor, tüm şehitleri-
mizi bağlılıkla anıyor ve se-
lamlıyoruz.

Bu eylemimizle Parti-Cep-
he’mizi ve tüm şehitlerimizi
selamlıyoruz!” dedi. 

Onur Polat (Tarık) Dersim
dağlarına çıkmaya hazırlandığı
günlerde “Şimdi seninle baş
eğmez, isyankar dağlarda hesap
sorma, defter dürme zamanıdır... 

Şimdi bu baş eğmez, is-
yankar dağlardan sesinin yan-
kılanma zamanıdır... 

Şimdi bu baş eğmez isyan-
kar dağlarda adalet zamanıdır... 

Şimdi bu baş eğmez ve is-
yankar dağlarda yıldızlı bere-
lilerin, UMUDUN ADI'nın za-
manıdır... 

Ve artık kleşim!  Şimdi bu
baş eğmez ve isyankar dağ-
lardan "Wes bo edeleti Ome-
ti!", "Wes bo Serdarema Dur-
sun Karataş!, "Wes bo DHKP-
C" sloganlarının yankılanma
zamanıdır...” diye yazmıştı.

Onur Polat

Çayan GÜN:
30 Mart günü,
Dersim Mer-
kez'de oligarşinin
sadık bekçileri
olan Valiliğe yö-
nelik eylemde
Onur Polat yol-

daşımız fedayla şehit düştü. Düş-
man 30 Mart eyleminin ardından
korkusunun ne kadar büyük ol-
duğunu gösteriyordu. Aradan bir
hafta geçti ve bu kez yoldaşları-
mız düşmanla karşı karşıya geldi.
Düşmanın kuşatması altında tes-
lim olmama geleneğinin sürdü-
rücüsü olarak Çayan Gün yol-
daşımız şehit düştü. 

Çayan yoldaşımız çalışkan,
emekçi, gözü kara bir yoldaşı-
mızdı. Uzun yıllar gerilla öz-
lemiyle yanıp tutuştu. 

Gerilla onun için başkaydı,
hele de Dersim dağlarında ol-
mak, bu toprakları arşınlamak
en büyük özlemiydi. Bunun
için tüm emeğini, özverisini ve
çabasını büyüterek hayalini kur-
duğu dağlara, Dersim'e koştu.
Artık o bir Cephe gerillasıydı
ve tüm zorluklara göğüs gerecek
inanca, umuda sahipti.  Çayan
uzun yıllar köyde yaşadığı için
doğaya rahat uyum sağlıyordu.
Yoldaşları onun için “Bazen ona
çok rahat yürüdüğü, koşarcasına

kayalıkları aştığı için ‘dağ keçisi’
diyorduk. Zazacayı iyi bilir,
Kürtçeyi anlardı. Onda ayrı bir
özellik ise esprili ve samimi ol-
masıydı” diye anlatıyorlardı.

6 Nisan 2016'da Çayan Gün
(Haydar) düşman kuşatmasında
silahının son mermisine kadar
çatışarak şehit düştü. 

Çayan  adını Kızıldere'de
ölümsüzleşen Mahir Çayan'dan
almış ve tıpkı Mahir gibi O da
halkının kurtuluşu, vatanının öz-
gürlüğü ve sosyalizm için, devrim
için silahını kuşanıp emperya-
listlere ve faşistlere karşı sava-
şarak şehit düştü.  Dersim dağları
bir kahramanımızı daha bağrına
bastı. Umut kanımızın bu top-
raklarda boy veriyor. Çayan
adını Mahir Çayan'dan aldı. O
ada layık olarak yaşadı ve o
ada layık bir şekilde şehit düştü. 

Çayan gerilla savaşımızı bü-
yütme ve yayma kararlılığını
her defasında belirtirdi.  Gerilla
olma isteği yıllardır vardı Ça-
yan'da. Sabırla bekledi bu dü-
şünü gerçekleştirmek için. Dağ-
lara çıkmak, hele hele Dersim'e
çıkmak ve gerilla olmak isteği
ve düşüncesiyle doluydu. Bu
coşku, bu heyecan yüreğine
sığmı-yordu. Ve gün geldi, Ça-
yan yoldaşlarıyla o çok istediği
Dersim dağlarına çıktı. 

Çayan Gün

Ergani ARSLAN,
Gülender ÇAKMAK,
Yunus GÜNDOĞDU,
Solmaz DEMİR:

8 Nisan 2007’de Dersim’in Ho-
zat İlçesi kırsal alanında oligarşinin
askeri güçleriyle çıkan çatışmada
şehit düştüler.

1981 Çorum-Dodurga-Mehmet
Dede Obruk Köyü doğumlu olan
Ergani Arslan, 1999’da örgütlü
mücadeleye katıldı. Dortmund ve
Duisburg’da demokratik faaliyet-

lerde yer aldı. Son görevinde Dersim dağlarında gerilla olarak
umudu büyütüyordu. 

2 Nisan 1973 Çorum doğumlu olan Gülender Çakmak,
örgütlü mücadeleye 1995’te üniversite yıllarında başladı. Çeşitli
alanlarda görev yaptıktan sonra gerillaya katıldı. 

5 Ocak 1980, Dersim, Çemişkezek Gözlüçayır doğumlu olan
Yunus Gündoğdu bir emekçiydi. 2002’de oligarşinin ordusunda as-
kerlik yaptı. Ankara’da askerliği sırasında Ölüm Orucu direnişçileriyle
tanıştı ve devrimci olmaya karar verdi. 2006’da gerillaya katıldı.

25 Nisan 1984, Dersim Hozat, Taçkirek Köyü doğumlu olan
Solmaz Demir, bir emekçi olarak kadın kuaföründe çalışıyordu.
Devrimcileri yakından tanıdıktan sonra devrimci olmaya karar
verdi. 16 Eylül 2006’da gerillaya katıldı.

Ergani Arslan

Gülender Çakmak

Yunus Gündoğdu

Solmaz Demir



Ergani, Parti’sine göndermek üzere “özgeçmiş”ini yazarken,
sıra “Kendinizi mücadelenin neresinde görüyorsunuz?”
sorusuna geldiğinde, hiç düşünmeden yazdı cevabını: 

“Kendimi mücadelenin her zaman önünde görüyorum.” 
Gülender, başka bir zamanda, başka bir yerde, “özgeçmiş”ini

yazarken, aynı soru onun da karşısına geldi. O da şu cevabı
yazdı bu sorunun altına: 

“Kendimi mücadelenin tam ortasında görüyorum.” 
Aynı kelimeler gelmişti akıllarına. Aynı cümleyi kurmuşlardı.

Yaşları farklıydı, memleketleri farklıydı, cinsleri farklıydı,
ama işte aynı duygularla atıyordu yürekleri. Beyinlerinin
kıvrımlarında aynı düşünceler dolaşıyordu. Tam ortasında
idiler hayatın. Kavganın en önündeydiler. O soruyu cevaplarken
de işte yalnız bunu ifade etmişlerdi. 

Ergani Arslan, kendini kavgaya sunmanın adıydı. Yurtdışında
veya başka bir yerde, hiç farketmezdi. “Başından beri gerilla
olma isteğim vardı, hiç bir zaman kendimi kısıtlamadım. Her
zaman daha iyisini yapma gayreti içinde bulundum. Yapamam
veya hayır gibi bir tutumum olmadı, aldığım görevleri yerine
getirme gayreti içerisinde oldum.” 

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

Hareket sizin için ne ifade ediyor diye soruluyordu mesela;
cevap veriyordu. 

“Hareket benim için umuttur. Çünkü, halkımızı kurtuluşa
götürecek öncüdür.”    Nedir Hareket? 

Cevap veriyordu:  “Kurtuluşa giden bir yoldur!” 
Devrim yoluna atılırken ve Devrimci Harekete katılırken,

onu bunlara yönelten en önemli nedenlerden biri kulaklarında
yankılanan “Kurtuluşa kadar savaş” sözüydü belki de. 

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

Gülender kavgayı sevmişti ve sevmişti kavgasının
içindeki bir  yoldaşını. Sevdalısının adı Yusuf’tu. Yusuf
Aracı. 

Kendini mücadelenin tam ortasında gören Gülender, ve
mücadelenin tam ortasında yer alan Yusuf, sözlenmişlerdi. 

Öncesinde TÖDEF içinde omuz omuzaydılar. Bir keresinde,
Dicle ve İnönü ünivesitelerindeki TÖDEF’liler birleşip İs-
kenderun Karaağaç Beldesi'nde tatil yapmak için bir kamp
kurmuşlardı. 1997 yılının Temmuzu’ydu. Yani Gülender’in
Dersim dağlarında şehit düşmesinden tam on yıl önce... 

Evet, İskenderun’da tatil yapacaklardı TÖDEF’liler olarak.
Ama onlar devrimciydi ya; tatil yapamazlardı, kamp kura-
mazlardı. 20 öğrencinin bulunduğu kamp JİTEM ve Özel
Timler tarafından basıldı, tüm öğrenciler gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlardan ikisi de Gülender Çakmak ve Yusuf
Aracı’ydı. 

Yedi gün boyunca işkence gördüler gözaltında. Yedi günün
sonunda çıkarıldıkları mahkemede 10 öğrenci tutuklandı.
İkisi Gülender Çakmak ve Yusuf Aracı’ydı. 

Yani dememiz o ki; işkenceleri, tutsaklıkları paylaşmışlardı

Yusuf’la. Ve sevdayı paylaşmışlardı. 
Sözlendikten sonra, başka alanlarda başka görevleri omuz-

lamak için ayrıldılar. Bu onlar için doğaldı; özgeçmişinde
“Bana verilecek her göreve hazırım” diye yazmıştı Gülender. 

Özgeçmişlerin klasik sorularından biri olan “Örgüt iradesine
tabi olmaktan ne anlıyorsunuz?” sorusunun karşısına da “bu
iradeyle Hareket etmeyi anlıyorum” diye yazmıştı. Ve elbette,
yazdığı gibi yapacaktı.  Ayrılıklar da içindeydi sevdanın.
Sevmişti Yusuf’u ve sevgisi her geçen gün artıyordu; çünkü,
kendi anlatımıyla sözlüsü Yusuf, “bu hızlı süreçte kendini
sürekli yenileyen, mücadelenin gerekleri neyse onu özveriyle
yerine getiren bir yoldaşımızdı.”

Bir daha karşılaşamadılar Yusuf’la. 2003’ün Martı’nda
onun şehit düştüğünün haberini aldı. “Yusuf halkı için, vatanın
kurtuluşu için kendini kavgasına adadı ve kavgada şehit
düştü” diye yazdı. Aynı yolda yürüyecekti Yusuf’un sevdasını
da, vasiyetini de yanında taşıyarak...  

“Hareket” diyordu Gülender, “Hareket benim için adaleti,
onuru, eşitliği, özgürlüğü ifade ediyor.”

“Hareket” diyordu Ergani, “Hareket benim için bir
öğretmen, bir ailedir, sevdanın en güzelidir.”

Mutluydular devrim saflarında. Çünkü kurtuluş yolundaydılar.
“Ne mutlu ki böyle bir Hareket’imiz var, ne mutlu ki Parti-
Cepheli olma onurunu yaşıyorum.” diyordu Ergani. Ve devam
ediyordu: “Varsam, umutlu ve mutluysam bu Hareket’imin
sayesindedir. Benim için kutsal olan her şeyin başındadır Ha-
reket.”

Vardılar, umutluydular. 
Umutluydular çünkü başlarının üstünde dalgalanan umudun

bayrağıydı. Vardılar, çünkü, örgütle, ideolojiyle ve... ve işte
demirinin soğuğunu hissettikleri bir araçla donanmışlardı.
Hayır, onun -silahların- ucundan bakmıyorlardı dünyaya.
Hayır, silahlar kumanda etmiyordu onlara. Tam tersine poli-
tikaları, inançlarıyla yol gösteren ellerinin ucundaki tetiğe ve
namluya. Devrimin onsuz olmayacağının bilincindeydiler.
İşte onun için Dersim’deydiler, onun için dağlardaydılar.   

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

Dağlar ki, mazluma sığınak olmuştu yüzyıllar boyu.
Dağlar ki, ezilenlerin isyanlarına yataklık etmişti. Gülender
için görev, aynı zamanda köylüsü Zehra’nın kavgasını sür-
dürmekti.  

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

Etkilenmeyecek gibi değildi Zehra. Girdiği son çatışmada,
yoldaşları şehit düştükten ve kendi mermileri de bittikten
sonra, elinde sımsıkı tuttuğu el bombasıyla, “teslim olacağını”
söyleyerek düşmanın üzerine yürümüş ve orada el bombasını
çekerek, bedel öderken bedel ödeterek şehit düşmüştü. 

Şimdi Zehra’nın yerinde Ergani, Gülender, Solmaz ve
Yunus var. Şimdi Dersim’in köylüleri, Hozatlılar, Çemişke-
zekliler, Çorum’un gençleri, Ergani, Gülender, Solmaz ve
Yunuslara bakıp yön vereceklerdi hayatlarına. Bu yön ki,
kurtuluşun yönüdür, o hayatlar ki kurtuluşa adanmış hayat-
lardır.

Ergani Aslan’ı ve Gülender Çakmak’ı
yoldaşları anlatıyor: 

Anıları Mirasımız


