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Kamu Emekçilerinin Mücadelesi; Yüzlerle, Binlerle Toplanıp Polis Dağıtınca 
Sendika Şubelerine Oradan da Evine Dönmek Yerine,

Bir-İki Direnişçi ile Başlayıp Çoğalan, Kararlı ve Sonuç Alıcı Bir Direniş Anlayışını Yaratıyor
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Senin gözlerinden bakıyoruz şimdi hayata
önce evlatlarını sonra düşüncelerini sahiplenen

bir babanın onuruyla.
Ve baba kimdir derlerse,

o anıtın önünde anıt gibi duran
o beyaz sakallı, o bilge insanı
gösteriyoruzş, odur baba, diye.

Ne istiyor o baba?
Çok korkunç bir şey istiyor aslında;
evlatlarının kemiklerini, dişlerini.
Siz verin ben birleştiririm diyor.
Düşünceleri ile bütündü onlar.

Göz bebeklerinden başlarım birleştirmeye,inançlarından tanıyorum onları.
Ellerimle büyüttüm biliyorum. Alçakça parçalayıp yaktınız.

O ateşi yüreğimde söndürdüm ben.
Kaç parçaya da bölseniz,

inançları kadar güzel olan gülümsemelerini bozamadınız.
Biliyorum, gülümsüyorlar bir yerden.

Ve mezar taşları gülümseyecek Anadolu halklarına
sizin için ey halk, diyecek.

Bundan korkuyorsunuz. Bin parçaya da bölseniz
verin evlatlarımı biz birleştiririz onları.

Bir bebek çığlığında bütünleşir bedenleri
yeni bedenlerle devam ederler yollarına.

Binlerce, milyonlarca şahana gebe Anadolu.
Bu doğum sancısı düşük yapsın diyedir tüm zulmünüz.

Asla doğuracak Anadolu binlerce Çayan’ı
İlk çığlığında titreyeceksiniz. İşte bundandır mezar korkunuz.

Evlatlarımı istiyorum!
Siz parçalayıp kaybettiniz diye kaybolmadı onlar...

Ben o kemiklerin de babasıyım.
Ve alacağım evlatlarımı, açlığım andım.

Ve kazanacağımızın garantisidir.
O kemikleri tek tek de olsa toplayacağım.

Milyonların bedeninde birleşecek evlatlarımızın bedeni
her yeni doğan bebeğin bedeninde.
Fabrikada, tarlada, okulda, sokakta, 

isyan eden her yürekte o kemikleri göreceksiniz.
Alacağız evlatlarımızı, vereceğiz evlatlarımızı sıkılı yumruklarına...
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AKP Faşizminin KHK’ları Nedeniyle İşinden Atıldığı İçin 
Düzce’de Direnen Alev Şahin Diyor ki: 

“Yılmayacağım,
Yola Gelmeyeceğim,
Islah Olmayacağım,

Ezilen Halkımızın Alnını Yere Eğmeyeceğim!”

İŞTE
BU DÜŞÜNCE VE RUHSAL ŞEKİLLENME NEDENİYLE  DİRENENLER

DÜNYANIN EN ONURLU VE AHLAKLI İNSANLARIDIR

Halka inanmayan her güç gibi, daha
büyük bir güç karşısında pes etmekten,

uzlaşma aramaktan başka bir şey
yapamazdı. Gerçekte anti-emperyalist

olanlar ve halka güvenenler, başkaldırılarını
geçici yenilgilere, ülkelerinin tümden işgal

altına alınmasına rağmen, tekrar halk
içerisinde güç toplayarak isyan hareketini

sürdürürler. Bu uzun bir savaştır. Bu bakış
açısına sahip olunmadığında,

emperyalizmin saldırganlığından korunmak
için, en az zararla kurtulma mantığıyla
hareket ederek emperyalizmle uzlaşma

sürecine girilir. Emperyalizmin yaratmak
istediği, tam da budur. Bu yola girildikten
sonra, uzlaşmaları kaçınılmaz olarak yeni

uzlaşmalar takip edecektir.



ii ç i n d e k i l e r
üyeleriyle röportaj

23 10 Soruda: Hümanizm

26 Halk Meclisleri: Dilenci değil
halkız Halk Meclislerinde
örgütlenelim

28 Mahalleler: Örgütleneceğiz
mahallelerimizi faşist
mafyaya da faşist devlete de

bırakmayacağız!

30 Milisler Mahallenin

Şahanlarıdır: Mahallenin
Şahanları halkın
güvenliğinden sorumludur

31 Sorunlar-Çözümler: Kurgu

32 Kamu Emekçileri Cephesi:
Dünden bugüne tarihi
direnenler yazıyor. KEC’li
kamu emekçileri faşizme
karşı nasıl direnilmesi

gerektiğini gösteriyor

36 Devrimci İşçi Hareketi:
Haberler

38 Biz Diyoruz ki: Kızıldere
devrimdir, iktidar iddamızdır!

39 Gençlik Federasyonu’ndan:
Hedeflerimizi
gerçekleştirmek için, eğitimi
süreklileştirecek, her yerde
komiteler kuracağız!

40 Liseliyiz Biz: Liseli gençliğe
çağrımızdır: 6 Nisan’da
Berkin’in mahkemesinde

8 Devrimciliğin Köşe Taşları:
Şehitlerimiz örgütleyendir,

okuldur ve umut yaratandır

9 30 Mart - 17 Nisan: Devrim

şehitlerimizi anıyor, Umudun
kuruluşunu selamlıyoruz!-2

14 Bünyamin Kılıç, alnı kızıl

yıldızlı bir gerilla olarak

döndü köyüne 

17 Kürdistan’da Tek Yol
Devrim: Amed'de Kemal
Kurkut'un katledildiği anda
HDP'lilerin haberi oldu mu?
Miting başlamadan 3 saat
önce gerçekleşen infazdan
haberi olduysa ne yaptı?
Haberi olmadıysa neden?

19 Faşizm Zalimin Zulmüdür

20 23 Nisan pazar günü tek yürek

olup Yenikapı'da 7. Bağımsız
Türkiye Konseri'nde
buluşalım! 

21 Tahliye olan Grup Yorum

4 KEC’lilerin tek tek başlayan
direnişleri, kamu
emekçilerinin mücadele
tarihinde bir nitelik
sıçramasıdır. Zaferin tek yolu
kararlılıkla beslenen direniştir

KIZILDERE SON DEĞİL,
SAVAŞ SÜRÜYOR!

buluşalım!

41 Ülkemizde Gençlik: Haberler

42 Halkın Hukuk Bürosu:Halk
düşmanlarına tecavüzcülere
uygulanarak halkın vi̇cdanını
yaralayan i̇yi̇ hal i̇ndi̇ri̇mi̇
kati̇lleri̇, tecavüzcüleri̇ aklamanın
bi̇r aracıdır

44 Bayrampaşa “hayata dönüş”
operasyonu davası bir kez daha
görüldü. Yargılayan da hesap
soran da biz olacağız! Öfkemiz
sevgimizin büyüklüğündendir
öfkemiz halka bağlılığımızdır,
öfkemiz şehitlerimizin bize
armağanı, geleceğimizdir

46 Halkın Mühendis Mimarları:
Faşizm, halk için mühendisliği
yargılayamaz!

47 Haberler

48 Devrimcilik Akıl Tamirciliğidir:
Küçük iş büyük iş yok; büyük
küçükten doğar!

49 Cenazelerimizin nerede olduğunu
sormaya devam ediyoruz 

51 Avrupa’daki Biz: Avrupa
örgütlülüğü ve ülkemizdeki
mücadele arasındaki en açık, en
canlı bağ ortak bir hedefe doğru

yürüdüğümüz şehitlerimizdir

54 Avrupa’da Yürüyüş

56 Yitirdiklerimiz

8. Uluslararası Eyüp Baş Emperyalizme Karşı
Halkların Birliği

Sempozyumu’na Davet
Emperyalizm Yenilecek Halklar Özgür Olacak!

Tüm halkımızı 8.’si yapılacak olan Eyüp Baş Sempozyumuna
davet ediyoruz. Emperyalizme karşı gücümüzü birleştirdiğimiz
oranda zafer kazanırız.

Gelin birlik olalım emperyalizmi yerle bir edelim.
Tarih:21-22 Nisan
Yer: Küçükarmutlu Cemevi Konferans Salonu/İSTANBUL

Halk Cephesi



(....)
Satılmışlığın, kahpeliğin, riyakarlığın,

adiliğin ve her çeşit 
aşağılık ve her çeşit yabancılaşmanın

karışımı olan, 
Karanlık Denizi'nin ortasında, 
Güneşi batmayan bir ada. 
Ben ne şuralıyım ne buralı, 
Adalıyım adalı, 
Adam ormanlıktır. 
Dostluk yoldaşlık, mertlik ormanı, 
bütün Ada'mı kaplar. 
Erdemin güneşi yirmidört saat ay-

dınlatır adamı 
Biz ada sakinleri bilmeyiz karanlığı. 
(....) 
M. ÇAYAN 

Zulmün ortasında erdemden, mert-
likten bir ada yaratmak ancak direnenlere
mahsustur. Tam 47 yıldır zulmün en ko-
yusunda yarattık direnişten adalarımızı.
Mahirler'den bu yana kararlılıktan örülü
irademizle umudu büyüttük adalarımızda.
Şimdi Yüksel Caddesi’nde İnsan Hakları
Anıtı’nın önünde karış karış genişliyor,
büyüyor Adamız. Nuriye’lerin direnişi
karanlığın ortasında, karanlıkları ışıtan
bir aydınlığa dönüşüyor. 

Halkımıza umut oluyor, toz-dumanın,
kirin-pasın ortasında bir parça temiz
hava gibi doluyor ciğerlerine ve ona
geleceğine yürüme gücü veriyor. Da-
marlarına tekrar tekrar temiz kan pom-
palıyor, canına can katıyor. 

Tek bir kişiydi Nuriye Gülmen.15
Temmuz sonrası "darbe girişimini" bir
olanak olarak gören öncelikle devrim-
ci-demokrat kesimleri tasfiye etmek is-
teyen AKP iktidarının işten çıkardığı
binlerce akademisyenden biri. Binlercesi
içinde bir taneydi, binlercesi içinde ce-
saret ve kararlılıkla direnme hakkını
kullanan bir emekçiydi. Kendi deyimiyle
"hırsız, katil, darbeci" değildi hakkını
arıyordu. 

Kendi hak arayışı binlerce kamu
emekçisinin, milyonlarca emekçinin hak-
kı içindi aynı zamanda. 

1- OHAL kaldırılsın. 
2- İşten atılan ve açığa alınan dev-

rimci-demokrat kamu emekçileri işe
iade edilsin. 

3- Keyfi ve hukuksuz işten atmalara
son verilsin. 

4- 13 bin ÖYP’li araştırma görevli-
sinin kadro güvencesi geri verilsin. 

5- İş güvencesi olmadan bilim yapı-
lamaz, tüm eğitim ve bilim emekçileri
için iş güvencesi istiyoruz, diyerek
aslında tüm halkın yaşadığı hak gasplarını
bir yandan halka duyurmak, bir yandan
AKP iktidarının halka dayattığı teslimi-
yeti reddetmek, özellikle de reformist,
oportünist kesimler tarafından halkın
beynine işlenmeye çalışılan OHAL'e
karşı direnilemeyeceği düşüncesini tersine
çevirmek istiyordu. 

Direnmek bir tercih değil, bir zorun-

KEC’lilerin Tek Tek Başlayan Direnişleri, Kamu
Emekçilerinin Mücadele Tarihinde Bir Nitelik Sıçramasıdır
Kamu Emekçilerinin Mücadelesi; Yüzlerle, Binlerle Toplanıp Polis Dağıtınca 

Sendika Şubelerine Oradan da Evine Dönmek Yerine,
Bir-İki Direnişçi ile Başlayıp Çoğalan, 

Kararlı ve Sonuç Alıcı Bir Direniş Anlayışını Yaratıyor
ZAFERİN TEK YOLU KARARLILIKLA BESLENEN DİRENİŞTİR

Binlerceden Biri, 
Binler İçinden Biri Olur Direnince...

Direnen Biri Umuttur
Direniş Büyütür, Çoğaltır, Birleştirir

Tarihsel ve Siyasal Haklılığımız Zaferin Garantisidir

Tek kişilik direniş mi olur? Evet
olur. 

Haklı ve meşru isen tek kişi
olsan da direnirsin. 

Taleplerin milyonların tale-
biyse, kazanacakların milyonla-
rın geleceğiyle bağlıysa tek kişi
de olsan direnirsin. 

Halkın özlem ve umutlarına
cevap veriyorsan, direnişinle on-
lara güç taşıyorsan, tek kişi de
olsan direnilir. Yüksel Cadde-
si’ndeki direniş Adamız bu ger-
çeklerin yaşandığı boyutu küçük
ama misyonu ve yarattıkları bü-
yük bir mevzidir bu nedenle. 

KKendiliğinden haklarının geri
geleceğini düşünmek, direnme-
den faşizmin yenileceğini düşün-
mekten ve büyük bir yanılgıdan
başka bir şey değildir. Bu dire-
nenlerin gölgesinde var olmaktır
aynı zamanda. Direnenler yok
edilirse, altına sığınacak gölge
de kalmayacaktır. Reformizm bu-
nun da farkında değildir. Teste-
renin bir ucu faşizmin elinde, di-
ğeri reformizmin, gölge veren di-
rengen ağacı kesmeye çalışmak-
tadır. 

Ama ne fayda?

DİRENİŞ BÜYÜTÜR, ÇOĞALTIR, BİRLEŞTİRİR4



luluktu bu koşullarda. Eğer ekmeğinle
birlikte onurun da ayaklar altına alın-
mışsa, eğer adaletsizlik tüm karanlı-
ğıyla üstüne çökmüşse yapılacak tek
şey vardır. Susmamak, direnmek ve
tüm saldırılara rağmen vazgeçmemek. 

İşte tam da bu gerçeklerden dolayı
daha ilk günden itibaren Ankara Yük-
sel Caddesi'ndeki İnsan Hakları Anıtı
önünde başlattığı oturma eylemi sal-
dırıya uğradı. Tam 17 gün boyunca
17 kez gözaltına alındı Nuriye Gül-
men. 

17 günde 17 kez gözaltına alın-
masının nedenlerini şöyle anlatıyordu
Nuriye: 

“Orada oturursam, haksızlığa uğ-
ramış olan tüm kamu emekçilerinin
cesaret bulacağını biliyorlar. Oranın
bir şölen yerine dönüşeceğini, bir di-
reniş alanı olacağını biliyorlar. Sesi-
mizin çok gür çıkabileceğini, yaratı-
cılığımızla o alanda çok anlamlı şeyler
yapabileceğimizi biliyorlar. Oraya
oturursam insanlara ne çok şey an-
latabileceğimizi, halktan saklanan,
yalanlarla üstü örtülen her şeyi bir
bir ifşa edeceğimizi biliyorlar. Oraya
oturursam, artık kazanmış sayılaca-
ğımı biliyorlar. İllaki oturacağım.
Dünyanın en güzel manzaralı yerini
verseler, ormanlar içinde, kuş cıvıltıları
arasında otur deseler, yok, anıtımı
isterim diyeceğim. O anıtın önünde
oturacağım. Bedeli ne olursa olsun.
Bugün saat 12:30’da oradayım. Hiç
olmazsa, uzaktan da olsa göz kırpmaya
gelin.”( Bağımsızlık, Demokrasi, Sos-
yalizm için Yürüyüş 548) 

Direniş Ektiler, 
Cüret Biçtiler 

Tek bir kişi nedir ki? 
Tek bir kişi ne yapabilir ki? 
Bu sorunun cevabını en çarpıcı

ve öğretici şekliyle Nuriye Gülmen
verdi: Eğer haklı ve meşruysan ve
siyasi olarak da kararlı isen tek kişi
ile geleceği belirlersin. 

Nuriye tekti... direnmeseydi tek
olmayı sürdürecekti... Düzenin korku
çarkları içinde eriyip sönecekti. Di-
rendi. İki oldular, üç oldular, altı ol-
dular. Ankara'ydılar, Malatya oldular,
Düzce oldular, Bodrum oldular, İs-
tanbul oldular... Çoğaldılar... Direniş

Adalar’ını çoğalttılar. Faşizmin az-
gınca saldırılarından bunalmış, hayat
kavgasında, günlük yaşam gailesinde
yorgun düşmüş insanlarımıza umut
ve coşku oldular, olmayı sürdürüyorlar. 

Elbette direnme kararlılığı, her
saldırı karşısında direnişlerini bir
adım ileri taşıma cüretleri olmasıydı,
bu umut ve coşkuyu veremezlerdi
halka. Önce gözaltılarla başlayan sal-
dırılar karşısında geri adım atılmadı.
Her gün tekrar tekrar, saldırılacağını
bile bile gittiler o anıtın önüne... Önce
tek tek gözaltına alındılar. Sonra halk
sahip çıktı. Artık ziyaretçileri ile,
artık onları saldırılardan korumaya
çalışan halktan insanlar ile gözaltına
alınmaya başladılar. Ama bırakılır bı-
rakılmaz, onlar yine direniş mevzile-
rine koştular. Çünkü Nuriye ve yol-
daşları sadece kendileri için diren-
miyorlardı, tüm bir halkın taleplerini
ve öfkesini sırtlamışlardı. Böyle bir
sorumluluk onlara direnme gücü ve-
riyordu. Israrlarının kaynağı da buydu. 

Tarihsel ve siyasal haklılıktır as-
lolan. Tarihten bunu öğrenmişlerdi.
"OHAL kaldırılsın" deme cüretini
buradan aldılar. 12 Eylül cuntasının
koyu karanlığında, yaprak dahi kı-
mıldamaz iken direnen, savaşan, ölü-
me  yatan Özgür Tutsaklar da dire-
nirken bir avuçtular. 

Onlar da 12 Eylül'ün siyasi so-
nuçlarıyla birlikte ortadan kaldırıl-
masını istediler, bedel ödediler, öl-
düler. Ama halkın ve mücadelenin
üzerindeki ölü toprağını silktiler ve
işçiler, öğrenciler, kamu emekçileri
onların açtığı yoldan hak ve özgür-
lüklerini teker teker almaya başladılar. 

Tek kişilik direniş mi olur? Evet
olur. 

Haklı ve meşru isen tek kişi olsan
da direnirsin. 

Taleplerin milyonların talebiyse,
kazanacakların milyonların geleceğiyle
bağlıysa tek kişi de olsan direnirsin. 

Halkın özlem ve umutlarına cevap
veriyorsan, direnişinle onlara güç ta-
şıyorsan, tek kişi de olsan direnilir.
Yüksel Caddesi’ndeki Direniş
Ada’mız bu gerçeklerin yaşandığı
boyutu küçük ama misyonu ve ya-
rattıkları büyük bir mevzidir bu ne-
denle. Günden güne kalabalıklaşma-

sının, günden güne çekim merkezi
haline gelmesinin, sahiplenilmesinin
altında bu siyasal gerçekler yatıyor. 

Siyasi Kararlılık Yoksa
Yenilmek Kaçınılmazdır

Defalarca saldırıya uğradı Ankara
Yüksel'deki direniş. Nuriye tek ba-
şınayken defalarca gözaltına alındı.
İki oldular, gözaltı sürdü. Ama göz-
altından çıkar çıkmaz direniş mev-
zisine geri dönmeselerdi orası bir
mevzi değil, teslimiyet mekanı olurdu.
Ülkenin dört bir yanına direniş yolu
çizmez, teslimiyet borusuna üflenmiş
bir nefes olurdu. 

Onlar her saldırıya daha üst bo-
yutta bir direniş yöntemi seçerek ce-
vap verdiler. Bunun için bugüne
kadar yalpalamadan sürdü direniş.
Kısa süreli oturma eylemleri tüm ül-
keye umut yayan bir direnişe dönüştü. 

Oturma eylemini SAG (süresiz
açlık grevi) direnişine dönüştürme
kararına karşı Ankara TEM şubesi
işkenceyle gözaltına alarak cevap
verdi. TBMM çıkışı gözaltına aldı
Nuriye ve Semih’i. Ama bu gözaltı
sadece süresiz açlık grevine başlama
zamanını biraz öne çekmiş oldu. Nu-
riye ve Semih gözaltına alınışlarını
protesto etmek, bu zulme meydan
okumak için gözaltındayken başlattılar
açlık grevlerini. 

30 güne yaklaşan açlıklarında tek-
rar tekrar gözaltına alındılar. Suyu
ve şekeri keserek cevap verdiler her
gözaltıya. Dışarda aileleri onların bı-
raktıkları yerden devralarak bir ileri
aşamaya sıçrattılar direnişi. Hem
mevzi direnişini devraldılar, hem iş-
kence merkezleri önüne taşıdılar di-
renişi. Bu sahiplenme, bu kesintisiz
direniş, dışarısı ve içerisiyle süren
kararlılık her defasında Nuriye ve
Semih'i bıraktırmak zorunda kaldı
işkencecileri. 

Düşünün ki, tek kişinin, üç kişinin,
altı kişinin kararlılığı bu sonuçları
yarattı. Bir de bu binler, onbinler
olsa faşizmin ne denli hızlı teslim
alınacağı ortaya çıkar. Eğer bu siyasi
kararlılık olmasa idi, eğer ki Nuriye,
Semih, Acun ve tüm direnenler sal-
dırılar karşısında inisiyatifi ellerinde
tutmasa idi, elbette sonuç böyle ol-
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mazdı. Önce düşmanın yarattığı korku
çemberine girilir, sonra baskıyla da-
raldıkça daralan çember direnişi
boğar, direnenlerin sonu olurdu. An-
cak uzlaşılmadıkça geleceği belirleyen
direniş olur. Uzlaşılmadıkça kazanan
direnenler olur. Fiziken yok olunsa
bile bu böyledir. Çünkü aslolan dü-
şüncelerin, direnişin teslim edilme-
mesidir. Direnme hakkının ölüm be-
deli bile olsa savunulmasıdır. Umut,
direnç kendini buradan yeniden ye-
niden üretir. İsimler değişir ama
halkın faşizme karşı direnişi her za-
man baki, her zaman yenilmez olur.
Bugün işte Nuriye Gülmen ve yol-
daşları bu gerçek ile geçmiş ve gele-
cek arasında bir köprüdürler. Tek-
lik-çokluk bu nedenle tartışma ko-
numuz değildir, olamaz. 

Nuriye’ler her saldırıda direnerek
korkmayan, geri çekilmeyen, faşizm
karşısında direnişi sahiplenen bir kül-
tür yarattılar. Direniş Adası artık
gece-gündüz halkımızın koruması
altında. Nuriyeler zorla koparılsa da
Ada’larından, Ada sahibi halk artık...
Tıpkı Mahir'in anlattığı gibi bu adada
umutsuzluk yok, bu Ada’da zulüm
yok, bu adada mutluluk var, coşku
var, halkların kardeşliği var. Direnişe,
kararlılığa, ödenen bedele sonsuz
saygı, zulme ise öfke var bu Ada’da.
Zulmü yenebileceğimize inancı bü-
yütüyor Yüksel Direnişi, korkular
burda aşılıyor, faşizm en çıplak yü-
züyle burada tanınıyor. 

Tek mi, çok mu... bu soru işte bu
tablo karşısında önemsizleşiyor. Tek-
likte çokluk yaratamayanlar, çoklukta
teke de sahip çıkamıyorlar. İşte re-
formizmin, KESK'in düştüğü durum
tam da budur. 

Uzlaşma Ektiler, Teslimiyet
Biçiyorlar 

Direniş aynı zamanda saflaştırıyor,
safları ayrıştırıyor, dostu-düşmanı
yeniden yerli yerine oturtuyor. Nuriye
Gülmen'in direnişi karşısında 220
bin üyeye sahip KESK'in tavrı bu
açıdan tarihe uzlaşmacılığın, tesli-
miyetin temsilcisi olarak geçmiştir. 

Onbinlerce üyeli sendikalar ve
konfederasyon direnen birkaç üye-
lerini sahiplenmek yerine, direnişi

baltalamayı tercih etmişlerdir. Varlık
nedenlerini bizzat inkar etmişlerdir.
Reformizmin düzenden yana, düzeni
güçlendiren, direnenleri ve direnişleri
zayıflatan poltikaları tıpkı direniş
gibi en çıplak haliyle ortaya çıkmıştır.
OHAL herkesin üzerindeki maskeyi
kaldırmıştır. 

Nitekim açlık grevine başlamadan
önce Nuriyeler’in sendikaya yaptıkları
ziyarete ilişkin anlatımları reformizmi
bir kez daha tanımamız açısından
öğretici olmuştur: 

"Eğitim-Sen Genel Merkezi’ne gi-
dip açlık greviyle ilgili bilgilendirme
yaptık ve sendikanın açlık grevinde
olduğumuz süre boyunca nasıl bir
tutum takınacağını sorduk. Genel
Başkan Kamuran Karaca’yla görüş-
tük. Daha sonra ayrıntılı bilgilendirme
yazacağız ama kısaca söyleyeyim.
Sendikanın eyleme destek vermeme-
sinin sebebi, Kamuran Bey’in eylemi
beğenmemesiymiş. Boşuna kendimizi
hedef yapmışız, bu süreçte eylem ya-
pılamazmış, kendileri de yapamıyor-
muş, biz de yapamıyormuşuz. Böyle
eylemlerle sonuç alınamazmış, ka-
zanım elde edilemezmiş. Bu değer-
lendirmelerin ahlaki olmadığını söy-
ledik. Oraya eylemle ilgili fikirlerini
dinlemeye gitmediğimizi, iyi ya da
kötü bir şey yaptığımızı, bundan sonra
da direnişi yükselterek açlık grevine
başlayacağımızı, sendikanın ne ya-
pacağını öğrenmeye geldiğimizi ifade
ettik. Bir sonuç alamadık, Kamuran
Bey eylemle ilgili fikirlerini anlatmaya

devam etti..." (Nuriye Gülmen'in gün-
lüğünden) 

Direnme yöntemini beğen ya da
beğenme, bir sendikanın, bir sendi-
kacının görevi direnen üyesine destek
olmaktır, onun mücadelesini sahip-
lenmektir. Üye olmak da gerekmez
faşizme karşı nerede bir direniş varsa
emekçilerin temsilcisi bir sendikanın,
emekçi temsilcisi bir sendikacının
görevi canı pahasına o direnişin ya-
nında olmaktır. Ancak elbette düzene
karşı değilsen, faşizmin iyileştirme-
lerle değişeceği yanılgısı içindeysen,
göbekten burjuvaziye bağlısın de-
mektir. Reformizmin, reformist sen-
dikaların, örgütlenmelerin bugün ül-
kemizdeki hali tam da budur. Asıl
sorun bedel ödemekten kaçmaktır.
Asıl sorun Nuriye’lerin reformistlerin
ve oportünistlerin uydurduğu "OHAL
koşullarında direnilemez" düşünce-
sinin bir safsata olduğunu ortaya çı-
karmalarıdır. Tek kişinin direnişi yüz-
binlere sahip olmanın değil direnme
ve kazanma kararlılığına sahip ol-
manın önemini göstermiştir. 

Bundan gerisi aldatmaca, kendini
kandırmacadır. Üniversitelerden, okul-
lardan şenliklerle "geri döneceğiz"
diye ayrılmak direniş ve örgütlen-
menin reddidir. Kamuran Karaca gi-
bilerin istediği tam da budur. Kamuran
Karaca'nın Nuriyeler'e cevabı örgüt-
lenmeye karşı olan bir ruh halinin,
çürüyen, düzen sınırları içinde emek-
çileri de çürütmek isteyen bir dü-
şüncenin yansımasıdır. Eğitim-Sen'de
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örgütlü emekçileri faşizme karşı güçlü
bir odak haline getirmek değildir
amaç. KESK'i faşizm karşısında du-
ruşuyla söz sahibi haline getirmek
değildir amaç. Amaç sendikalarda
örgütlü emekçileri düzene karşı du-
ramaz, hakkını savunamaz duruma
düşürmek, burjuvazinin ömrünü uzat-
mak, faşizmin baskısını kuvvetlen-
dirmektir. En azından yaratılan sonuç
budur...örgütlülüğün, örgütlü gücün,
yüzbinlerce insanın mücadeleden tas-
fiyesidir. Kendiliğinden haklarının
geri geleceğini düşünmek, direnmeden
faşizmin yenileceğini düşünmekten
ve büyük bir yanılgıdan başka bir
şey değildir bu. Bu direnenlerin göl-
gesinde var olmaktır aynı zamanda.
Direnenler yok edilirse, altına sığı-
nacak gölge de kalmayacaktır. Re-
formizm bunun da farkında değildir.
Testerenin bir ucu faşizmin elinde,
diğeri reformizmin, gölge veren di-
rengen ağacı kesmeye çalışmaktadır.
Ama ne fayda? 

Direnişçi eğitimcilerden Acun Ka-
radağ’ın sözleri bu sürecin özetidir:
“Bu tekil direnişçiler, niteliğini de-
ğiştiriyor galiba direnişin. Fazla sa-
yılarla toplanıp polis dağıtınca sen-
dika şubelerine, oradan da evine dö-
nen kitlelerden, 1-2 direnişçi ile baş-
layıp çoğalan, kararlı ve ‘sonuç’ he-
defli bir direniş anlayışına dönüşüyor
mücadele. Tarihe uygun ilerliyor gibi
herşey. Herkes tarihteki rolünü üst-
leniyor. Meydana çıkan, destek veren,
büyüten, saldıran, kaçan, gizlenen,
ihbar eden, arkadan vuran, terk
eden... ezen, ezilen, ezildiğini bilme-

yen, ezenin yanında yer almış ezilen
vs. rolünüzü belirleyin. Geri dönüşü
olmayan bir zorun içindeyiz. Oya-
lanmayın. Zaman aleyhimize ilerli-
yor." (Acun Karadağ’ın günlüğün-
den)

Direnişin önünde hiçbir şey du-
ramaz. Faşizmin reformizmle ortak
tasfiye planını bozacak tek güç dire-
niştir. Nuriye Gülmen’lerin direnişi
bu nedenle geleceğe dair söylenmiş
güçlü bir sözdür. 

Direniş Örgütler, Birleştirir,
Umut Taşır 

Direnişten kaçanlar kendilerinden
kaçarlar ve uçurumdan aşağı yuvar-
lanırlar. Ancak direnenler kendileriyle
birlikte halkı, geleceği yakalarlar.
Diyor ya Nuriye: "Hayatımda hiç
bu süreçte hissettiğim kadar güçlü
duygular hissetmemiştim. Gerçekten
yaşadığımı hissediyorum. Bu sadece,
kamu emekçilerine yönelik saldırılarla
da ilgili değil. Bir hafta önce bir
bebek açlıktan öldü. Siirt’te maden-
ciler katledildi. Hapishanelerde, ka-
rakollarda işkence kol geziyor. Mem-
leketimizin yaşanabilir her bir zer-
resini bize dar etmek istiyorlar. Bizi
yaşayan ölüler haline getirmek isti-
yorlar. Buna teslim olacak mıyız, ol-
mayacak mıyız? Tarihin sorusu bu.
Bu soruya güçlü bir cevap vermek
gerekiyor. Tüm kamu emekçilerine
çağrım, gelin yaşamı iliklerimizde
hissedelim. Birbirimize,emeğimize,
çocuklarımıza, onurumuza sahip çı-
kalım. "( Bağımsızlık, Demokrasi,
Sosyalizm İçin Yürüyüş 550. sayı) 

Nuriye, Semih, Acun... ve diğer
direnişçiler... Semih'in eşi, annesi,
Acun'un kızı ve diğer aileler direnişin
örgütleyici gücüyle biraraya geldiler.
Direniş onları birleştirdi, halka ise
umut taşıdı. OHAL'de direnilmez
mi, direnilir... OHAL'in yarattığı ka-
ranlık dağılmaz mı, dağılır..Nuriyeler
çoğalmaz mı, çoğalır. Ankara Yüksel
Caddesi’ndeki anıtın önü, Mahir'den
devralınan direniş adası bize bunları
anlatıyor. 

Asla düşüncelerinden vazgeçmez-
sen, direnme hakkını direnerek ko-
rursan, onurunu faşizme teslim et-
mezsen kazanırsın. İdeallerinden vaz-
geçme diyor bize Yüksel'deki direniş
adası. Asla karamsarlığa kapılma di-
yor. Nuriye'nin, Semih'in ve Acun'un
ve tüm direnenlerin yüzündeki gü-
lümse bütün siyasi, ideoljik gerçekleri
açıklıyor. Direnenler umutludur, iyim-
serdir. Direnenler mutludur. Ve dire-
nenler eninde sonunda kazanır. Zul-
mün önünde secde etmezsen yarının
sahibi sensin. 

Nuriyeler Yüksel Caddesi’nde di-
renişleriyle yarınlarını belirliyorlar. 

Direnmeyenler de yarınlarını be-
lirliyorlar. 

Biz direnenlerin yarını, halkın
adalet özlemine cevap olacak, evine
ekmek olacak. 

Direnmeyenlerin yarını ise onları
teslimiyetçiliklerinin, uzlaşmacılık-
larının suyunda boğacak. 

Direnmek için tek yürek yeter.
İlla çok insan olmak, büyük silahlara
sahip olmak gerekmez. Bir yürek,
silah olmuş bir beden tarihsel ve si-
yasal haklılığı kuşanarak faşizmle
mücadele edebilir, savaşabilir. Bazen
yüzbinler, milyonlar tek bir darbeyle
yok olabilir , bazense tek bir kişi bü-
yük darbelerden güçlenerek, büyü-
yerek çıkabilir. 

BELİRLEYİCİ OLAN MEŞRU-
LUK, HAKLILIKTIR. 

OHAL'E KARŞI DİRENENLER
MEŞRULUK VE HAKLILIKLA-
RIYLA KAZANACAKTIR! 

Bundan kimsenin kuşkusu olma-
sın. 

Yaşasın direniş yasaşın zafer! 

2 Nisan
2017

Yürüyüş

Sayı: 8

7ZAFERİN TEK YOLU KARARLILIKLA BESLENEN DİRENİŞTİR



1-Şehitlerimiz zaferimizin temina-
tıdır. Tarihimizin yazıcıları, değerle-
rimizin yaratıcılarıdır.

2- Şehitlerimiz teslim olmama ge-
leneğimizin temsilcisidirler. İdeolojik
yenilmezliğimizdir.

3- 47 yıllık tarihimizin, devrimci
savaşımızın kılavuzları; başta “Biz bu-
raya 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.

4- 47 yıldır emperyalizme ve oli-
garşiye karşı mücadelemiz sürüyor ve
zaferler kazanıyorsak canları pahasına
direnen ve bu uğurda düşen şehitlerimiz
sayesindedir.

5- Şehitlerimiz onurumuz, gelece-
ğimiz,  öğretmenimizdir. Onlardan öğ-
renmek görevimiz ve sorumluluğu-
muzdur. Ne zaman zora düşsek onlara,
onların yaşamlarına dönüp bakmalıyız.
Çünkü onların yaşamında, vefa, so-
rumluluk, emek, umut, fedakarlık, te-

reddütsüz kendini sunmak vardır.

6- Şehitlerimiz canlarını ortaya ko-
yup kendini feda ederken, yoldaşlarına
güvenleri sonsuzdur. Bilirler ki taşı-
dıkları bayrak yere düşmeyecek, yol-
daşları zaferin yolunu tamamlayacak-
lardır. Şehitlerimizi utandırmamalıyız.
Devrimci değerleri kuşanıp o özlem
duydukları günü zafer gününü onlara
armağan etmeliyiz.

7- Şehitlerimizin yarattıkları değerler
vardır. Bu değerleri sahiplenmeli, yeni
gelenekler yaratmalıyız. Nasıl ki Şafaklar,
Bahtiyarlar, Elifler, Günaylar, Leylalar,
Bilgehanlar ve diğer şehit lerimiz yeni
gelenekler yarattılarsa bizler de bu mirası
devralmalı geleceğe taşımalıyız.

8- Şehitlerimizi sahiplenmek kitle
çalışması yapmak, halkı örgütlemektir.
Faşist saldırılara karşı yalnız bırak-
mamaktır. Adalet olmaktır. Düzenin
ideolojik, fiziki ve siyasi saldırılarında
halkı yalnız bırakmamaktır. Şehitleri-
mizin değerlerini, düşüncelerini onlara
taşımaktır.

9- Şehitlerimiz son anlarında bile
kendi canlarının derdine düşmemiş,
halkı örgütlemenin yol ve yöntemlerini

aramışlardır. Şehit düşmeden önce
kanlarıyla umudun adını duvarlara
yazmışlardır. Katil sürüleri öfkelerinden
bu yazılara kurşun sıksalar da yazılanlar
artık halkın bilincine kazınmıştır. Kanla
yazılan tarihi hiçbir güç silemez.

10- Şehitlerimiz; dünümüz, bugü-
nümüz ve yarınımızdır. Hareketimizin
ve halklarımızın en değerli hazinesidir.
Onları unutmamalı, devrim şehitlerini
anma haftasında, bayramlarda mezar-
larını ziyaret etmeliyiz. Mezarlarının
temizliğine, yazılarına dikkat etmeli,
eksik bir şey varsa tamamlamalıyız. 

Dayı’nın bize talimatıdır. “Şehit-
lerimizin mezarlarında ot bitmeyecek”
demiştir. Her an, her dakika bilinci-
mizde, beynimizde bizimle yaşıyor,
bize umut ve öfke oluyorlar

11- Şehitlerimiz karanlıkta yolu-
muzu aydınlatan meşaledir. Bize yol
gösteren,  güç verendir.

12- Şehitlerimiz, yaşamlarıyla düş-
manın ideolojik saldırılarına karşı ba-
rikattır. Yozlaşmaya, değer yitimine
karşı birer değerler abidesidirler. 

Şehitlerimiz Örgütleyendir,
Okuldur ve Umut Yaratandır

Hatay’da Tutsak ve Şehit Aileleri ile
Dayanışma Çayı

Hatay’da TAYAD’lı aileler bir-
birleriyle dayanışma amaçlı 29
Mart'ta bir araya geldi. Son süreçte
Özgür Tutsaklar üzerinde yoğun
baskı ve hak ihlalleri üzerine soh-
bet edildi. Adalet Bakanlığı ve

milletvekillerine yollanmak üzere ortak bir dilekçe
yazıldı. Tutsak evlatları üzerinde uygulanan hak ihlallerinin
kaldırılıp yapılan zulmün son bulması talebinde bulu-
nuldu.

Aileler aynı zamanda Dersim’de şehit düşen oğlunun
cenazesini almak için açlık grevinde olan Kemal Gün’ü
arayarak, onunla dayanışma içinde olduklarını, direnişine,
acılarına ortak olduklarını belirttiler. Aileler ev işi, bağ
bahçe işlerinden dolayı çok yoğun olduklarını ama ne
kadar yoğun olsalar da sürekli birbirlerinin evlerine
gidip, ortak olan acılarını hafifletmek, evlatlarını sahip-
lenmek amaçlı hep dayanışma içinde olacaklarını belirterek
bağ bahçe işlerine geri döndüler.

Duyuru!
Armutlu Haber Gazetesi 7. Sayısı Tüm Sokaklarda,

Otobüs Duraklarında
Armutlu Haber Gazetesi’nin 7. Sayısı 28 Mart tarihi

itibariyle halkla buluşuyor. Her hafta kapı kapı dağıtılan,
esnaf camlarına asılan Armutlu Haber Gazetesi’nde bu
hafta:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gecekondular Şehirlerimizi
İstila Eden Beton Binalardan Daha Şahsiyetlidir!

-Kentsel Dönüşüme Karşı Oturma Eylemi 7. Haftasında
da Devam Etti

-Eyüp Baş'ın Adı Uluslararası Sempozyumda Yaşıyor
-Halkın Mühendis Mimarları Mantar Yetiştiriciliğiyle

İlgili Etkinlik Yaptı
-Haydi Çocuklar Resim Yarışmasına
-Bizim Dondurmacı Ramazan Ustayla Söyleşi
-Sevgi Erdoğan Vefa Evinde Doğal Yoğurt Üretimi

Başladı
-Kadınlar Duyduk Duymadık Demeyin; Evde Ürettik-

leriniz Halk Bakkalda Satılıyor
-Halkın İradesi: Uyuşturucu Sorunu

DEVRİMCİLİĞİN 
KÖŞE TAŞLARI
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“Devrim yolu engebelidir, do-
lambaçlıdır, sarptır. Kurtuluş Bayrağı
bu yolu tırmanan gerillaların bir-
birlerine iletmesi ile oligarşinin bur-
cuna dikilecektir. Her engelde düşen
gerillaların gövdesi bir devrim fırtı-
nası yaratır. Her düşen gerillanın
kanı devrim yolunu kızıllaştırır, ay-
dınlatır. Düşenler geride kalmazlar.
Onlar emekçi halkın kalbinde, ru-
hunda ve bilincinde, devrimin önder
ve itici sembolleri olarak yaşarlar.
Düşenler devrim için, devrim yolunda
vuruşarak düştüler. Kalbimize, ru-
humuza ve bilincimize gömüldüler. 

Onlar kurtuluşa kadar savaş şia-
rını, devrim yoluna kanları ile yaz-
dılar. Yolumuz bu yolda düşenlerin
yoludur. KURTULUŞA KADAR SA-
VAŞ!” 

Mahir Çayan 

Anadolu’nun 
İsyanlar Tarihi Bizimdir 

Köklerimiz Anadolu’nun isyankar
topraklarındadır. Baba İshaklar, Pir
Sultanlar, Şeyh Bedrettinler, Dada-

loğlular, Kawalar ve Seyit Rızalar’ın
isyan ateşidir yüzyıllardır elden ele
taşınan. 

Zalimin zulmü olur da, isyan ol-
maz mı? Selçuklular’dan başlamak
üzere Anadolu toprakları, sömürülen,
zulmedilen halkın isyanlarına beşiklik
etmiş, yiğit önder ve savaşçıların,
halkın kanlarıyla sulanan bereketli
Anadolu toprağı isyanlarla yoğrul-
muştur. İşte bu nedenle bu topraklar
isyankar topraklardır ve köklerimiz
buradadır. 

Biri bitip biri başlayan ve yüz-
yıllardır durmayan isyanlar, ayak-
lanmalar, Anadolu ihtilalini büyütmüş,
ona güç katmıştır. Hakça ve kardeşçe
bir yaşam için, kimi beş, kimi on yıl
süren bu ayaklanmalar, sömürü ve
zulmün hüküm sürdüğü vatanımızda,
bu gerçeği değiştirme kavgasını sür-
düren Parti-Cepheliler’e isyan ve
başkaldırı geleneğini miras bırak-
mışlardır. Kıskançlıkla koruduğumuz,
her dönüp bakıldığında yeni dersler
çıkardığımız bu tarih, Türkiye halk-
larına, onların yaratıcılığına ve gücüne
güvenimizi daha da büyütmektedir. 

Anadolu Toprakları 
Devrimcilerle Tanışıyor

Emperyalizm, II. Paylaşım Sa-
vaşı’ndan yenik çıkarken, dünyanın
üçte birinde sosyalizmin bayrağı dal-
galanmaya başlamıştı. Halk kurtuluş
savaşları gelişiyor, sosyalizm halkların
umudu haline geliyordu. 

Ezilen dünya halkları cephesindeki
bu gelişmeler ülkemiz sınıflar mü-
cadelesini de yakından etkiliyordu.

Türkiye tarihinde 1960’lı yıllara
kadar iktidar hedefi şöyle dursun,
doğru dürüst bir muhalefet hareketi
bile yoktur. Bu nedenledir ki, yeni-
sömürgecilik ilişkilerinin geliştiril-
mesine, emperyalizmin ucuz askeri
olarak Kore’ye gönderilmesine,
IMF’nin girişine sessiz kalınmış,
yeni-sömürgecilik politikaları sorun-
suzca hayata geçirilmiştir. 

Burjuvaziye icazet bataklığında
kulaç atan reformist-revizyonist solun
ise kendine bile hayrı yoktur. Gele-
neksel sol, ‘61 Anayasası’nın getirdiği
nispi demokratik ortamda örgütlenme

“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!-2

KIZILDERE SON DEĞİL
SAVAŞ LEYLALAR VE BİLGEHANLARLA SÜRÜYOR
Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi’nden
Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi’ne

Kanla Yazılan Tarihimiz:

KIZILDERE SON DEĞİL
SAVAŞ LEYLALAR VE BİLGEHANLARLA SÜRÜYOR
Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi’nden
Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi’ne

Kanla Yazılan Tarihimiz:
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ve gelişme şansı bulur. Sosyalizm,
bir avuç aydının tekelinden çıkar ve
gençlikle buluşur. 

Türkiye tablosu; gençliğin anti-
emperyalist eylemlerine, köylülerin
toprak işgallerine, işçilerin grevlerine
rağmen, 1960’ların sonlarına kadar
iktidar perspektifinden ve iddiasından
uzaktır. Komünist, sosyalist adını ta-
şıyan, devrim ve sosyalizmden söz
eden partiler de vardı elbette. Ki,
TKP (Türkiye Komünist Partisi) ve
TİP (Türkiye İşçi Partisi) bunların
başında geliyordu. Fakat iddia etmek
ile bu iddianın gerçekleşmesi için
mücadele etmek aynı şeyler değildi. 

Devrimin ve Devrimciliğin
Mayalandığı Yıllar 

1960’ların sonuna doğru yalnızca
Türkiye devriminin yolu değil, dev-
rimcilik de ülkemiz gerçeği içinde
bu süreçte şekilleniyordu. 

Mahir Çayanlar’ın, Deniz Gez-
mişler’in, İbrahim Kaypakkayalar’ın
ortaya koyduğu teori ve strateji, nasıl
ki reformizmden, darbecilikten, par-
lamenterizmden bir kopuşsa; Mahir-
ler’in, Denizler’in, Kaypakkaya’ların
devrimciliği de bürokrat, masa başı,
düzen içi devrimcilikten, salon sos-
yalistliğinden,  halktan kopuk dev-
rimcilikten bir kopuştur. Devrimcilik
onların kişiliklerinde sembolleşmeye
başlar. Dev-Genç’liler efsanesi böyle
başlar. Çünkü onlar, işgallerde grev-
lerde halkın yanındadır. Masa başı
önderlikler dönemi onlarla sona ermiş,
savaşan bir devrimcilik gelişmiştir.

Devrimci kültür ve ahlak işte bu
savaş içinde biçimlenmiştir. 

Siyaset sahnesinde devrimciler
vardır artık. Gençlik, işçi sınıfı, köy-
lülük hemen tüm kesimlerde bir ha-
reketlilik yaşanmaktadır. Bu gelişmeler
1965’te FKF (Fikir Kulüpleri Fede-
rasyonu)’nin kuruluşuyla hızlanır. 

FKF, içinde ülkedeki mücadeleye
ilişkin değişik anlayışların yer aldığı
bir örgütlenme olmasına rağmen,
Türkiye solunda çok önemli bir mis-
yonu temsil etmiştir. Daha sonra
DEV-GENÇ’i ve ardından da THKP-
C (Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-
Cephesi)’yi oluşturacak kadrolar FKF
içindeki ideolojik ve pratik mücade-
leden geçerek şekillenmiş,  yetkin-
leşmişlerdir. Örneğin Mahir Çayan
bu süreçte Ankara SBF (Siyasal Bil-
giler Fakültesi) Fikir Kulübü Başkanı
olur. Yine Mahir’in dışında THKP-
C (Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-
Cephesi) üst yönetimini oluşturacak
hemen tüm kadrolar da FKF yöneti-
minde görevler üstlenir. 

AP (Adalet Partisi) aleyhtarı gös-
teriler örgütlenir. ABD Dışişleri Ba-
kanı Dean Rusk, CENTO Dışişleri
Bakanları toplantısına katılmak üzere
19 Nisan 1966’da Ankara’ya gelir,
onu FKF’li öğrencilerin yoğun pro-
testo gösterileri beklemektedir.   

Halkın çeşitli kesimlerinin mü-
cadelesi, bu yıllarda gelişmeye devam
eder. İşgaller, mitingler,  boykotlar,
anti-emperyalist eylemler birbirini
izler. Denilebilir ki, bu döneme dam-
gasını vuran özellikle mücadelenin

anti-emperyalist yanıdır. 
Amerika’nın “Vietnam kasabı”

olarak bilinen CIA uzmanı Robert
Commer’in Büyükelçi olarak Anka-
ra’ya atanması karşısındaki eylemler,
o günlerdeki anti-emperyalist havayı
yansıtması açısından önemlidir. 

Aralıklarla süren protestolar, Com-
mer’in 6 Ocak 1969’da ODTÜ’ye gel-
mesi karşısında doruğa çıkar. Rektörlük
önünde toplanan öğrenciler Commer’in
arabasını ters çevirerek yakarlar. Arabayı
ateşe verenler arasında Sinan CEMGİL,
Taylan ÖZGÜR, Ulaş BARDAKÇI
gibi daha sonra oluşturulacak siyasi
hareketlerin önder kadroları olacak
devrimciler vardır.  

1969’da 6. Filo’nun yeniden İs-
tanbul’a gelmesi anti-emperyalist
dalganın kabardığı bir başka olaydır.
16 Şubat’ta işçiler, öğrenciler başta
olmak üzere geniş bir kesim 6. Filo’yu

Hızla gelişen devrim hare-
keti; “gençlik heyecanı”, “geçici
heves”, “iktidar iddiasından yok-
sun” olarak damgalanır ve hızla
yozlaştırılmaya, bastırılmaya
çalışılır. Bunu da yine işbirlikçi
güçler aracılığıyla ya da bu ha-
reketler içinde öne çıkmış isim-
leri işbirlikçileştirerek, ideolojik
saldırıların aracı haline getirilir. 

Emperyalizmin bu süreçteki
saldırılarının, tasfiye ve tesli-
miyet politikalarının temelini
ideolojik saldırılar oluşturmak-
ta ve M-L, Sol maske altında
sürdürülmektedir.

İşte, bu koşullarda “gençlik
hareketi”nin içinden iktidarı
hedefleyen bir parti çıkarmak,
THKP-C’nin kuruluşunu ilan
etmek, emperyalizmin saldırı-
larına verilen güçlü bir cevaptır.
THKP-C düzenle devrim çe-
lişkisinin çözülmesi, 50 yıllık
revizyonizme vurulan darbedir.
THKP-C nasıl bir devrim so-
rusunun cevabıdır.

Yuvarlak Içinde Görünen Mahir Çayan

Yürüyüş
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protesto için Taksim’de miting ya-
parlar. Bu mitinge saldıran faşistler
2 işçiyi katleder. Yakın tarihimizde
“kanlı pazar” olarak anılan bu olay,
bu ülkede kimlerin emperyalizme
karşı, kimlerin emperyalizmin hiz-
metinde olduğunun çok açık resme-
dildiği olaylardan biridir. 

İşçi, Köylü, Gençlik 
Dev-Genç’te Birleştik

1969’ların sonuna gelindiğinde
ivmesi yükselen gençlik hareketleri
içindeki çeşitli siyasal akımların “et-
kin olma” yarışı kıyasıya sürerken
ideolojik ayrışmaların da netleşmeye
başladığı yıllardır. 

1969’un 9-10 Ekim günlerinde
FKF’nin 4. Olaganüstü Kurultayı
toplanır ve bu kurultayda FKF,  Tür-
kiye Devrimci Gençlik Federasyonu
(DEV-GENÇ) adını alır. Bu ad artık
Türkiye’deki devrimci mücadelenin
efsaneleşecek adı olacaktır. 1970 yı-
lında yapılan DEV-GENÇ Kurulta-
yı’nda ise devrimciler artık tümüyle
DEV-GENÇ’in yönetimindedir. 

DEV-GENÇ artık tüm gençliği
kucaklayan bir kitle örgütü olmuştur.
Militan, kararlı yapısıyla herkesin
güvenini kazanmış, tüm kesimlerin
umutlarını büyütmüştür. 

DEV-GENÇ, Türkiye sol hare-
ketinin tarihinde iktidar perspektifine
sahip, uzlaşmaz, devrimci şiddete
dayalı mücadele anlayışının tohum-
larının filizlendiği ilk yerdir diyebi-
liriz.

DEV-GENÇ çok kısa sürede sa-
dece bir öğrenci gençlik örgütü ol-
manın ötesine geçmiş, işçileri,  köy-
lüleri kucaklayan, işçi grevlerinde,
toprak işgallerinde önder ve yönetici
olan bir örgütlenmeye dönüşmüştü.
O dönemin sloganlarından birinde
bu gerçek şöyle ifade ediliyordu:
“İşçi, köylü, gençlik DEV-GENÇ’te
birleştik!” 

İdeolojik Netleşme Süreci
ve THKP-C’nin Kuruluşu

DEV-GENÇ güçlü bir örgütlen-
meydi. Ama yine de halkın iktidar
kavgasının ihtiyacını karşılayacak
örgüt DEV-GENÇ değildi. Bu örgüt
ancak bir parti olabilirdi ve öyle ol-
malıydı. Hemen herşeyi deneyerek
öğrenmek zorunda kalan genç kad-
rolar, bir yandan reformizme, cunta-
cılığa, revizyonizme, “eski tüfeklere”
karşı ideolojik mücadele vermiş, kitle
muhalefetine öncülük etmiş, diğer
yandan ise yeni-sömürge Türkiye
koşullarında nasıl bir devrim, nasıl
bir örgüt ve nasıl bir çalışma tarzı
sorularına cevap aramışlardı. 

1970’in Ekimi’nde yapılan Dev-
Genç Kongresi, ideolojik netleşme
doğrultusunda ileri bir adım oldu.
Bu kongrede Mahir Çayan uzun bir
konuşma yaptı. Altı saate yakın süren
bu konuşmada artık netleşmekte olan
Türkiye devriminin yoluna ilişkin
önemli tesbitler vardı. 

Mahir bu konuşmasında, Devrimi
gerçekleştirecek iki unsurun profes-
yonel devrimciler ve geniş işçi ve
köylü kitlesi olduğunu, kitlelerle bağ
kuruldukça örgütün sınıfsal önem
kazanacağını, kurulacak örgütün dü-
zen örgütü olmayıp bir savaş örgütü
olacağını, Dev-Genç’ten üstün Mark-
sist-Leninist bir savaş partisi kurul-

ması gerektiğini, bu örgütlenmenin
başta parti adını almayabileceğini,
fakat aslında bunun bir parti olduğunu
söylemiştir. 

Mahir, bir savaş örgütünün ön-
derliğinde ve devrimin işçi-köylü it-
tifakı temelinde emperyalizmin et-
kisinin en zayıf olduğu kırlardan
kentlere doğru bir rota izleyerek ger-
çekleşeceğini de vurgulamaktadır bu
tarihsel konuşmasında. 

Mahir’in söyledikleri burada kal-
maz; DEV-GENÇ önder kadrolarının
bu teorik netleşmeye paralel,  bir
parti hedefine yönelmesiyle birlikte,
1970 Aralık’ında THKP-C (Tür-
kiye Halk Kurtuluş Partisi - Cep-
hesi) ilan edilir. Ve artık Türkiye
halklarını kurtuluşa götürecek olan
TKHP-C halkın ve hayatın içinde,
en önündedir. Anadolu topraklarında
47 yıldır devrim ve sosyalizm mü-
cadelesine damgasını vuran bu inanç,
iddia ve gelenektir.

Gelişen “Öğrenci Olayları”
Değil, Devrim Hareketidir

Emperyalizmin 2. Paylaşım Sa-
vaşı’ndan sonra özellikle ‘60’lı yıl-
larda yeniden derinleşen krizi sınıf
çelişkilerini büyütmüş ve tüm dün-

1970’in Ekim’inde yapılan
Dev-Genç Kongresi, ideolojik
netleşme doğrultusunda ileri
bir adım oldu. Bu kongrede
Mahir Çayan uzun bir konuş-
ma yaptı. Altı saate yakın süren
bu konuşmada artık netleş-
mekte olan Türkiye devriminin
yoluna ilişkin önemli tesbitler
vardı.(...)

1970 Aralık’ında THKP-C
(Türkiye Halk Kurtuluş Partisi
- Cephesi) ilan edilir. Ve artık
Türkiye halklarını kurtuluşa
götürecek olan TKHP-C halkın
ve hayatın içinde, en önündedir.
Anadolu topraklarında 47 yıl-
dır devrim ve sosyalizm mü-
cadelesine damgasını vuran bu
inanç, iddia ve gelenektir.

2 Nisan
2017
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yada devrim hareketinin, ulusal-
sosyal kurtuluş mücadelelerinin ge-
lişmesini beraberinde getirmiştir.
Özellikle ‘68 Mayısı ile birlikte önce
Batı Avrupa’da ve daha sonrasında
tüm dünyaya yayılmıştır. Bu yıllar
sosyalizm umudunun hızla büyüdüğü
yıllardır.

Bu gelişmeler, ideolojik ve pratik
şekillenişi nedeniyle “‘68 hareketi,
öğrenci olayları” olarak damgalanırken,
emperyalizmin ideolojik saldırılarının
da hedefi olur. Gelişen bu hareketin
içinde, önünde halkların en dinamik
kesimini oluşturan gençliğin olması,
bu hareketlerin devrim hareketleri ol-
duğu gerçeğini değiştirmiyordu.

Hızla gelişen devrim hareketi;
“gençlik heyecanı”, “geçici heves”,
“iktidar iddiasından yoksun” olarak
damgalanır ve hızla yozlaştırılmaya,
bastırılmaya çalışılır. Bunu da yine
işbirlikçi güçler aracılığıyla ya da
bu hareketler içinde öne çıkmış isim-
leri işbirlikçileştirerek, ideolojik sal-
dırıların aracı haline getirilir. 

Emperyalizmin bu süreçteki sal-
dırılarının, tasfiye ve teslimiyet po-
litikalarının temelini ideolojik saldı-
rılar oluşturmakta ve M-L, Sol maske
altında sürdürülmektedir.

İşte, bu koşullarda “gençlik ha-
reketi”nin içinden iktidarı hedef-
leyen bir parti çıkarmak, THKP-
C’nin kuruluşunu ilan etmek, em-
peryalizmin saldırılarına verilen
güçlü bir cevaptır. THKP-C düzenle

devrim çelişkisinin çözülmesi,
50 yıllık revizyonizme vurulan
darbedir. THKP-C nasıl bir
devrim, sorusunun cevabı-
dır.

THKP-C’nin 
İdeolojik, Politik 
Çizgisi

Mahir Çayan, Türkiye so-
lunun özellikle de teorik olarak
en üretken önderidir. Kısa ya-
şamına oldukça fazla şey sığ-
dırmayı başarmış; dünya dev-
rimlerini incelemiş, Türki-
ye’nin sosyo-ekonomik yapı-
sını tahlil ederek Türkiye dev-
riminin yolunu belirlemiştir. 

Buna göre; 
- Ülkemiz yeni sömürge bir ülkedir

ve emperyalizmin gizli işgali altın-
dadır. 

- Emperyalizmin ülkemize tan-
kıyla-topuyla değil ekonomik-askeri
anlaşmalarıyla girmiş ve içsel bir
olgu haline gelmiştir. 

- Emperyalizme bağımlı, çarpık
kapitalizmin hakim olduğu ülkemizde;
toplumsal üretimin artışı ve nispi
refah görünüşte emekçilerle sömü-
rücüler arasındaki çelişkileri yumu-
şatmış,  emperyalist işgalin gizli ni-
teliği halkın tepkilerinin yükselmesini
engellemiştir. 

- Ülke içindeki pazarın genişle-
mesiyle kapitalizm ve devlet otoritesi
ülkenin en ücra köşelerine kadar
uzanmıştır. Halk kitlelerine karşı
güçlü propaganda araçları ve pasi-
fikasyon yöntemleri geliştirilmiştir.
Tüm bunlar halk kitlelerinin tepkileri
ile oligarşi arasında bir suni denge
oluşturmuştur. Bu nedenle halk, dü-
zene karşı tepkilerini, memnuniyet-
sizliklerini dile getirememektedirler. 

- Kendi iç dinamiklerine daya-
narak gelişemeyen tekelci burjuvazi
baştan itibaren emperyalizmin des-
teğiyle geliştirilmiştir. Bu nedenle
üretim ilişkilerinin tümüne hakim
olabilecek güçte değildir. Toprak
burjuvazisi ve feodal kalıntılarla yö-
netimi paylaşmak zorundadır. Bu yö-
netime oligarşik dikta veya sömürge
tipi faşizm de denilebilir. 

- Emperyalizmin işgali ve faşizm,

silahlı mücadelenin objektif koşul-
larını oluşturmaktadır. 

- Silahlı propagandanın temel,
demokratik mücadelenin buna tabi
olarak ve birbirini tamamlayan tarzda
ele alınarak sürdürüldüğü strateji,
ülkemiz devriminin stratejisidir. Dev-
rim halk savaşı ile gerçekleşecektir.
Fakat ülkemizin özgünlüğü nedeniyle
halk savaşı, öncü savaşı aşamasından
geçmek zorundadır. Bütün bunları
kapsayan stratejiyi ise Mahir, Poli-
tikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi
(PASS) olarak tanımlamıştır.

Partinin ve Cephenin stratejik he-
defi anti-emperyalist ve anti-oligarşik
devrimdir.

THKP-C’nin
İlk Eylemleri 

Mahirler, belirledikleri stratejik
hedefleri ve olanakları doğrultusunda
hızla pratiği de örgütlemeye başlarlar.
Oluşturdukları şehir gerilla birlikle-
riyle bir dizi eylem gerçekleştirerek
işbirlikçiler ve emperyalist kurumlar
hedef alınır. 

THKC, yayınladığı 1 No’lu bildiri
ile eylemleri üstlenir ve ne için, kime
karşı savaştıklarını anlatırlar. 

İşbirlikçi Has’ların 
Rehin Alınması

4 Nisan 1971’de bir gerilla grubu,
Kadir Has ve Mete Has’ı, oturdukları
Suadiye’deki evlerinde rehin alır.
Eve önceden yerleşen gerillalar, ev
sahiplerini beklemeye başlar. Akşam
Mete Has, kızı Berna Has ve amcası
Kadir Has, yanlarında Adana’lı büyük
toprak sahiplerinden Talip Aksoy ile
birklikte eve geldiklerinde rehin alınır. 

THKC 1 No’lu bildirisinde eylem
şu şekilde üstlenilmiştir: 

“5- Coca Cola, Pereja, Elvan,
Mercedes Benz, Otosan Fabrikası,
Akbank ve daha pek çok şirket ve te-
şekkülün hissedar sahipleri olan Ka-
dir Has, Mete Has, Adanalı büyük
toprak ağası Talip Aksoy’un günlük
hasılatları halkımızın devrimci kav-
gasında kullanılmak amacı ile ka-
mulaştırılmıştır.” 

Bu, hem THKP-C’nin hedefleri
açısından, hem de oligarşinin korkusu
açısından önemli bir eylemdir. Belli
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bir miktar paranın kamulaştırılmasının
ötesinde eylemlerin doğrudan tekelci
burjuvaziye yönelmiş olması,  oligar-
şinin nasıl bir tehlike karşısında oldu-
ğunu anlamasında önemli olmuştur.   

Efraim Elrom’un 
Kaçırılması ve 
Cezalandırılması 

Mahir Çayan, Ziya Yılmaz, Oktay
Etiman, Ulaş Bardakçı, Necmi Demir,
Hüseyin Cevahir’den oluşan gerilla
birliği, 17 Mayıs 1971’de, İsrail’in
İstanbul Başkonsolosu Efraim Elrom’u
İstanbul Elmadağı’nda oturduğu Sey-
han Apartmanı’ndan kaçırdılar.  

Kaçırma eyleminin hemen ardın-
dan “Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi
- Merkez Komitesi” imzalı THKP 1
No’lu Bildirisi ve THKC 1 No’lu
Bildirisi yayınlanır. 

THKC, bu bildiriyle Efraim El-
rom’un serbest bırakılması karşılı-
ğında şartlarını ve isteklerini açıklar: 

“Amerikancı Bakanlar Kuruluna; 

Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi 1
MAYIS HAREKATI’nda, Ortadoğu
halklarının baş düşmanı Amerikan
emperyalizmimin maşası siyonist İs-
rail’in Türkiye Başkonsolosu olan
ve de ülkemizdeki siyonist hareketlerin
organizasyonunda önemli rolü olan
Efraim Elrom’u kaçırmıştır .  

Efraim Elrom’un hayatına karşılık,
derhal şu şartların yerine getirilmesi
gerekmektedir: 

1- Tutuklu bulunan bütün dev-
rimcilerin derhal serbest bırakılması,
(Yer sonra bildirilecektir)

2- Türkiye Halk Kurtuluş Cephe-
si’nin 1 No’lu bülteninin 7.30, 13.00,
19.00 ve 22.45 TRT Haber Bülten-
lerinde üç gün devamlı ve eksiksiz
anons edilmesi, 

3- Mühlet doluncaya kadar polisin
ve diğer zabıtanın hiçbir takibe giriş-
memesi ve aleyhte yayın yapılmaması. 

Mühlet bu ültimatomun verildiği
tarihten itibaren üç gündür. Şartlar
yerine getirilmezse derhal Efraim

Elrom kurşuna dizilecektir. (Mühlet:
20.5.1971, Saat 17.00’e kadar.)” 

İsrail Başkonsolosu’nun kaçırıl-
ması üzerine oligarşi tüm güçlerini
seferber ederek yaygın bir teröre
başladı. Türkiye’nin hemen her ta-
rafında ilerici oldukları, sola sempati
besledikleri bilenen bilim adamları,
gazeteciler, yazarlar, öğretmenler
gözaltına alındılar. Başta İstanbul ve
Ankara olmak üzere büyük şehirlerde
yaygın operasyonlar başlatıldı.   

Operasyonlar İstanbul’da sokağa
çıkma yasakları ilan edilerek, semt
semt yürütülüyordu. Mahir, bu ko-
şullarda biri kendisi olmak üzere
iki kişinin Elrom’un başında kal-
masını ve daire aranırsa çatışarak
ölmeyi önerir.

Ancak oligarşi THKC gerillala-
rının Elrom’u rehin tuttuğu yere ulaş-
mayı başaramadı. Elrom, THKC’nin
şartlarının yerine getirilmemesi üze-
rine 22 Mayıs gecesi cezalandırılır. 

(II. BÖLÜMÜN SONU)

İSTANBUL:
Altınşehir: Şahintepe Mahalle-

si'nde halkın matbaası olan duvarlara
Cepheliler’in yaptığı yazılamaların
üstüne 25 Mart gecesi CHP Gençlik
Kolları afiş yapıştırmış. Durumun
fark edilmesiyle Cepheliler afişleri
sökerek CHP’lileri teşhir etti. 25
Mart akşamı Cepheliler, Şahintepe
Mahallesi Aşık Veysel Caddesi’nde
yazılama yaparak Umudun Adını du-
varlara nakşettiler. Ayrıca Cepheliler
mahallede kayıp DHKC gerillaları
için yazılama yaptı. Mahallenin de-
ğişik yerlerine:“Katlettiğiniz Geril-
laların Hesabını Soracağız – Cephe”,
“Bünyamin Kılıç Ölümsüzdür” slo-
ganları yazıldı. Ayrıca “Mahir Hü-
seyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş”,
“DHKP-C”, “Sabonun Kızları Yı-
kacak Sarayları” gibi sloganlar da
mahalle duvarlarına nakşedildi.

Bahçelievler: Zafer Mahalle-
si'nde Bünyamin Kılıç’ın örgütlen-

diği, çalışma yaptığı mahallede Cep-
he milisleri yazılamalar yaptı. Du-
varlara: “Dağların Sahanı Bünya-
min’e Bin Selam – DHKC”, “Bün-
yamin Kılıç ölümsüzdür – DHKC”
sloganları nakşedildi.

Esenyurt: Yeşilkent Mahalle-
si'nde Cephe Milisleri 28 Mart'ta
mahallenin birçok duvarına umudun
adını yazdı. 15 adet
"DHKP-C" yazıldı.

Kartal: Cepheliler
Kartal’ın Kurfalı ve Cum-
huriyet (Erzincan) Ma-
halleleri’nde 14 Mart'ta
yazılama yaptı. Duvarla-
ra: “Dağlar Cephesiz Ol-
maz-DHKC”, “DHKP-
C”, “Selam Olsun 11’lere
- DHKP-C”, “Umudun
Adı DHKP-C Umudun
Adıyız Savaşıyoruz”,
“Cephe”, “Savaşa Katıl

Gerillayı Destekle - DHKC”,“Umu-
dun Adı DHKP-C”, “Şafak Yayla
Yaşıyor Dev-Genç Savaşıyor”, “
DHKC/SPB” sloganları yazıldı. Top-
lamda 16 adet yazılama halkın mat-
baası olan duvarlara nakşedildi.

KOCAELİ: Kocaeli’nin De-
rince, Erzurum ve Esentepe Mahal-
lelerinde 25 Mart'ta “Umudun Adı
DHKP-C”, “Uyuşturucu Satmak Şe-
refsizliktir – Dev-Genç”, “DHKC”,
“DHKP-C”, “Bünyamin Kılıç Ölüm-
süzdür – Dev-Genç", “Dilek Doğan
Ölümsüzdür” yazılamaları yapıldı.

Aynı Sofrada Tek Yürek ve 
Bilinçle Bir Aradayız

Sarıgazi Halk Meclisi'nde 26 Mart'ta kahv-
altı düzenlendi. Kahvaltıda Onur Polat için
2 Nisan'da yapılacak anma programı ve ça-
lışmaları konuşuldu. Onur Polat adına Sarıgazi
halkına verilmek üzere yazılan mektup okun-
du. Mektubun okunmasının ardından duygu
ve düşünceler ifade edildi. Onur'un babasının
da konuşma yaptığı kahvaltıda mektubun ve
bildirilerin dağıtımı programlanarak 5 komite
kuruldu. Kahvaltıya 25 kişi katıldı. Kahvaltıda
ayrıca 30 Mart programı konuşuldu.

Halkın Matbaası Duvarlara; Umudun Adı ve 
11 DHKC Gerillası İçin Yazılamalar Nakşedildi
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Şehitlerimizi, cenazelerimizi sa-
hiplendik ve ilk somut sonucunu al-
dık. Bünyamin Kılıç'ımızı çekip aldık
ellerinden. Ve O’nu köyünde toprağa
verdik. 

Bünyamin'in cenazesini almak,
sahiplenmenin, Kemal amcanın Der-
sim'in ortasında, Seyit Rıza'nın hey-
kelinin omuzbaşında sürdürdüğü di-
renişinin ilk somut sonucu oldu.  

Hepsini Alacağız!
Bünyamin ile, babasının DNA'la-

rının çakıştığını öğrenir öğrenmez,
Halkın Hukuk Bürosu avukatları,
babasıyla birlikte yola çıktılar. 

Yol, Bünyamin'le aynı tarafa idi.
Dersim-Malatya yönüneydi yolları. 

Sabah erkenden sonuç resmi ola-
rak kesinleşti. Malatya'da gömülmüş
bulunan gerilla, Bünyamin Kılıç'tı. 

Bu kesinliği, herkesten önce Der-
sim'in ortasında direnişini sürdüren
Kemal amcaya borçluyuz. 

Ve diğer şehitlerimizin de peşin-
deyiz. 

Kemal Gün ve avukatı, savcının
yanına gidiyorlar bir kez daha. Ola-
ğanüstü bir hal var her yanda.

Olağanüstü hal, bütün ülkede za-
ten. Olağanüstü hal, Dersim'in günlük
hayatı zaten. Olağanüstü halin ka-
rarnameleriyle yönetiliyor Dersim.  

Kemal amca, "nasıl diğer kişilerin
DNA'ları çıkmaz?" diye tartışıyor
savcı ile. 

Savcı, sığınağın kazılmasından
sonra ele geçirilen kemikler ile ilgili
bir sonuç beklemediğini, çünkü on-
larda "canlı doku yok " diye belirtiyor. 

Kemal amca sığınağı kazdıkla-
rında neler bulduklarını tek tek bir
kez daha anlatıyor savcıya. 

Savcı "bunların varlığını hatır-
lamadığını" söylüyor. 

Kemal amca sayıyor yine tek tek;
bir kafatası, bir kanlı gömlek parçası,
saç. Bunları "görmediğini" söylüyor
savcı. 

Öyle bir katliam yaptılar ki, örtbas
etme peşindeler şimdi de. 

"Bugün Çocuğumun Ke-

miklerini Gömüyorsam Bu
Senin Sayendedir"

Bünyamin'in babası ve Kemal
amca bir araya geldiler.  Bünyamin'in
babası, tarihi bir hakkı teslim ediyor
yerine: Kemal amcaya teşekkür ede-
rek şöyle diyor: "Bugün ben çocu-
ğumun kemiklerini gömüyorsam bu
senin sayendedir."

Evet, Kemal amcanın sayesinde. 
Direnişin sayesinde.  
Avukat, Bünyamin'in babası, an-

nesi, kardeşleri, şimdi hep birlikte
Malatya'dalar. Bünyaminin cenazesi
oradan alınacak. Faşizmin bürokrasisi,
bir gerillanın bu şekilde sahiplenil-
mesini hazmedemiyor, engel üzerine
engle çıkarıyorlar. "Henüz Tunceli'den
talimat gelmedi... savcımız katibimiz
dışarıda başka bir olaydalar... Bugün
olmaz, yarın gelin..."

Bize Teslim Ettiğiniz 
"Torba" 
Bünyamin'in Ölümü Değil,
Sizin Ölümünüzdür! 

Hayır, diyorlar bekleyenler; "git-
miyoruz, gitmeyiz!" dedik. Tüm gün
orada bekliyorlar. 

Sonuçta akşama doğru savcı ve
katip geldiler. 

Mezar yerini bildirdiler önce.
Bünyamin'in daha önceden toprağa
verildiği mezar yeri işçiler tarafından
açılmıştı. 

Bünyamin'i katleden devlet, onu
"bir torba içinde" teslim etti bize. 

O torbada, faşizmin vahşeti vardı. 
O torbada halkımızın umudu var-

dı. 
O torbada, annesinin babasının

gül yüzlü çocukları vardı. 
O torbada kardeşlerinin "doya-

madıkları" vardı. 
O torbada Liseli Dev-Genç’lilerin

daha o yaşta doya doya kavgayı pay-
laştıkları yoldaşları vardı. 

Katliamcılar yanılıyor. Gerillanın
sığınaklarını yakıp yıkarak, halkı
kurtuluş savaşından vaızgeçirecekleri
hesabı yapanlar yanılıyor. Bu halk
çok vahşet gördü. Bu halk, sadece

1938'de 80 bin şehit vermedi mi
Dersim'de?

O zaman da mağaraların girişine
duvar örüp, içindekileri yakıp gazla
boğup öldürmediniz mi? 

Dersim vaz mı geçti mücadele-
den?

Halk vaz mı geçti?
Bu toprakların devrimcileri, em-

peryalizme ve oligarşiye karşı halk
savaşından vaz mı geçti? 

Liseli Dev-Genç’li Bünyamin’ler,
bunun en açık, en cüretli, en kararlı
cevabıdır. 

Anlıyoruz; Korku, 
Alnı Yıldızlı Beredendir 

Ailesi, avukatı, Bünyamin'i tabuta
yerleştirip memleketinde toprağa ver-
mek üzere yola çıktılar. 

Peşleri sıra gelen sivil polis oto-
larıyla birlikte. 

Malatya'dan Elazığ'a, Elazığ'dan
Diyarbakır'a ve Bünyamin'i toprağa
vereceğimiz Silvan'a kadar, hep si-
villerin takibinde geldiler. 

Neyi takip ediyorlardı?
Ne olacaktı yolda? Ne olabilir-

di?
Bir şey olduğu ve olacağı yoktu

fakat, bir gerillanın, devlete karşı
silah kuşanmış bir adalet savaşçısının
bu şekilde sahiplenilmesine taham-
mülsüzdüler. 

Diyarbakır girişinde, bizi zırhlı
araçlar karşıladı. Konvoyumuz ka-

Bünyamin KILIÇ, 
ALNI KIZIL YILDIZLI BİR GERİLLA OLARAK DÖNDÜ KÖYÜNE
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labalıklaştı. 
Şube müdürlerinden

biri gelip Bünyamin'in ai-
lesini ve avukatını tehdit
ediyor. "Gösteri istemiyo-
ruz" diyor. 

Bünyamin'in tabutunu
taşıyan konvoy, kalabalık-
laşarak yola devam ediyor.
Önde ve arkada zırhlı araç-
lar var artık konvoyun. 

Bünyamin'in bir torba-
ya sığan cenazesinden kor-
kuyorlar. Bünyaminler’in Amed'e
kadar uzanmış olmasından korku-
yorlar.

Onlarca belki yüzlerce gerillanın
cenazeleri kayıpken, katledildikleri
sığınaklarda terk edilmişken, alnı
kızıl yıldızlı gerillaların birinin bile
bırakılmayıp, haklılık ve meşrulukla
sahiplenilmesinden korkuyorlar. 

Velhasılı kelam; korku, alnı yıldızlı
bereden, bu net olarak görülüyor. 

Konvoyumuza katılanlar sadece
zırhlı araçlar değil. Bünyamin'in ai-
lesinden, akrabalarından, TAYAD'lı-
lardan ve Devrimci Gençlik'ten bek-
leyenler de Diyarbakır'da konvoya
dahil oluyorlar.  

Nihayet konvoyumuz Bünya-
min'in köyüne ulaştı.

Amed'in işkencecileri, katliam-
cıları, köyün girişinde yine arabalarla
bekliyorlar. Konvoydakiler yetmedi
anlaşılan. Girişte bekleyenler de oto-
büsün arkasına takıldılar. Öylece bü-
yüyen konvoyla köye gittik. Köylüler
de bizi bekliyordu. Beyaz tülbentli
kadınlar, arabayı yumruklarıyla dövüp
ağıtlar yakarak karşıladılar bizi.

Erkekli kadınlı bir kalabalık vardı.
Gençler yoktu pek. 

Bünyamin'in babası "camiye gö-
türüp bekleteceğiz" dedi. 

Zifiri karanlıktı. Yönümüzü gör-
memizi sağlayan bir kaç ışıldak vardı
sadece. 

Karanlıkta, umudun en genç ışığını
koyduğumuz tabut Bünyamin'in ak-
rabalarının, köylülerinin omuzlarında,
yukarı doğru yürümeye başladık.

Ağıtlar devam ediyordu. 
Geleneklere uyarak, Bünyamin'i

köyde dolaştırdık. 
Ancak bu arada köylülerin bir

kısmı, cenazenin bir an önce gömül-
mesini, Bünyamin'in topraktan çı-
karıldığını, bekletmenin inançlarına
aykırı olduğunu söyledi. Bünyamin'in
babasının gönlü, bekletmekten ya-
naydı. Sonuçta, hemen o saatte def-
nedilmesi baskısı ağır bastı ve Bün-
yamin toprağa verildi.  

Bünyamin'in Köyünde
Toprağa Verilebilmesi,
Cephe Farkıdır

Cenazeden sonra, herkes evde
toplandı. Kadınlar ayrı bir yerde, er-
kekler ayrı bir yerdeydi. 

Baba eleştirdi köylüleri; korktu-
nuz, dedi. Yapmayın, dedi. 

Alelacele defnedilmesi nedeniyle
Bünyamin'in vasiyetinin yerine ge-
tirilmemiş olduğunu söyledik. Babası
da  cemaate aynı eleştiriyi yaptı. "Ne
gerekiyorsa yapalım" dediler. 

Köyde HDP'liler ağırlıktaydı.
HDP'den birkaç kişi, cenazeye de
katıldılar. Köye ilk kez bir Cephe
şehidi geliyordu. Köylüsü, aile çevresi
HDP'li olan bir genç çıkıyor ve Cep-
heli oluyordu. Üstelik çevresinin tüm
itirazlarına, tartışmalarına rağmen,
Cepheli olmakta ısrar etmişti. 

Cepheli olmakta ısrar etmiş ve
bir Cephe gerillası olarak şehit düşm-
üştü. 

Cephe'yi tanısın tanımasın herkes
bir "fark" görmüştü bu olayda. 

Fark şuydu, PKK'den onlarca ge-
rilla katledildikleri dağlarda, sığı-
naklarda bırakılmışken, kimileri kay-
bedilmişken, yüzlercesi toplu me-
zarlara gömülmüşken, ve onların bu-
lunması için bir şey yapılmazken,
Cephe; 11 gerillası için her yeri ayağa
kaldırmış, açlık grevi başlatmış ve

işte şimdi, Bünyamin'i alıp
köyüne getirmişti. Kimdi
bu Cephe?

Cenaze sonrası sohbet-
te soru buydu. Politik bir
köydü; hemen herkesin
Kürt milliyetçi hareketten
şehidi, tutsağı vardı. Peki
bu Cephe kimdi? 

Bünyamin'in bir yakını
cevapladı bu soruyu: 

"İki üç senedir ben bun-
ları tanıyorum. HDP'nin

de içindeyim. Bu insanlar HDP'den
daha sağlamdır. Yalan söyleyemem,
çok sağlam insanlardır." 

Büyükler kalktıktan sonra gençler
de geldiler. Onlar da aynı soruya ce-
vap arıyorlardı. 

Cevap, Bünyamin'deydi. 
Sabah erkenden tekrar mezarda,

Bünyamin'in başucundaydık. Anma-
mızı yaptık. Köylüleri "ne varsa ge-
tirin asalım" dediler. Akşamki tar-
tışmanın sonucuydu bu. İki pankart
vardı. Onlar asıldı Liseli Dev-Genç’li
gerillamızın başucuna. 

Sonra Bünyamin en çok şekerpare
tatlısını sevdiği için, iki tepsi şekerpare
yaptırdık, çocuklara dağıtmak için.

Şehidimizi köyüne, uğruna canını
verdiği toprağına emanet edip dön-
dük.

YASIMIZ COŞKUSUZ,
DAĞLAR BÜNYAMİN’SİZ 

OLMAZ
Burası geleneklerin evin her köşesine

sindiği bir yer; gelenekleriyle yaşayan
bir evdi. Gelenektir; cenaze evinde müzik
çalınmaz. Radyo, tv. açılmaz. 

Ama artık burası başka bir evdi. Bu
cenaze başka bir cenazeydi. 

Böyle olduğu için de burada bir müzik
çalıyordu durmadan ve durmadan tek-
rarlanıyordu. Gerillalar için yapılan, "Dağ-
lar Şahansız olmaz" türküsü çalıyordu. 

Evdekiler onu, "dağlar Bünyamin’siz
olmaz" diye dinliyorlardı. 

Olmazdı elbet dağlar Bünyamin’siz. 
Bünyamin’in annesinin ve Bünya-

min’in babasının yüreklerinin Bünyaminsiz
olamayacağı kadar doğal bir duyguydu
dağların Bünyamin’siz olmayacağı. 



Amed’in Yiğit Delikanlısı 
Bünyamin Kılıç’ın ve 

DHKC Gerillalarının 
Hesabını Soracağız!
Bahçelievler:
Zafer Mahallesi'nde Halk Cephesi tarafından

24 Mart’ta pankartlar asıldı. “Bünyamin Kılıç
Ölümsüzdür -Halk Cephesi” Kaybedilen 10
DHKC Gerillası Nerede?/  Dev- Genç imzalı
pankartlar asıldı.

Dersim:
Merkez’de bulunan esnafa 22 Mart'ta Seyit

Rıza Parkı'nda bulunan Kemal Gün’ün açlık
grevini anlatan bildiri dağıtımı yapıldı. Yapılan
çalışmada 500 tane bildiri dağıtıldı. Çalışma 2
saat sürdü.

Şehitlerimiz 
Onurumuzdur! 

Halk Cepheliler 7 Kasım’da Dersim’de bom-
bardımanda katledilen 11 DHKC gerillalarından
Bünyamin Kılıç için Gazi Mahallesi Nalbur
Bölgesi’nde 25 Mart’ta, “Bünyamin Kılıç Ölüm-
süzdür” yazılı pankart astı.

TAYAD’lı Aileler Dersim’de havadan bom-
balanarak katledilen 11 kayıp gerillanın cena-
zelerinin bulunması için, 29 Mart’ta İstanbul’un
Nurtepe Mahallesi’nde imza topladılar. Toplam
50 adet imza toplandı.

Bünyamin K�l�ç’�n Hesab�n� 
Soracağ�z!

Gazi Cephe Milisleri 24 Mart’ta İsmetpaşa Caddesi üzerine
“DHKC Gerillası Bünyamin Kılıç’ın Hesabını Soracağız” yazılı
bomba süsü verilmiş pankart astı. Bu konuyla ilgili yaptıkları
açıklamada: “ Kızıldere’den bugüne her koşulda halk düşman-
larının korkulu rüyası olmaya devam ediyoruz. Bizler Cepheliler
bu halkın umuduyuz halkımıza komutanlarımıza layık olacağız
her eylemimizde daha da ustalaşacak halk düşmanlarının kor-
kularını büyütmeye devam edeceğiz” denildi.

MMezar Hakkımız İçin Direneceğiz!
Devrimci İşçi Hareketi cenazeleri kaybedilmeye çalışılan

10 DHKC gerillasıyla ilgili 26 Mart'ta bir açıklama yaptı.
Açıklamada: "Dersim'de 7 Kasım 2016 tarihinde bombalanan
sığınakta kalan 11 DHKC gerillasından uzun zaman haber
alınmadı. Ailelerin mücadelesi sonucu Malatya Adli Tıp 7
cenazeyi gömdüğünü kabul etmek zorunda kaldı. Evlatları için
direnişe geçen aileler bir kemik dahi olsa almadan gitmeyecek-
lerini belirttiler ve 28 Ocak'tan beri cenazeler için mücadele
sürüyor. Kayıp gerilla Murat Gün`ün babası Kemal Gün`ün di-
renişi sonucu 28 Şubat'ta bombalanan sığınak açıldı ve kalan
kemikler alındı. 19 Mart günü de Bünyamin Kılıç’ın cenazesi
ailesine teslim edildi. Diğer kayıplardan hala haber yok. Emek-
çinin, işçinin düşmanı AKP, ailelere zulüm üstüne zulüm
yaşatıyor. Kemal Gün'ün açlık grevi direnişi 30’lu günleri
geçti. Mezar hakkı için bile direnmek zorundayız bu ülkede.
Kemal baba da evlat sevgisiyle arıyor oğlunun kemiklerini.
AKP bir an önce kayıpların yerini açıklamalı ve cenazeler
ailelere teslim edilmelidir. AKP ölülerden bile korkuyor. Korkusu
o ölülerin halkta yarattığı öfke ve hesap sorma isteğidir. Bu
korku onun sonu olacak." denildi.

ÜÇ KAHRAMAN
VE ANNELERİ, BABALARI

Bünyamin, 18'inde delikanlı.. 
Umudun bayrağını kuşanıp döndü evine. 
Onunla birlikte gidenlerden bir yoldaşının gözlerinden

yaşlar geliyor. Bünyamin'in annesi uyarıyor: "gözyaşı
dökme... hayır ağlamayacağız." 

Dilek’in, Dilek Doğan'ın annesi de Diyarbakır'daydı. 
Dilek’in annesiyle, Bünyamin'in annesi kucaklaştılar.

Acılarını paylaştılar.  
Leyla'nın babası oradaydı. 
"O kahraman kızın babası" diye tanıttılar O’nu bir-

birlerine: Kahramandı Leyla. 
"Çünkü Leyla olmasaydı, çocuklarımızı bulamaya-

caktık."
Kahramanların babaları, anneleri bir aradaydı bura-

da.
Bünyamin'in babası bir kahramanın babasıydı. 
Çünkü Bünyamin, etrafı uzlaşmacılığın teorisiyle

kuşatılmışken, genç yaşta militan olanı, devrimci olanı

tercih etme cüret ve donanımına sahipti. Kahramandı
Bünyamin; "Liseliler gerillaya katılın" kampanyasını
sürdürdükten sonra, gerillaya katılan ilk liseli olmuştu.
Sözü özüydü. Teorisi pratiğiydi. Kahramandı, çünkü
önce kendini yenmişti. Kahramandı, düşmanı yenmişti.
emperyalizmin, oligarşinin devasa gücüme karşı, em-
peryalizmi kovmak, oligarşiyi yıkmak kararlılığı ve
inancıyla silah kuşanmıştı. 

Dilek Doğan'ın annesi, bir kahramanın annesiydi.  
Çünkü Dilek, işkencecilerin, katillerin karşısında

sinmeden, boyun eğmeden, halkının kararlarına uyarak
"galoş giyin" demişti onlara. 

Leyla'nın babası, bir kahramanın babasıydı. 
Çünkü Leyla, kendisi içindeyken bombalanıp yıkılan

sığınaktan çıkmış, üç gün sonra, tekrar bombalarla
yakılıp yıkılan sığınağa dönüp, oradan silah bulmuş,
yaralı haldeyken, hiçbir imkan ilişki yokken, orada
neler olup bittiğini Partisine ulaştırmıştı. Kahramandı.
Yıkılmış sığınaktan çıkardıkları silahlarla savaşa devam
etmişlerdi.
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21 Mart günü, Malatya'dan Amed'e
Newroz kutlamalarına katılmak için
gelen Kemal Kurkut, polis kurşunuyla
katledildi. Kemal, Haziran Ayaklan-
ması sırasında İstanbul'da eylemlere
katılan bir gençtir. Berkin'in katledil-
mesiyle öfkesi büyümüş, politikleş-
meye başlamıştır.

Malatyalı yoksul bir Kürt-Alevi
ailesinin çocuğu olan Kemal, 10 Ekim
2015'te Ankara Gar Katliamı sırasında
barış istemek için oradadır. Ailesi;
katliamdan sağ kurtulmasına rağmen,
üzerine yağan et parçalarını ve üzerine
sıçrayan kanı unutamadığını söylüyor.
İçe kapandığını ve sık sık “İç savaş
çıkacak, herkes ölecek. Ben artık in-
sanların ölümüne dayanamıyorum”
dediğini anlatıyor.

Sabaha karşı ailesine haber ver-
meden Newroz kutlaması için Amed'e
geliyor ve miting alanına gidiyor. Saat
08.00'e gelirken 4 No’lu giriş kapısına
yöneliyor, polisler de Kemal'e. Nuri
Akman'ın haberine göre:

"Kurkut'un Diyarbakır'da yaşayan
abisi Ferhat Kurkut, halen olayın şo-
kunda. Esnafların anlatımıyla paralel
bilgiler paylaşan Kurkut, giriş kapısı
yönüne doğru koşan kardeşinin ar-
kasından 2 ya da 3 polis kovalarken,
bunu gören giriş kapısı tarafındaki
yaklaşık 50 polisin kardeşine yönel-
diğini söyledi. Giriş kapısı tarafında
duran polislerin silah doğrultması
üzerine kardeşinin durduğunu ve “üze-
rimde bir şey yok” dediğini belirten
Kurkut, polislerin üzerindeki çanta
ve elbiseleri çıkarmasını istemesi üze-
rine kardeşinin tartışmaya girdiğini,
ancak söyleneni de yaptığını anlattı.
Kardeşinin üzerinde sadece atletiyle
kaldığını, yürüyerek polise yaklaştığını
öğrendiklerini anlatan ağabey Kurkut,
'Polis kardeşimden atletini de çıkar-
masını isteyince, bize olayı anlatan-

ların dediğine göre, “Ne var ne, üze-
rimde ne var?” diye bağırıyor ve at-
letini çıkarıp atıyor. Bu esnada da
sinir krizi geçirdiği için polise bağırıp,
çağırıyor ve koşuyor. Zaten ardından
bu olay yaşandı' dedi.”(Dihaber, 23
Mart 2017)

Olayın ardından yapılan Valilik
açıklamasında şöyle denildi: "Miting
alanına girmeye çalışan sırt çantalı
bir şahıs, alanın güvenliğini sağla-
makla görevli güvenlik kuvvetlerince
aranmak istenmiş ancak şahıs kendini
aratmak istememiş, ‘Çantamda bomba
var hepinizi öldüreceğim’ diyerek gü-
venlik güçlerine bıçaklı saldırıda bu-
lunmuş ve etkinliğin yapılacağı yöne
doğru koşmaya başlamıştır. Şahıs,
güvenlik güçlerinin tüm uyarılarına
rağmen elindeki bıçağı atmamış ve
alana doğru koşmaya devam etmiştir.
Söz konusu şahsın canlı bomba olma
ihtimali değerlendirildiğinden ve alanda
bulunan katılımcıların can güvenliği
göz önünde bulundurulduğundan dolayı,
arama noktasında görevli güvenlik güç-
lerince müdahale edilmiştir."

Polis, yaptığı infazın ardından, ga-
zetecilerin fotoğraf makinasındaki ha-
fıza kartlarını formatlatarak suç delili
kalmasın istiyor. Ancak bir gazeteci,
an be an infaz karelerini yayınlayınca
Valilik'in yalanı da ortaya çıktı.

Sırt çantasında bomba olamazdı;
çünkü üstü zaten çıplak ve onlarca
polisin arasındaydı. Miting alanında-
kilere zarar veremezdi; çünkü alan
boştu. Devlet sorgusuz sualsiz gencecik
bir insanı katletti. Yoğun tepkiler üze-
rine 2 polis hakkında göstermelik so-
ruşturma açıldı. Biri savcılıktan serbest
bırakıldı, diğeri de adli kontrol şartıyla
hakim tarafından salıverildi. Hemen
ardından yayın yasağı getirilerek olayın
üstü örtülmeye çalışıldı.

Malatya'da defnedilecek cenaze

de AKP'li belediye tarafından çileye
çevrildi. Cenaze aracı vermedi, suyu
keserek yıkanması engelledi, mezar
yeri “sit alanı” denilerek gömülmek
istenmedi. Cenaze Kemal'in ailesi için
ayrı bir eziyete çevrildi. Hiçbir değer
tanımayan faşist AKP, bir bütün olarak
katliamı aklamaya soyundu.

80 yıllık inkar, imha, ilhak, asimi-
lasyon politikası, AKP iktidarında
“Çocuk da olsa kadın da olsa gereği
yapılacaktır” anlayışıyla devam etti-
riliyor. Sonuç; 6-7 Ekim olayları, Ro-
boski, Sur, Lice, Cizre, Nusaybin...
ardı arkası kesilmeyen askeri operas-
yonlar, onar onar katledilen gerillalar,
boşaltılan yüzlerce köy ve göçertilen
yüzbinlerce insan... Kemal'in infazı,
bu bütünlüklü politikanın sadece bir
parçasıdır, ne ilk ne de sondur...

İnfazın bir boyutu devletin halk düş-
manlığı, diğer boyutu ise Kürt milli-
yetçilerinin politikalarıdır. Öncelikle
Kürt milliyetçi hareket, bu infazda so-
rumluluğunu kabul edip, halka özeleştiri
vermek zorundadır. Kemal ile polis tar-
tışırken HDP'nin güvenlik görevlileri
nerede olduklarını açıklamalıdırlar. 

HDP cevap vermelidir:
- Şayet güvenlikçiniz yoksa, nasıl

oluyor da önlem almadan yüzbinlere
çağrı yapabiliyorsunuz? Gerçekten 1
gün öncesinde ya da sabah erken sa-
atlerde alana koyacak tek bir miting
görevliniz yok muydu?

- Diyelim ki o anda müdahale edecek
görevliniz yoktu, olay yaşandı ve engel-
leyemediniz. Sonrasında ne yaptınız?

- Polis olayı bahane edip kitleye
saldırsaydı ne yapacaktınız? Hangi
önlemleri aldınız?

- Newroz mitingi, olaydan 3 saat
sonra başlıyor. 3 saat sonra da Ke-
mal'den haberiniz olmadı mı? Olma-
dıysa neden olmadı?

AAmed'de Kemal Kurkut'un Katledildiği Anda HDP'lilerin Haberi Oldu Mu?

Miting Başlamadan 3 Saat Önce Gerçekleşen İnfazdan Haberi Olduysa Ne Yaptı? Haberi Olmadıysa Neden?

KEMAL KURKUT'UN ve KATLEDİLEN HALK 
ÇOCUKLARININ HESABINI ANCAK DEVRİMCİLER SORAR!

Tek Yol DevrimTek Yol Devrim
Kürdistan’daKürdistan’da
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- Sahneden anons yapıp halkı bil-
gilendirdiniz mi, bilgilendirdiyseniz
ne dediniz? Bilgilendirmediyseniz ne-
den? Neden bunu bir hesap sormaya
dönüştürmediniz?

- Ertesi gün hala haberiniz olma-
dığı için mi 22 Mart tarihli gazetele-
rinizde “Newroz'da Kazandık Sıra
Referandumda” haberleri arasında
tek satır haber yapmadınız?

Açıklayın, halkı faşizmin zulmüyle
baş başa bıraktığınızı itiraf edin! “Ba-
rış-müzakere” hayallerinize gölge dü-
şer diye halkı savunmasız bıraktınız.
Sizin çağrınızla alana gelen bir genç,
uzlaşmacı politikalarınız nedeniyle
katledildi ve bundan en ufak bir so-
rumluluk duymadınız. 

İdeolojik ve siyasi öncülüğünü
emperyalizmin yapığı uzlaşma, tasfiye,
teslimiyet sürecinde, emperyalizmin
“kara gücü” haline geldiniz. Televiz-
yonlardan “Roboski'yi unutmaya ha-
zırız, 17 bin faili meçhulü unutmaya
hazırız…” dediniz ve sonrasında Sur
yaşandı. Siz her “barış” dediğinizde
Kürt halkı daha çok bedel ödedi. Ve
gelinen süreçte halktan öylesine kopup
öylesine yozlaştınız ki, ölen genç bir
insanın kanı yerdeyken, saatlerce mü-
zik eşliğinde şenlik havasında halka
halay çektirdiniz. Halka öfke sloganları
attırmak yerine "Hayır" dedirtmek
daha çok işinize geliyordu çünkü.

Doğru tavır miting alanına girmeye
çalışan bir gencin katledilmesini mi-
tinge gelen kitleye duyurmaktır. Miting
alanını o katliamın hesabının sorulduğu
bir zemine çevirmek yerine gizlemek
Kürt Milliyetçilerinin uzlaşma ve tes-
limiyet politiklarından bağımsız de-
ğildir. Katliamı gizlemek bir tercihtir.
Ne olursa olsun da “barış” olsun, ne
olursa olsun da AKP faşizminin icazet
sınırları dışına çıklamasın anlayışıdır.
Bu nasıl bir Newroz anlayışıdır… New-
roz ruhu direniştir, savaşmaktır. Newroz
ruhunda gözünün önünde katledilen bir
gence sahip çıkmamak yoktur. 

Halk tepki gösterdikten sonra,
olayı yine fırsata çevirip “Kürt genci
katledildi” diye mağdur politikası ve
hayır propagandasına dönüştürmeye
çalışıyorsunuz. Bu yüzden 23 Mart
tarihli Yeni Özgür Politika'da mecburen
yayınladığınız haberi şöyle verdiniz:

"Elinde bıçak, yarı çıplak vaziyette
kontrol noktasında polislerle tartışan
şahıs, daha sonra noktayı geçerek
koşmaya başladı. Kimi polisler gencin
üzerine, kimi polisler de havaya ateş
açarak genci durdurmak istedi. Bir
polis amirinin “Ateş etmeyin” uyarı-
larına rağmen açılan ateş sonucu
genç sırtından vuruldu. Cinayetin ar-
dından olay yerindeki gazetecilerin
fotoğraf makinelerini kontrol eden
polis, makinelerdeki kartlara format
çektirdi."

Sakın kimseyi kandırmaya kalk-
mayın. Haberinizde bile neredeyse
Kemal'i suçlu göstereceksiniz; koş-
masaydı vurulmazdı öyle mi? Polis-
lerin bir kısmı şahsa, bir kısmı havaya
ateş açtı ne demek, suç bazı kötü
niyetli polislerde mi? Her şey ayan
beyan ortadayken, 23 yaşındaki bir
insanımızın katledilmesini nasıl oluyor
da “Cinayet” diyerek sıradan bir adam
öldürme olayı olarak verebiliyorsunuz?
Bunlar basit yazım hataları değil, dev-
leti aklama çabasıdır. O fotoğraflar
yayınlanmasaydı, tepkiler çoğalma-
saydı yine gündeminizde olmayacaktı.
Utanmadan cenazeye giden millet-
vekiliniz beylik laflar eşliğinde “Ke-
mal'i katledenler mutlaka cezalandırı-
lacak” diyor. Peki bu nasıl olacak, bun-
dan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz,
programınız nedir? Roboski'de Sur'da
yaptığınız gibi koca bir hiç mi?

Kemal'i devlet katletmediğine,
sizin bir kusurunuz olmadığına göre
suçu kime yıkmalı? Elbette size göre
suçlu “kılı kıpırdamayan ülke”, “susan
insanlık”... Kürt halkı, değerleri için
ölümü göze alan, direnişçi ve onurlu
bir halktır. 1990'lardan bu yana, Kürt
halkının bağımsızlık talebini, direnme
dinamiklerini canhıraş bir çabayla
yok eden, inançsızlaştıran, umudunu
barış masalarında satan sizin kendine
güvensiz, emperyalizmden medet
uman politikalarınızdır.

Sonuç olarak;
1- Kemal, ulusal bayramını kutla-

mak için Kürt milliyetçilerinin çağrı-
sıyla gitmiştir o alana ve gayrı meşru
olan o alanda işkenceci polislerin bu-
lunmasıdır.

2- Kemal'in katledilmesinden, ora-
da güvenlik almayan tertip komitesi

de sorumludur ve halka özeleştiri
yapmalıdır.

3- Üst araması yapılırken tartışmış
ve üzerinin soyulmak istenmesine
karşı çıkmıştır. Hakareti ve çıplak
aramayı hazmedemeyerek, eline bir
bıçak alarak onurunu savunmuştur.
Elinde bıçak olması, devlete insan
katletme özgürlüğü vermez.

4- Kendini dünyanın merkezinde
gören, faydacı ve gözü kör bir milli-
yetçilikle Kürt halkının kurtuluşu ger-
çekleştirilemez.

5- Teslimiyete odaklanmış, ideolojik
bağımsızlığını yitirmiş bir hareket, zu-
lümlerin hesabını soramaz. Kemal'in
de katledilen tüm halk çocuklarının da
hesabını ancak devrimciler sorar.

6- Halkımız, kimin atına binersen
onun kılıcını sallarsın, der. Amerikan
silahlarıyla, Rojava'da NATO üsleri
kurularak bir halk savunulamaz. Kürt
halkının kurtuluşu; anti-emperyalist,
anti-oligarşik devrimdedir.

Doğru tavır miting ala-
nına girmeye çalışan bir
gencin katledilmesini mi-
tinge gelen kitleye duyur-
maktır. Miting alanını o

katliamın hesabının sorul-
duğu bir zemine çevirmek
yerine gizlemek Kürt mil-
liyetçilerinin uzlaşma ve
teslimiyet politiklarından
bağımsız değildir. Katlia-
mı gizlemek bir tercihtir.

Ne olursa olsun da “barış”
olsun, ne olursa olsun da
AKP faşizminin icazet sı-
nırları dışına çıklamasın
anlayışıdır.  Bu nasıl bir

Newroz anlayışıdır…
Newroz ruhu direniştir,
savaşmaktır. Newroz ru-
hunda gözünün önünde

katledilen bir gence sahip
çıkmamak yoktur.
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Urfa’da, birikmiş 1500 liralık kira ve su ile elektrik borcu-
nu ödeyemediği için ev sahibi tarafından 3 yıldır oturduğu 

evden çıkarılan Hurma ailesi, gardıroptan yaptıkları evde 
yaşamak zorunda bırakıldı. 

Suçlusu: AKP Faşizmi!

AKP FAŞİZMİNİN SECERESİ 
SUÇLARLA DOLUDUR

Faşizmin
namluları üzerine
doğrulmuşken ve
de durmaksızın
ateş ederken

durup 
beklemek,

barış dilemek,
mermi yerine

çiçek atmak yani
halkı savunmasız
bırakmak halka

karşı işlenmiş bir
suçtur. 

FAŞİZM, ZALİMİN ZULMÜDÜR...

FAŞİZM YOKSULLUK DEMEKTİR!

FAŞİZM, HALKIN EN İLERİ KESİMLERİNİ 
TESLİM ALMAK İÇİN TERÖRE BAŞVURUR

Baskı ve terör kurumları devlette somutlanır. Ordusu,
polisi, istihbarat örgütleri, hapishaneleri, legal ve illegal
çeşitli kontrgerilla örgütlenmeleri ve nihayetinde sivil
faşist hareketlerden oluşan milis örgütlenmeleri bunların
belli başlılarıdır.

İster devlet eliyle, ister onun beslemeleri sivil faşistler
eliyle uygulansın, faşist terör tek bir amaç için uygulanmaz.
Temel amaç her zaman için, halkın en ileri kesimlerinin
teslim alınıp diğer kesimlere örnek gösterilerek susturulması
olmakla beraber, zincirleme bir dizi sonuçlar doğurur. 

En başta devrimcileri yıldırmayı, yıldıramıyorsa
katletmeyi hedefleyen faşist terör, kitlelerin ekonomik,
demokratik talepli eylem ve direnişlerinin dağıtılma-
sından kitle hareketinin engellenmesine, grevlerin kı-
rılması, gösteri ve yürüyüşlerin engellenmesinden ör-
gütlülüklerinin dağıtılmasına kadar emekçi kitlelerin
hemen hemen tüm faaliyetlerin de karşısına dikilir. 

Faşizm toplumun en ileri kesimleri olan devrimcileri
katlederken, demokrat ve ilerici kesimleri de sindirmeyi
ve giderek yozlaştırmayı hedefler. Baskı ve terörle tarafsız
hale getirilen kitleler sürekli baskı ve zor tehdidi karşısında
faşizmin isteklerine boyun eğmeye zorlanır. Ve istisnasız
kendi gibi düşünmeyen her kesime karşı uygulanır. 

Devletin kolluk güçleri işkence yapar, katleder, faşist
mahkemeler işkencecileri korur, ceza vermeyerek ödüllendirir.
Katlederler, katilleri mahkemeler korur. Cinayetler, mah-
kemelerce “faili meçhul” (aslında bellidir) bırakılır.

Faşizmin hukukunun temel düsturu; adaletsizliktir!
Faşizmin hukukunun halk düşmanı niteliğini aşağıdaki
veriler gözler önüne sermektedir. 

“2002-2012 yılları arasında AKP iktidarında:
*129 faili meçhul cinayet
*428 kişi “dur” ihtarına uymadı denilerek katledildi. 
*322 kişi gözaltında ve hapishanede işkenceyle katledildi. 
*2002-2009 yılları arasında 29 bin 511'i polis olmak

üzere 34 bin 931 kolluk kuvveti hakkında işkence nede-
niyle şikayette bulunuldu. 

*20 bin polis, jandarma ve gardiyan hakkında “ta-
kipsizlik” kararı verildi. 

*8 bin 415 polis, jandarma ve gardiyan hakkında
kamu davası açıldı. Bu davaların yüzde 90'ı beraat ile
sonuçlandırıldı. 

*2007 yılında “polis ve selayetleri yasasında yapılan
değişiklikten sonra 2012 yılına kadar polis tarafından
24'ü karakollarda işkenceyle olmak üzere toplam 107
kişi öldürüldü. 

*24 kişinin işkenceyle öldürüldüğü, 24 karakolun
24'ünde de kameralar bozuk, denildi.”
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Grup Yorum bu sene bağımsız
Türkiye şiarıyla gelenekselleşmiş kon-
serlerinin yedincisini düzenliyor. Mil-
yonlar olmak için, faşizme karşı tek
yürek, tek yumruk olmak için hede-
fimizi büyütüyoruz, Yenikapı Mey-
danı’nda buluşalım.

1 Milyon Davetiyeyi 1000
Komite Kurup Dağıtacağız!   

Tek yürek olacağız, çünkü bizler,
bu vatanın asıl sahipleriyiz. Yoksuluz,
aç bırakılanlar, adaletsiz bırakılanlarız.
Emeğimiz sömürülüyor, iş katliam-
larında, madenlerde katlediliyoruz.
Köylerimiz, kentlerimiz yakılıyor, yı-
kılıyor, hak aradığımızda ise başı-
mızdan devletin copları eksik olmuyor,
mesleğimizden ihraç ediliyor, binbir
türlü baskılara mahruz kalıyoruz. Biz
halkız, Türk, Kürt, Laz, Arap, hangi
milliyetten olursak olalım, aynı acıları
çekiyor, aynı adaletsizlikleri yaşıyoruz.
Tek yürek olacağız, acıları umuda
dönüştüreceğiz.

Bunca adaletsizlik yaşanırken re-
ferandumlarla, seçimlerle aldatılıyoruz,
faşizme karşı mücadele yerine üç beş
senede bir sandığa gitmekle avutulu-
yoruz. Halbuki hangi burjuva partisi
gelirse gelsin, kendi cebini doldur-
maktan başka bir şey yapmayacağını
çok iyi biliyoruz. 16 Nisan referan-
dumu yaklaşırken bugün de evet-
hayır demekle avutuluyoruz. Umu-
dumuz referandumlar değil,16 Ni-
san'da sandıklara gitmekte değil. 23
Nisan'da Bağımsız Türkiye konseri-
mizde tek yürek olmaktır, hepimiz
birimiz birimiz hepimiz için mey-
danlara çıkmaktır umudumuz.

Bunca zulme, katliama, işbirlikçi
faşist iktidarın binbir çeşit suçlarına
ve en temelinde emperyalizmin dünya
halklarına ve Anadolu halklarına sal-
dırılarına karşı, birleşelim, savaşalım,
kazanalım. Emperyalizme ve Faşizme
Karşı İlle Kavga! Anadolu halkları
için, Mahir'lerin bağımsız Türkiye
şiarını büyütmenin, devrimci müca-

deleyi büyütmenin sloganıdır bağımsız
Türkiye sloganımız. Bağımsızlık, de-
mokrasi ve sosyalizm talebimizi, dün-
ya halklarının en meşru ve haklı ta-
leplerini dile getirelim istiyoruz. 

Faşizmin türkülerimizi susturama-
yacağını, Grup Yorum'u ve 80 milyon
halkımızı teslim alamayacağını anla-
tacağız. OHAL uygulamasını tanımı-
yoruz, bizim açımızdan, yıllardır ezi-
lenler, zulme uğrayan halkımız açı-
sından hiçbir şey değişmiyor çünkü.
AKP faşizmi Grup Yorum’u teslim
alamasa da halka gözdağı vermek is-
tediği için konserlerimize saldırıyor,
konserler yasaklıyor ve pervasızca
saldırıyor çünkü halkın örgütlenme-
sinden, kavga türkülerini hep bir ağız-
dan dillendirmesinden korkuyor. Ama
bir yandan bütün baskılarına rağmen
Grup Yorum'un daha da sahiplenil-
mesinin önüne geçemiyor, bu gerçeği
değiştiremiyor. Çünkü Grup Yorum
halktır! Belki binlerce polisiyle mey-
danları, semtleri işgal ediyor ama va-
tanımızın bütün meydanlarında, hal-
kımızın türkülerinin yankılanmasının
önüne geçemiyor. Bu ise faşizmin ör-
gütlü bir halk karşısında acizliğinin
göstergesidir.

Bu konserimiz diğer bütün kon-
serlerden farklı bir konserdir. Bu kon-
serin özünde emek vardır, binlerce
insanın emeği, halkımızın emeği. Hiç-
bir sponsoru arkamıza almadan devasa
bir konser örgütlüyoruz halkımızla
birlikte. Çünkü kolektivizm var bu
konserin temelinde, kurulan komite-
lerle yapılan kolektif çalışma tarzı
var. Bu çalışma tarzımızdır bizi güçlü
kılan, bu çalışma tarzıyla bütün kentleri
ve bütün Anadolu'da konsesimizi du-
yuracağız. Bin komite olacağız. Bu
komiteleri hızlıca kuracak, her insa-
nımızı bir komiteye dönüştüreceğiz,
çünkü komiteleşmek demek daha di-
namik ve daha verimli bir çalışma
tarzı demektir, örgütlü ve bilinçli
emek demektir. Konserimiz için tam
1 milyon bildiri basıyoruz ve bunu

ancak kolektif ve komiteleşmiş bir
çalışma tarzıyla başarıyla ulaştırmamız
mümkün. Biz halkımıza güveniyoryuz,
kendimize güveniyoruz. Bir milyon
davetiyeyi halka ulaştırmak için ise
en az bin komite kurmalıyız, çünkü
bir milyon kişi olacağız o meydanda.
Bir milyon davetiye demek Grup Yo-
rum halktır demenin, türküler susmaz
halaylar sürer demenin en somut ifa-
desi olacaktır. Faşizm OHAL ile, kat-
liamlar ile 80 milyon halkı teslim
alamayacak demektir, mücadele de-
mektir, umut demektir.

Halkın sanatını halkla buluştura-
cağız bu konserle, faşizme dur de-
menin, halkımızın ilerici sanatının
meşruluğuyla kapı kapı, sokak sokak
ulaştıracağız bir milyon davetiyeyi
milyonlara. Bizim milyonlarca liralık
bütçelerimiz yoktur, buna rağmen de-
vasa büyüklükte konserler düzenli-
yoruz. Çünkü halk ile birlikte yapı-
yoruz bu konserin çalışmalarını. Bill-
boardlarımız, devasa büyüklükte dev
pankartlarımız olmasa da, tek yürek
olan binlerce insan var, yüreği halktan
yana atan milyonlarca insanımız var.
Bu sene ise bütün baskılara rağmen
daha büyük bir konser yapacağız. Fa-
şizmin krizini derinleştiriyoruz, çünkü
halk birlik olursa uykuları kaçar. Kapı
kapı dolaşacağız, sesimizi halkımıza
ulaştıracağız. 

İnanıyoruz ve başaracağız, örgüt-
lenmiş halkın, örgütlü sanatının gücünü
bir kez daha göstereceğiz. Mesele
konserin yasaklanıp, yasaklanmaması
değil. Halkımıza bu konserin siyasi
önemini anlatmalı, kavratmalıyız ki;
tek yürek olup bütün vatanımızı ba-
ğımsız Türkiye çağrımız ile donatalım.
Bütün meydanlarda 23 Nisan Grup
Yorum günü olsun! 23 Nisan'da Her-
kes Grup Yorum elemanıdır. Milyon-
larca halkımzın türkü söylemesinin
önüne hiçbir güç geçemez. Meydan-
larda, evinde, arabasında, işyerinde...
Tek yürek olacağız! Halkın Tükülerini
Halkın Meydanlarında söyleyeceğiz. 

223 Nisan Pazar Günü Tek Yürek Olup 
Yenikapı'da 7. Bağımsız Türkiye Konseri'nde Buluşalım! 

FAŞİZM 80 MİLYON HALKIMIZI TESLİM ALAMAZ
GRUP YORUM HALKTIR SUSTURULAMAZ!
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YÜRÜYÜŞ: İdil Kültür Merkezi
polis tarafından nasıl basıldı. İşkenceyle
gözaltına alındığınızı biliyoruz. Neler
yaşadınız. Çalışma yaptığınız İdil Kül-
tür Merkezi’nde neler yaşandı?

ALİ: Kültür Merkezimiz inşaat
halindeydi. Bizim gözaltına alınma-
mızdan 3 hafta önce de basılmıştı.
İnşaat nedeniyle kapı açıktı zaten.
Kar maskeli, tepeden tırnağa silahlı
kişiler birden içeri daldılar. Üzerlerinde
polis olduklarına dair bir yazı yoktu.
Hepimizin üzerine atlayıp döverek
zırhlı araçların içine götürdüler. O
zaman polis olduklarını anladık. Kültür
merkezimizin her tarafını zırhlı araç-
larıyla sardıklarını gördük. Hepsinin
yüzü kapalıydı. Mahallemizde halkı-
mızdan bağıran, tepki gösterenler oldu
polise. Ama herkesi susturmaya çalı-
şıyorlardı, üzerlerine silah doğrultarak
evlerine gimeye zorladılar. Sokakta
toplanan halkın üzerine gaz bombaları
attılar. Çok panik halleri vardı, hızla
bizi mahalleden uzaklaştırdılar. Amaç-
ları arama yapmak değildi. Bizi göz-
altına alıp susturmak istiyorlardı.     

DİLAN: Baskın gündüz gözüyle
gerçekleşti. Bildiğiniz gizli gizli, sin-
sice içeriye girdiler. Bizim iddiana-
mede kendilerinin polis tanıtma kart-
larını gösterdiklerini yazmışlar. Oysa
ki baskına gelen polisler bağırmaktan
ve vurmaktan başka hiçbir şey yap-
madılar. Hepimiz farklı farklı oda-

lardaydık işimizi gücümüzü yapıyor-
duk doğallığında. Polisin baskın yap-
ma nedeni tamamen işkence ve talan
etmek içindi.

SULTAN: Gördüğümüz en çarpıcı
şey baskın yapmaya gelen polislerin
nereye geldiklerinden ve ne yaptıkla-
rından haberlerinin olmamasıydı. Önce
aşağı kafeye geliyorlar ve orda bir
işçiyi gözaltına alıyorlar, herhangi bir
arama kararı yok, gözaltı kararı yok
aşağıda kim olduğunu, ne iş yaptığını,
ne için orda olduğunu bilmedikleri
bir işçinin gözaltına alınması halka
düşmanlığın apaçık bir göstergesidir.
Polisler yukarı çıktığında elbette tepki
gösterdik. Kültür merkezimizde her-
kese kapımız açıktır ama içeri silahlarla
girip, enstrümanlarımızı parçalayanlara,
kültür merkezimizi arama bahanesiyle
kırıp dökenlere, bizi işkenceyle göz-
altına alanlara, halk düşmanlarına açık
değildir, bu durumda kimseye hoş-
geldin diyemeyiz. Bizi gözaltına alırken
merdivenlerden aşağı fırlattılar, çevik
otobüsünde de yine işkence devam
etti otobüste bir çevik tırnak etlerimi
yolarak, tokat atarak işkence yaptı,
bizi ters kelepçeli biçimde saatlerce
beklettiler.

HELİN: Hırsızlar, hırsızlık ya-
pacakları bir yere nasıl giriyorlarsa
polisler de kültür merkezimize öyle
geldiler. Yüzleri maskeli, baştan
aşağıya simsiyah, titrek parmakları
tetikte, korkularını böğürtüleriyle
bastırmaya çalışarak, panik bakışları
dolaşıyordu üzerimizde. “Neden
bastınız, ne yapıyorsunuz?” soru-
muza verecek bir cevapları yoktu.
Haklı bir gerekçeleri, ellerinde bir
arama kararı dahi yoktu. Haklı olan
böylemi gelir? Baskının kendisi
gayrimeşru. Sorumuza cevapları “ne
yapıyorsunuz lan burada?” demek
oldu. Sanırım bu, cevabını milyon-
ların bildiği bir soru. Grup Yorum
üyeleri İdil Kültür Merkezi'nde ne
yapıyor? 

O süreçte
hatırlarsanız
birçok demo-
kratik kurum
hakkında ka-
patma kararı
ç ı k m ı ş t ı .
Ardı ardına
dernekler ba-
sılıyor mü-
hürleniyordu.
Halka veril-
medik istenen gözdağının cevabını
halk en güzel şekilde, mühürleri söküp
atarak veriyordu. Gündüz gözü askeri
bir operasyon gerçekleştiriyorlarmış-
çasına kültür merkezimizin basılma-
sının nedeni de Grup Yorum nezdinde
halka göz dağı vermek demektir. Yo-
rum gücünü halktan alır. Koca bir
halkı susturmaya kimin gücü yetebilir
ki? Attıkları her tekme, yumruk, ha-
karetler, küfürler hepsi bunun hazım-
sızlığının göstergesidir. Ancak bakın
bunca şeye rağmen biz yine buradayız,
burada olacağız.

YÜRÜYÜŞ: Gözaltında neler ya-
şadınız?

ALİ: Çevik otobüsüne koydukları
andan itibaren, küfür ettiler ve elleri-
miz arkadan kelepçeli olmasına rağ-

Tahliye Olan Grup Yorum Üyeleriyle Röpörtaj
“Yorum Gücünü Halktan Alır. Koca Bir Halkı 
Susturmaya Kimin Gücü Yetebilir Ki...”

O süreçte hatırlarsanız bir-
çok demokratik kurum hak-
kında kapatma kararı çıkmıştı.
Ardı ardına dernekler basılı-
yor mühürleniyordu. Halka
verilmedik istenen gözdağının
cevabını halk en güzel şekilde,
mühürleri söküp atarak veri-
yordu. Gündüz gözü askeri
bir operasyon gerçekleştiri-
yorlarmışçasına kültür mer-
kezimizin basılmasının nedeni
de Grup Yorum nezdinde hal-
ka göz dağı vermek demektir. 

Röportaj

Dilan Poyraz

Ali Aracı
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men yüzümüze,
sırtımıza, ayak-
larımıza tekme
atıyorlardı. Vatan
Polis Karakolu-
na götürdüler,
orada ellerimiz
kelepçeliyken
üstümüzü zorla
aradılar. Bu ara-
ma anı da bir iş-
kenceydi. Yerler-
de sürükleyerek

arama odasına götürüyorlardı. "Bu
odada kamera yok, güzel" diye tehdit
ederek, tekmeler atarak üstümüzde ne
varsa aldılar. Ellerim arkadan kelep-
çeliyken iriyarı bir polis kolumu kırmak
amacıyla havaya kaldırıp kelepçeli
kolumun üzerine yere fırlattı.  Herbi-
rimize benzer işkenceler yaptılar. Grup
Yorum'a küfür ediyorlardı.  

Oradan Gayrettepe karakoluna gö-
türdüler. 5 gün boyunca orada tuttular.
Sadece bir defa sağlık kontrolüne gö-
türdüler. Hastanede sıradan halka Grup
Yorum'u anlattık, Halkın sanatçılarının
susturulamayacağını anlattık. Rahatsız
oldular. Biz kendimize o kadar güve-
niyoruz ki, her yerde haykırıyoruz.
Onlar ise suçlarını gizlemenin telaşı
içindeler. Bizi gözaltına almalarını
anca yalanlarla aldatarak anlatı-
yorlar. Bizi tekrar sağlık kontro-
lüne götürmediler. Doktor oldu-
ğunu söyleyen bir kişiyi getirdiler,
hücrelere. Hücrenin içinde mu-
ayne olmayı kabul etmedik. Dok-
tora da anlattık, bu yanlış, böyle
uygulamaları kabul etmeyin de-
dik. Savcının yazısı üzerine has-
tahanenin gönderdiğini söyledi
doktor.

Gözaltındayken moralimizi
bozmadık, sürekli sloganlar attık,
marşlarımızı söyledik.  

DİLAN: İşkence gözaltına
alındığımız andan itibaren başladı
zaten. Gözaltına alındığımız ara-
cın camları bile yoktu. Siviller
ve çeviklerin saldırıları aracın
içerisinde de devam etti. Vatan
siyasi şubeye götürüldük. Üst
araması adı altında her türlü iş-
kenceyi yaptılar. Özellikle kafa

bölgemize vuruyor, taciz ediyorlardı.
Ağıza alınmayacak küfürleri hiç eksik
değildi dillerinden. Aslında beyinlerinin
kirini akıtıyorlardı. Biz bunu gördük
o an. Daha sonrasında Haseki Hasta-
nesi’ne götürüldük. Orada da beklet-
tikleri yerde "yüzünü duvara döne-
ceksin" deyip kafamı duvara vurmaya
başladılar. İşkencecilere dönüp şunu
söyledim "bizim yüzümüz halka dö-
nüktür ya sizin, neden kar maskesi
takıyorsun ki" dediğimde kafama vur-
mayı bıraktı. Ters kelepçelenerek tekrar
gözaltı aracına konuldum. Gayrette-
pe'de de aynı işkencelere maruz kaldık.
Parmak izinde bir ara nefes alamayacak
kadar kötü oldum. Üzerimde kaç ki-
şinin olduğunu bile hatırlamıyorum.
Yarı baygın bir vaziyette nezarethaneye
götürdüler.  5 gün boyunca hastaneye
götürmediler. Muayene hakkımızı gasp
ettiler. 

SULTAN: Gözaltında düşmanca
davrandılar, bizi zorla ve işkenceyle
bindirdikleri çevik otobüsünden kendi
ayaklarımızla inmeyecektik elbette bu
çok meşru birşeydir, ne için gözaltına
alındığımızı bile bilmiyoruz. Her anı
işkenceye çevirdiler arama esnasında
oturduğum bir sırada bir sivil polis
ben ters kelepçeli haldeyken önce bo-

ğazımı sıktı
sonra beni
yere fırlattı,
üstümü ara-
ma bahane-
siyle 2 polis
üzerime çul-
landı ve biri
sürekli ne-
fessiz bıraka-
cak şekilde
işkence yap-
tı, saçlarımı
çekti. Daha sonra Gayrettepe Kara-
koluna götürülürken içeri soktuklarında
bilerek kafamı duvarlara vurarak gö-
türdüler bundan kaynaklı gözümde
şişlik oluştu, ayrıca dudağım patladı.
Özel olarak işkence yapacaksınız den-
miş ve de onlar onu uyguluyorlardı,
bu çok netti. Biz herşeye rağmen mo-
ralli ve coşkuluyduk yine marşlarımızı
söyledik, türkülerimizi söyledik asla
başımız yere eğilmedi, esas korktukları
türkülerimizdi ve biz de hep birlikte
türkülerimizi, şarkılarımızı söylemeye
devam ettik... Onlar insan içine çıka-
mayacak kadar korkaklardı, bizim yü-
zümüze bakmaya da cesaretleri yoktu,
bizimle tartışacak ne yüzleri ne de
akılları vardı... 

HELİN: Slogana tahammülleri
yoktu. Grup Yorum halktır susturula-
maz tarih içerisinden süzülerek bugüne
gelen bir slogandır. Bu sloganı ağız
kapamayla, tokatla, kudurmuşçasına
saldırmakla susturamazlar. Her sal-
dırılarına cevap olan sloganlarımız,
marşlarımız vardı dilimizde. Kaba
dayağın yanı sıra psikolojik olarakta
saldırıyorlardı. Şunu da aldık bunu
da aldık diyerek moral bozmaya, biz
marş söylerken kendileri yönlendir-
meye çalışarak hakimiyet sağlamaya
çalışıyorlardı. Şu şarkı söylüyor ba-
kalım sesi nasılmış diyerek boğazımıza
yapışıp, şu gitar çalıyormuş bir par-
maklarına bakalım deyip adeta kırmaya
çalışıyorlardı. Darbe aldığımız, ağrıyan
ya da önceden sakatlanan yerlerimize
özellikle vuruyorlardı burasımıydı
diye sorarak. Üst araması, hastahane,
parmak izi, hiçbir fırsatı kaçırmıyor-
lardı bu insanlık suçunu işlemek için,
işkence yapmak için.

Slogana tahammülleri yoktu.
Grup Yorum halktır susturulamaz
tarih içerisinden süzülerek bugüne
gelen bir slogandır. Bu sloganı ağız
kapamayla, tokatla, kudurmuşça-
sına saldırmakla susturamazlar.
Şunu da aldık bunu da aldık diyerek
moral bozmaya, biz marş söylerken
kendileri yönlendirmeye çalışarak
hakimiyet sağlamaya çalışıyorlardı.
Şu şarkı söylüyor bakalım sesi na-
sılmış diyerek boğazımıza yapışıp,
şu gitar çalıyormuş bir parmakla-
rına bakalım deyip adeta kırmaya
çalışıyorlardı. Darbe aldığımız, ağ-
rıyan ya da önceden sakatlanan
yerlerimize özellikle vuruyorlardı
burasımıydı diye sorarak. 

Röportaj

Sultan Gökçek Helin Bölek
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1-) Hümanizm Nedir? 
Türk Dil Kurumu sözlüklerine

göre diğer adı insancıllık olan hü-
manizm; Latince “homo(insan)” veya
“humanus”tan gelen “hümanizm”
kelimesi, Avrupa dillerinde 18. yy’ın
ortalarından itibaren görülmekle bir-
likte, 1850’lerde yaygın bir biçimde
ve bugünkü anlamında kullanılmaya
başlanmıştır. Hümanizmin genel an-
lamı; “insanlık aşkı, insaniyete mu-
habbet, insancıllık; insanı renk, ırk,
din ve mevkisini dikkate almadan
sevmek, onun hayrını düşünmek”,
özel anlamı; “Rönesans çağında eski
yanı ve Latin edebiyatına dönüp ona
değer vermeyi tanıtan, araştıran öğ-
reti”; felsefi anlamı ise “insani de-
ğerlerin savunulmasını esas alan
dünya görüşü”dür. 

2-) Hümanizm Nasıl Ortaya
Çıktı?

Hümanizm asıl olarak feodalizmin
kapitalizme evrildiği süreçte sanat
alanında ortaya çıktı. İnsanı sanatın
asıl konusu yaptı. Bu insan evrensel
insandı. Hümanist sanat insanı ku-
sursuz insana doğru götürüşünü res-
metti. İnsancıllığı esas aldığı için
tüm insanları kucaklama arzusunda
oldu. Tanrıdan uzaklaşıp dikkati in-
sana yöneltti. Bu bir felsefi ve ideo-
lojik akıma dönüştü. Hümanizm, Rö-
nesansın öncülerinin ideolojik akımı
oldu. Feodalizme karşı, kilise ege-
menliğine karşı kapitalizmin ihtiyaç
duyduğu laik düzeni ve yeni düzenin
feodalite ve din engellerinden kurtu-
luşunu sağlamak istiyordu. Hüma-
nistler, bir insan olarak kişinin değeri
üzerinde önemle duruyorlardı. 

3-) Burjuva Hümanizmi

Nedir? 
Burjuva hümanizmi

(insancıllığı) asıl olarak
15-16. yüzyıllarda, feodal
dinsel gericiliğe karşı,
“hür, eleştirel bireyi ve

düşünceyi geliştiren rö-
nesans” dönemiyle baş-
lamıştır. 

Kilise baskısına kar-
şı bilimin savunulduğu

bu dönemde, insan ve insan düşüncesi,
feodalizmin ve dinciliğin baskısından
kurtarılarak yüceltilmiştir. Dinin oto-
ritesine karşı insan hakları savunul-
muştur. 

Hümanizm, bir bakıma bir dü-
şünce ve yaşam tarzının şekillendi-
rilme gayretiydi. 

4-) Hümanizmin Sınıfsal
Niteliği Nedir? 

Sınıfsal olarak hümanizm burjuva
ideolojisini temsil eder. Kapitalizmin
ideologları, aşırı dereceye götürülen
bir bireyciliği, her ne pahasına olursa
olsun kişisel başarıya ulaşma isteğini
övüyorlardı. Başlangıçta kilise bas-
kısına karşı bilimin savunulduğu, in-
san düşüncesini, insanı feodal ve din
baskısından kurtararak yücelten hü-
manizm kapitalizm gericileştikçe sö-
mürücülerin çıkarlarını temsil eden
bir işleve bürünmüştür. İtalyan dü-
şünürü Niccolo Machiavel (1469-
1527) Prens adlı kitabında, özellikle
şunu öğretiyordu: Kişisel amaçlara
ya da kastının amaçlarına ulaşmak
için bütün çareler, zor, hile, kalleşlik,
sözünü tutmama, yalan, ikiyüzlülük
hepsi mübahtır. 

Hayattaki her kavram ve olayda
olduğu gibi hümanizm de sınıfsal
bir kavramdır ve sınıfsal bakmamız
gerekir. Hümanizm kavramı burju-
vaziye göre farklı, ezilen halklara
göre farklıdır. Burjuvazi halka sö-
mürüyü dayatır ve sömürünün olduğu
yerde hümanizm biter. Burjuvaziye
göre hümanizm tüm insanların ko-
şulsuz sevilmesini ister. Bu bir halk
düşmanı da olsa, bir patron, bir ajan,
faşist ya da polis de olsa böyledir.
Aslında en çok onların sevilmesini
ister. Burjuva hümanizmi tam da
Mevlana’nın “Ne olursan ol gel” de-

yişine benzer. Halkın insan sevgisinde
ise hesap sorma ve adalet vardır.
Halka zulmeden, işinde, aşında gözü
olanların karşısında durmak vardır. 

5-) Hümanizm Neden
Bu Kadar Çok Gündem
Yapılıyor? 

Burjuvazinin “insanlıktan” ne an-
ladığı ortadadır. İnsanı sömürmek,
köleleştirmek serbesttir. Emperyalist
dünyada halklar sömürüldükçe, kat-
ledildikçe “insanilik” kavramı daha
çok kullanılmaya başlanmıştır. 

Bugün burjuvazi kendi şiddetini
kitlelere kabul ettirmek için “şiddet
karşıtı” söylemlerini artırıyor. Ancak
bu karşı olunan şiddet ezilenlerin,
devrimcilerin şiddetidir. Emperya-
lizmin ve faşizmin şiddeti haktır, hü-
manisttir. “Hiçbir amaç için ölmeye
değmez”, “yaşam kutsaldır” gibi ta-
mamen teslimiyeti dayatan söylemler
burjuva ideolojisinin hümanizm adı
altındaki teslimiyet dayatmaları, be-
yinleri teslim alma politikalarıdır. 

Hümanizmin sınıfsal bir kavram
olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Hü-
manizm asıl olarak burujuva ideolo-
jisini temsil etmektedir. Burjuvazinin
baskı ve şiddetini halklara kabullen-
dirme baskısıdır. 

6-) Hümanizmin Dayandığı

Kilise baskısına karşı bilimin
savunulduğu bu dönemde, insan
ve insan düşüncesi, feodalizmin
ve dinciliğin baskısından kurtarı-
larak yüceltilmiştir. Dinin otoritesine
karşı insan hakları savunulmuştur. 

Hayattaki her kavram ve olayda
olduğu gibi hümanizm de sınıfsal
bir kavramdır ve sınıfsal bakmamız
gerekir. Hümanizm kavramı bur-
juvaziye göre farklı, ezilen halklara
göre farklıdır. Burjuvazi halka sö-
mürüyü dayatır ve sömürünün ol-
duğu yerde hümanizm biter. 

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
HÜMANİZM
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Ayrımsız İnsancıllık
Bugünün Dünyasında
Kimin Çıkarınadır? 

“Toplum”, “insanlık” ve onunla
bağlantılı olarak “hümanizm” tanım-
lamaları halkın değil egemenlerin
diline aittir. Toplum demek ezileni,
ezeniyle ayrımsız bir bütün demektir.
“İnsanlık” demek yine burjuvasi,
köylüsü, işçisiyle bütün insanlar de-
mektir. Hümanizm ise eşitsiz koşul-
larda zenginle fakirin, ezenle ezilenen
güçlüler lehine eşitlenmesi demektir.
Sınıflar varsa eğer bu toptancı tüm
tanımlamalar ancak ezenlerin, bur-
juvazinin çıkarına olabilir. 

İnsanı en yüce değer sayabilir
miyiz, yoksa “hangi insan” mı de-
meliyiz. 

Ezeni en yüce değer saymak, zul-
me sahip çıkmaktır. 

Burjuvayı yüceleştirmek sömü-
rüyü meşru görmektir. 

Bu nedenle insanlık yoktur. Halk-
lar ve emperyalizm vardır. 

Burjuva hümanizmi tekellerin çı-
karlarını, sömürü düzeninin varlığını
devam ettirmesi için kitlelerin öfke-
lerini, hesap sorma ve adalet duygu-
larını düzen içerisine çekip eritip
yok etmeye hizmet eder. “Hakkınızı
yalnız mahkemelerde arayın”, “pat-
ronunuz size iyi davranıyorsa sevi-
nin”, “sakın silahlı, eli kanlı ‘terö-
rist’lerden olmayın” derken burju-
vazinin ölümü, katliamı meşrulaş-
tırdığını görürüz. Bu yönüyle burjuva
hümanizmi bir avuç sömürücüye ve
sömürü düzenine hizmet eder. 

7-) Kan Dökücü
Emperyalizm,
Yoksulluk Üreticisi
Kapitalizm İnsancıl
Olabilir mi? 

Olamaz. Kapitalizm kar üzerine
kurulu bir sistemdir. Kendi çıkarları
için her tür ahlaksızlığı, sömürüyü,
baskıyı, katliamı, şiddeti halka reva
görür. Tek amacı kar olan bir sistemin
halka sevgi beslemesi mümkün de-
ğildir. “Satamadığı ağacı kesen” bir
düzenden, bir toplumsal sistemden
bahsediyoruz. “Yüzde üçyüz kar”

için işlemeyeceği cinayet olmayan
egemenlerden bahsediyoruz. Böyle
bir düzenin ve onun temsilcisi sınıfın
halka insan muamelesi yapması en
hafif deyimiyle safdillilik olur. 

8-) Adında “Sol, Sosyalist,
Özgürlük, Demokrasi” Gibi
İsimler Bulunan Düzen
Partileri Hümanizmi
Nasıl Yorumlar? 

Bu tür partiler halkta sol düşünce
ve duyguları sömürerek halkın bu
eğilimlerini düzen içerisine çekerler.
Bu da burjuva ideolojisine hizmet
eder. Tıpkı burjuva hümanizmi gibi
yaşamın kutsallığından bahsederken
sömürü düzeni içerisinde de bazı
kısmi haklar elde edilebileceğini sa-
vunurlar. Bu yönüyle açlığa, yok-
sulluğa, zamlara karşı yapılan ey-
lemlerin de içini boşaltırlar. Hiçbir
kazanım elde edemedikleri için de
halkı umutsuzluğa, bunalımlı bir ruh
haline sevkederler. Onlara göre hü-

manizm şiddetten uzak her kesimi
kucaklayan bir kavramdır ve herkesin
de böyle olması gerektiğini söylerler.
Şiddetle, uzlaşmaz mücadeleyle hiçbir
kazanım elde edilemeyeceğini bunun
“ toplumda şiddet kültürünü” besle-
yeceğini savunurlar. Aslında bu söy-
lemlerle daha çok baskının, jopun,
gaz bombasının önünü açarlar. Bu
ancak halk ve vatan sevgisiyle değil
burjuva hümanizmiyle açıklanır. İş-
kenceciyle, işkenceye uğrayanı aynı
kefeye koyan bir “insan” sevgisi
halka dost değil, düşmandır. 

9-) Reformist Sol
Hümanizme Nasıl Bakar? 

Reformist, oportünist sol için hü-
manizm sınıfsal gerçekleri gizleme
aracı olarak ortaya çıkar. Burjuvazinin
şiddetine, zulmüne karşı mücadele
etmeyenler, devrimcilerin mücade-
lesinin önüne hümanizmle çıkarlar.
Devrimcilerin feda eylemlerine karşı
“hümanizm” adına, “yaşamın kut-
sallığı” adına karşı çıkarlar, devletin
infazlarla kaybetmelerle, hapishane
katliamlarıyla yaşamları yok etmesi
karşısında genel olarak suskundurlar. 

Halka, halktan insanlara gerçekten
değer verenler ister istemez düzenle
çatışır. İnsanı aşağılayan, onun can
güvenliğini yok eden sisteme karşı
eleştirel bir tutum takınmaz, onu or-
tadan kaldırmak için mücadele eder.
Ancak buna güçleri de, ideolojileri
de yetmeyenler devrimci şiddeti, hal-
kın örgütlü şiddetini mahkum etmek
için burjuvazinin ağzından konuş-
maya çekinmez. 

Hümanizmde burjuvaziyle yarı-
şanlar 19 Aralık Hapishaneler Kat-
liamı’nda olduğu gibi “cepte keklik
mi sandınız” derler, “biz aynı ma-

Hümanizmde burjuvaziyle
yarışanlar 19 Aralık Hapisha-
neler Katliamı’nda olduğu gibi
“cepte keklik mi sandınız” der-
ler, “biz aynı mahalleden deği-
liz” derler. Diri diri yakan dev-
letin şiddetine ses çıkarma-
yanlar, devrimcilerin direnişle-
rini mahkum etmeye soyunurlar. 

Çocuklarının kemiklerini ara-
mak için açlığa yatanlara, iş-
lerini geri almak, OHAL’e karşı
direnmek için açlığa yatanlara
sahip çıkmak bir yana sendika
merkezlerini bile açmaktan im-
tina ederler. 

Reformizmin insancıllığı bur-
juvazinin çizdiği sınırlar ka-
dardır. Bu sınırı belirleyen ise
tabi ki sömürü ve adaletsizliktir. 

“Toplum”, “insanlık” ve onunla

bağlantılı olarak “hümanizm” ta-

nımlamaları halkın değil ege-

menlerin diline aittir. Toplum de-

mek ezileni, ezeniyle ayrımsız

bir bütün demektir. “İnsanlık”

demek yine burjuvasi, köylüsü,

işçisiyle bütün insanlar demektir. 
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halleden değiliz” derler. Diri diri ya-
kan devletin şiddetine ses çıkarma-
yanlar, devrimcilerin direnişlerini
mahkum etmeye soyunurlar. 

Çocuklarının kemiklerini aramak
için açlığa yatanlara, işlerini geri al-
mak, OHAL’e karşı direnmek için
açlığa yatanlara sahip çıkmak bir
yana sendika merkezlerini bile aç-
maktan imtina ederler. 

Reformizmin insancıllığı burju-
vazinin çizdiği sınırlar kadardır. Bu
sınırı belirleyen ise tabi ki sömürü

ve adaletsizliktir. 

10-) Devrimciler Hümanist
midir? 

Devrimcilerin sevgisi halka ve
vatanadır. Ezilen tüm dünya halkla-
rınadır. Sevgi ve kin aynı kaynaktan
beslenir. Birbirini tamamlar. Halka
sevgi onu sömürene kine dönüşür. 

Vatana sevgi , onu işgal edene,
karış karış satana karşı öfkeye dö-
nüşür. Ve hepsi bir hesaptır. Ezenin

ezilenden alacağı hesaptır. 
Adalet arayışıdır bu sevgi. Ada-

letsizliği yaratanlardan hesap sorar.
Hem de gözünü kırpmadan. 

Halkı ve vatanı sevmek, onun
düşmanlarına karşı acımasız olmaktan
geçer. Bu nedenle gerçek sevginin
temsilcisi devrimcilerdir. 

İnsanın insan gibi yaşayacağı ko-
şulları yaratmak için büyük bir cüret
ile kendini feda edenlerin halka ve
vatana duyduğu sevgidir devrimci
hümanizm. 

Sevgi Erdoğan Vefa Evi yaptığı
yeni üretim ile ilgili 24 Mart'ta bir
açıklama yaptı. Açıklamada: "Sevgi
Erdoğan Vefa Evi açılalı 7 ay oldu.
Açılırken ortaya koyduğumuz iddia
öncelikle şehit ailelerimizin ve ga-
zilerimizi düzenin bakım evlerine
teslim etmemek, onları yalnız bı-
rakmamaktı. Düzenin bireyci ve
bencil hale getirmeye çalıştığı ve
bir kuduz köpek gibi saldırdığı de-
ğerlerden bir tanesi olan “vefayı”
gömdüğü topraktan çıkarmak ve
herkese yeniden hatırlatmaktı. 31
yıl önce TAYAD’ın kurulmasıyla
yaratılan ve bu 31 yıl içerisinde
adım adım büyütülen gelenek, Sevgi
Erdoğan Vefa Evi’yle bir aşama
daha kaydetti. Sevgi Erdoğan Vefa
Evi’nde vefa kavramı ete kemiğe
bürünmeye ve adım adım daha da
gelişmeye başladı. Atılan bütün
adımlar ve gelişmeler ancak ideolojik
olarak kendini düzenden tamamen
koparmış örgütlü bir güçle yapıla-
bilirdi. Ancak böyle bir örgütlü güç,
önündeki engellerin büyüklüğüne
rağmen ufuktaki güneşin doğuşunu
görebilirdi. Ve ancak güneşin do-
ğuşunu gerçekten görebilenler geç-
mişle geleceği, doğan ile doğuranı,
ölüm ile yaşamı, emek ile sevgiyi
böylesine yorumlayıp Sevgi Erdoğan
Vefa Evi gibi bir kurumu hayata
geçirebilirdi. Bu ideolojik güç sa-
yesinde Sevgi Erdoğan Vefa Evi’nde

bugünlerde yeni bir heyecan daha
yaşanıyor; kolektif üretim heyecanı.
Hasta, yaşlı, yorgun, sakat demeden
birlikte üretmek için harekete geçen
Sevgi Erdoğan Vefa Evi sakinleri
doğal yoğurt üretmeye ve ürettiklerini
mahalle halkına satmaya başladılar.
İlk etapta yaptıkları 20 kilo yoğurt
tamamen satıldı. Peki, bu neden
önemli? Çünkü Sevgi Erdoğan Vefa
Evi yaşlı, işe yaramaz, atıl, zavallı
insanlara bakılan bir yer değildir.
Sevgi Erdoğan Vefa Evi üretimin,
yaşamın, mücadelenin, paylaşımın
devam ettiği bir mevzidir. Sevgi Er-
doğan Vefa Evi’nde kolektif emeğin
yaratacağı kültürel ve sosyal geliş-
meye sonsuz bir güven vardır. Sevgi
Erdoğan Vefa Evi’nde her yaşta in-
sanın mücadeleye katılabileceğine,
herkesin yapabileceği bir şeyler ol-
duğuna inanç vardır. Sevgi Erdoğan
Vefa Evi adını, her sorunun mutlaka
ve mutlaka bir çözümü olduğunu
bize öğreten bir devrimciden almıştır.
Kolektif emekle yapılan üretim ve
elde edilen gelirin paylaşılması de-
mek ortak bir yaşamın kurulması
demektir. Dayanışmanın, yardım-
laşmanın gelişmesi demektir. Birey-
ciliğin yerine toplumsallığın, içe ka-
panıklığın yerine sosyalleşmenin,
mutsuzluğun yerine mutluluğun,
tembelliğin yerine çalışkanlığın, de-
dikodunun yerine sohbetin geçmesi
demektir.

Sevgi Erdoğan Vefa Evi’nde ko-
lektif üretimi geliştirecek ve etrafı-
mıza da yayacağız. Birlikte üretecek
birlikte de tüketeceğiz. Asla bir ke-
nara çekilip oturmayacağız. Tüm
dostlarımızı Sevgi Erdoğan Vefa
Evi’ndeki kolektif üretime katılmaya
çağırıyoruz." denildi.

Düzene Her Konuda Alternatifiz
Sevgi Erdoğan Vefa Evi ile
Dayanışmayı, Birlikteliği Örgütlüyoruz
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Cenazelerin Bulunması İçin
İmza Kampanyasına Çağrı

Kemal Gün amca direnişine devam
ediyor. Bir imzadan ne olur demeye-
lim. Bünyamin’in cenazesini aldık,
ellerimizle sonsuzluğa uğurladık. Di-
ğer evlatlarımızın cenazesi için imza
toplamaya devam ediyoruz. Bir imza
bizi bir adım daha onlara yaklaştıra-
cak. Bir imza da sen ver!

TAYAD’lı Aileler



İşsizlik artıyor.
Yoksulluk artıyor.
İş talebiyle, ücretlere zam talebiyle,

daha iyi bir yaşam talebiyle bir araya
gelenlere, sokağa çıkanlara faşizm
saldırıyor.

Artık sokak ortalarında değil, sa-
dece okul önlerinde değil, neredeyse
evlerimizin içine girmiş uyuşturucu
çeteleri, itiraz edeni kurşunluyor, bı-
çaklıyor.

AKP faşizmi, uyuşturucuya karşı
sokağa çıkan halkın üzerinde terör
estiriyor, çok sayıda zırhlı araçla, uzun
namlulu silahları elinde polisleriyle
sokakları, meydanları kuşatıyor, halkın
tepkilerini bastırıyor.

AKP bir yandan faşizmle bizleri
yıldırarak açlığa boyun eğdirmek,
diğer yandan bir avuç nohut dağıtarak,
bir torba kömür dağıtarak bizleri di-
lenciliğe alıştırmak istiyor.

AKP iktidarı, bizleri faşizmle yıl-
dırarak, çocuklarımızı çetelerinin ze-
hirlemesine ses çıkarmayalım istiyor.

Hayır, AKP faşizminin zulmüne bo-
yun eğmemeli, sinmemeli, bir avuç no-
hutuna kanmamalıyız, bizleri dilenci
yerine koymalarına izin vermemeliyiz.

Resmi işsiz sayısı 3.8 milyon,
resmi olmayan işsiz sayısı 6.8 milyon
olarak açıklandı. Gerçek işsizlerin sa-
yısı bunların da üzerindedir.

Peki ne yapacağız?
Ne AKP faşizminden bir avuç no-

hut dileneceğiz, ne de faşizmin bizi
açlığa mahkum etmesine razı olacağız.
Her ikisini de kabul etmeyeceğiz.

Mücadele ederek, faşizme karşı
savaşarak, haklarımız için mücadele
ederek, bizlere dayatılan açlığı red-
dedeceğiz. 

Gücümüzü birleştirerek, örgütle-
nerek, açlık sorununa halk olarak
kendi çözümlerimizi üreteceğiz.

Dilenmek Zavallılıktır,
Çaresizliktir. Biz Zavallı ve
Çaresiz Değiliz

Biz halkız, emekçiyiz ve üreten
biziz. Hakkımızı gaspedenler ise

zorbalardır. Zorbaların hakkımızı eli-
mizden almasına karşı mücadele et-
miyorsak, bunun yerine zorbalara el
açıyorsak, hem kendimizi sınırsız ola-
rak açlığa mahkum etmiş oluruz, hem
de sömürüyü, zorbalığı, haksızlığı
meşrulaştırmış oluruz.

AKP faşizmi, sadakaya, dilenciliğe
bir de dini görüntü vererek din sömürüsü
de yapıyor. Kendini dini duyguları ge-
lişkin bir parti gibi göstererek Müslüman
halkın desteğini almaya çalışıyor.

Müslüman halkta, kendilerini temsil
eden bir iktidar varmış görüntüsü
oluşturmaya çalışıyorlar.

Faşizmin bu sahte yüzlerine kan-
mayalım. Müslüman halkımız sizi
kandırıyorlar, iktidarda siz yoksunuz,
küçücük bir sömürücü azınlık ikti-
dardadır. Tüm herşeyi bu küçücük
azınlığın iktidarını korumak için dü-
zenliyorlar. Yoksul halk için yaptıkları
birşey yoktur.

Bakın, AKP iktidarında sömürü
çok daha fazla artmış, halk daha fazla
yoksullaşırken, bir avuç zengin zen-

Dilenci Değil Halkız
Halk Meclislerinde Örgütlenelim

- Dersim’de Seyit Rıza Meyda-
nı’nda Kemal Gün’ün açlık grevi
33. gününde sürüyor.

Ankara Yüksel Caddesi’nde
Kamu Emekçileri Cepheliler’in di-
renişi 139. Günde açlık grevi ise 19.
gününde devam ediyor.

Dersim’de katlettiği gerillaların
cenazesini de kaybetmek isteyen fa-
şizm, şehit gerillalarımızdan Bün-
yamin Kılıç’ın cenazesini vermek
zorunda kaldı. Diğer şehit gerilla-
larımızın cenazelerini de alacağız.

Bir kez daha görüldü ki, direnmek
kazanmanın tek yoludur. Bir kez
daha görülmüştür ki, güçlü olan fa-

şizm değil, direnen, örgütlü halktır.
Örgütlü gücümüzü sizin de katılı-
mınızla büyütelim. Birlikte direnelim,
halkın faşizme karşı direnişini bü-
yütelim.

- Altınşehir’de halkın uyuşturu-
cuya karşı yürüyüş yapmasını en-
gellemek için polis yürüyüş için top-
lanılacak meydanı zırhlı araçlarla,
uzun namlulu silahlar eşliğinde po-
lislerle işgal etti. Bu faşizmin halk
düşmanı yüzünün çıplak görünüm-
lerinden biridir. Halkın uyuşturucu
çetelerine karşı kendini korumasına,
bir savaşa gider gibi saldırıya geçen
güç faşist bir güçtür. Halka düşman

bir güçtür. Ve böylesi bir güç olsa
olsa bir işgal gücüdür. Bizim toprak-
larımıza ait değildir. Bu işgal gücüne
boyun eğmeyelim. Bu işgal gücüne
karşı örgütlenelim, mücadelemizi
daha büyüterek karşılık verelim.

- Yürüyüş dergisi, bir avuç oli-
garşik sömürücü sınıfa karşı halkın
dergisidir. Halkın çıkarlarının ör-
gütlenmesine hizmet eder. Halktan
yana düşüncenin, politikanın yayıl-
masına, örgütlenmesine hizmet eder.
Dergimizi okumayan kimse kalmasın
diyerek alalım, okumayan kimse kal-
maması için gönüllü dağıtımını ya-
palım.

direnmek, kazanmanın tek yoludur

Çat Kapı Her Eve Girmektir
Çat Kapı tüm halkı devrime katmaktır

Haftanın Çat Kapı
Gündemi

Atasözü:
Kasap İsterse

Keçinin Boynuzundan
Yağ Çıkarır
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ginliğini beş kat büyütmüştür.
Bakın, AKP iktidarında açlık, yok-

sulluk rakamları büyümüş, işsizlik de
artmıştır.

Fabrikalarda, madenlerde, inşaat-
larda en azından bir kaç işçi ölümünün
yaşanmadığı gün neredeyse yoktur.
Böylesi bir iktidarın dinle, imanla,
Allah korkusuyla ilgisi olabilir mi?
Yoktur. AKP faşizmi dine değil, dolara
inanır. Emek sömürür, halkın inanç-
larını sömürür, duygularını sömürür,
vatanı satar bir avuç zenginin kasalarını
doldurur. AKP iktidarının halka ait
bir değeri yoktur.

Açlığa Mahkum Değiliz
Çaresiz Değiliz, Çözüm; 
Gücümüzü Birleştirip
Üretmektir

Faşizm, açlık sorununu çözmez,
çözemez. Çünkü, açlık sorunu kapitalist
sömürü düzeninin en dolaysız sonuç-
larından biridir. Kapitalizmin, açlık
sorununa çözüm üretmesi demek,
kendi kendini yok etmesi demektir. 

Bu nedenle, faşist düzenlerden
açlık sorununa çözüm bulmasını bek-
leyemeyiz. Fakat, çözümsüz de kala-
mayız. Çözüm için öncelikle gücümüzü

birleştirmeliyiz.
Tüm mahallelerimizde,

Halk Meclislerimiz etrafın-
da örgütlenerek, çeşitli bi-
çimlerde üretim yaparak,
açlık sorununa çözüm bu-
labiliriz. Mantar üretimi
bunlardan biridir örneğin.
Mahallelerimizde mantar
üretimini yaygınlaştırarak,
hem kendi tüketimimiz için
mantar üretebiliriz, hem de
bir kooperatif aracılığıyla, ürünlerimizi
pazarlayarak, gelir elde edebiliriz. 

Güçlerimizi Halk Meclisleri’nde bir-
leştirdiğimizde, tek bir biçime de mah-
kum değiliz. Burjuvazinin, kendi sömürü
alanlırında bir araya getirdiği emek gü-
cümüzü, kendi üretim alanlarımızda bi-
raraya getirdiğimizde her türlü sorunu-
muza çözüm de üretebiliriz.

Her türlü sorunumuzun çözümü
için mücadele etmeliyiz. Mücadele
etmek, halk olarak bizlerin bilinç dü-
zeyini geliştirecek, beynimizi politik-
leştirecek, sistemi daha iyi tanımamızı
sağlayacak, faşizme karşı saflaşmamıza
da hizmet edecektir.

Her türlü sorunumuzun çözümü
için mücadele bizlere faşist düzeni

daha yakından tanıma olanağı verir
ve bizleri sorunlarımızın nihai çözü-
münün devrimde olduğu gerçeğine
götürür. Bu da halk olarak, iktidar
için mücadele bilincimizin gelişmesi
demektir.

Sonuç olarak; faşizm bizi çara-
sizlik içinde boğmak isteyecek, biz
ise bu çaresizliğe kendimizi mahkum
etmeyecek, ısrarla mücadele ede-
ceğiz. Tüm sorunlarımızın çözümü
için mücadele edeceğiz. Bulundu-
ğumuz her alanda sorunların çözü-
mü için mücadeleyi örgütleyeceğiz.
Yaşamın karşımıza çıkardığı hangi
sorun olursa olsun, çözümü mutlaka
vardır. Çözüm için mücadele dev-
rimci tavırdır.

Faşizmin halka saldırmadığı bir alan yok. Her alanda
saldırıyor. Bakın ülkenin hemen hiçbir yerinde, faşizmin
saldırılarına karşı Cephe dışında direnen bir güç de yok.

Neden? Direnmeye ihtiyaç mı yok? Hayır, kime sorsanız,
faşizme karşı direnmek gerektiğini anlatır. Direniş meydanları
dışında mangalda kül bırakmadan, direniş üzerine destanlar
yazabilirler. Ama iş direnmeye geldiğinde, bakın ortada
yoklar.

Neden? Çünkü, direnmek için öncelikle faşizme karşı
saflaşmak gerekir. Saflaşma, sınıfsal bir kavramdır. Burjuvazi
ile arasına, ideolojik-politik olarak, kültürel-ahlaki olarak,
yaşam biçimi ve düşünce tarzı olarak net sınırlar çekme-
yenlerin, faşizme karşı saflaşmada bir ayakları hep düzendedir.
Saflaşmazlar, faşist terör karşısında halkı örgütleyip, halkın
devrimci şiddetini örgütlemek yerine, icazet dilenerek
faşizmin saldırılarından kendilerini kurtarmak isterler.

Direnişi ortaya çıkaran Cephe'nin düşüncesi ideolojisidir.
Cephe, emperyalizme ve faşizme karşı savaşmadan en küçük
bir hak bile elde edilemeyeceğini ortaya koyduğu için ülke-
mizde direniş adına ne varsa, bunu örgütleyenler, haylata
geçirenler Cephelilerdir.

Mücadele yöntem ve araçlarımız hedeflerimizle
uyum içinde olmak durumundadır. Diğer bir ifade ile,
bir kesimin kullandığı yöntem ve araçlara bakarak
mücadele hedeflerini anlamak da mümkündür.

İdeolojik mücadele devrimcilerin, burjuva ideolojisine
karşı kullandıkları mücadele yöntemlerinden biridir.
Devrimci saflara burjuva ideolojisinin sızmasını engel-
lemek için ideolojik mücadele en temel yöntem ve araç-
larımızdan biridir.

Burjuva ideolojisinin devrimci saflarda kendini var
etme biçimleri içinde oportünizm, reformizm, revizyo-
nizmin yeri tartışmasızdır.

Oportünizmin, reformizm ve revizyonizmin ideoloijik
mücadeleden kaçmasının altında yatan temel neden,
ideolojilerindeki burjuva özün ortaya çıkmasını engel-
lemektir. Oportünizmin ideolojik mücadeleden kaçma
biçimleri içinde belirgin olanı demagoji vardır. Devrimin
temel sorun ve görevlerini tartışmaktan kaçmak vardır.
Reformizm, oportünizm kaçsa da biz ısrarla soracağız,
soruyoruz: Faşizm her alanda saldırıyor, neden tek bir
yerde bir direniş örgütlemiyorsunuz? 

İdeolojik Mücadele Yöntem ve Araç

Şenay ve Gülsüman Halk Bahçesi
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Yoksulluk ve açlığın iki kapısı var-
dır. Biri devrimci mücadeleye, örgüt-
lenmeye, diğeri yozlaşmaya açılır. 

Ülkemizde ikisi de gelişkindir.
Uyuşturucu ve her türlü yozlaşma,

faşizmin yoksul halkı düzen sınırları
içinde tutmak devrimci mücadeleye
katılımını engellemek için uyguladığı
politikalardan biridir. Yani denilebilir
ki, yoksul halka devrimin çizdiği yol,
halkın iktidarı ve yoksulluğa son ve-
recek yoldur.

Yoksul halkımıza faşizmin çizdiği
yol, yozlaştırma bataklığı içinde dev-
rimci dinamiklerini yok etmek ve çü-
rütmektir.

Bu nedenle uyuşturucu ve yozlaş-
tırma politikaları yoksul halkların ya-
şadığı ülkelerde sistemli ve sürekli
bir politikadır. Mahallelerimizde uyuş-
turucu çetelerinin devlet eliyle örgüt-
lenmesi, devrimcilere saldırtılması,
halkın üzerinde terör estirmenin araç-
larından biri olarak kullanılması bu
politikanın sonucudur. Bu sadece bizim
ülkemizde değil, tüm yeni sömürge
ülkelerde geçerli emperyalist politi-
kadır.

Uyuşturucu da bu yozlaşma po-
litikalarının temel ayaklarından bi-
ridir. Bu nedenledir ki, eğer devrimi
geliştirmek istiyorsak, eğer faşizmin
halkımızı yozlaştırma politikaları

içinde çürütmesini istemiyorsak, uyuş-
turucu ve her türlü yozlaştırma politi-
kalarına karşı da mücadele etmek zo-
rundayız.

Güvenliğimiz İçin
Faşizmi Yenmeliyiz
Yaşamak İçin
Faşizmi Yenmeliyiz

Kimi zaman devrimci örgütlerden
uzak durarak, bedel ödemeden yaşa-
yabileceğini düşünen insanlara rast-
larız.

Faşizme karşı mücadele etmedi-
ğinde, yaşamlarında acıların, ölümlerin
olmayacağını düşünen insanlara rast-
larız.

Emperyalizm özellikle bu düşünceyi
yayar. 

Gerçekler ise tersidir. Faşizme karşı
örgütlenmekten, mücadele etmekten
vazgeçersek, asıl belayı kendi elleri-
mizle mahallelerimize, yaşamımızın
içine, evlerimizin içine davet etmiş
oluruz. Güvenli bir yaşam istiyorsak,
faşizmi yenmeliyiz. Ölümden korku-
yorsak, faşizmi yenmeliyiz. İşkenceden,

tutsaklıktan korkuyorsak, faşizmi yen-
meliyiz. Yani korkuyorsak, o zaman
örgütlenmeliyiz. Bedel ödemek iste-
miyorsak, daha rahat bir yaşam isti-
yorsak  o zaman örgütlenmeliyiz.

İşte bir örnek:
"Birleşmiş Milletler'in yıllık insan

hakları raporunda Kolombiya'ya iliş-
kin verdiği bilgiler ülkedeki çete deh-
şetini gözler önüne seriyor. Raporda
Kolombiya'da hükümet ile Kolombiya
Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ara-
sında imzalan barış anlaşmasının ar-
dından onlarca insan hakları savu-
nucusunun çeteler tarafından öldü-
rüldüğü açıklandı. BM raporuna göre
çeteler, geçtiğimiz yıl Aralık ayında
hükümet ile barış anlaşması imzala-
yan FARC örgütünün boşalttığı köy-
lerde hakimiyet kurmaya çalışıyor.
Uyuşturucu çetelerinin bu bölgelerde
gerçekleştirdiği yasadışı eylemlere
itiraz edenler, bu grupların saldırı-
larına maruz kalıyor. Silahlı olan bu
çeteler, FARC'ın boşalttığı bölgelere,
özellikle uyuşturucu kaçakçılığı yap-
mak ve yasadışı bir şekilde altın ma-
deni aramak için yerleşiyor.

BM'nin Kolombiya için yayınladığı
yıllık insan hakları raporunda, ülkede
2016 yılında en az 59 insan hakları
savunucusunun silahlı çeteler tara-

Çözüm 
Hayır Çok İş Yok, 

Sen Yalnız Yapmaya Çalıştığın İçin Yetişemiyorsun
İşlerimizin çokluğundan yakındığımız olur. Belki kimimiz için bu sıklıkla

olan bir durumdur. Ama gerçekte işlerimiz çok değildir, çokluk göreceli bir kavramdır.
İşlerimiz bir kişinin yapamayacağı kadar çoktur, bu doğrudur, ama işlerimiz onlarca beyin ve el

tarafından üstlenildiğinde çok değildir, yapılamaz, yetiştirilemez değildir. Çözüm basittir o halde, işlerimizin ge-
rektirdiği kadar sayımızı çoğaltacağız. Bunun için insan örgütleyecek ve insan eğiteceğiz. Kimi örgütleyecek ve

eğiteceğiz? Bizim insanlarımızı? Bizim insanlarımız kim? Tüm halk. Tüm halk bizim insanımızdır, çıkarları dev-
rimden yana olan herkes bizim insanımızdır. Bugün bizim saflarımızda olmamaları, bizim eksikliğimizdir. Bu

eksikliğimizi gidermek, devrim iddiamızın somutlanacağı yerdir. Bilmeliyiz ki, herkes örgütlenebilir, her-
kes eğitilebilir, herkes savaştırılabilir. O halde, iş çok değil, sen tek başına yapmaya çalıştığın için

sana çok görünüyor. Tek başına yapma, en yakınındaki insandan başlayarak, işlerini
paylaş. Halka güven, halka inan, göreceksin ki, devrimci özellikler senin

tekelinde değil, herkes devrimcilik yapabilir.

sorun

çok iş v
ar yetişemiyorum

Örgütleneceğiz
Mahallelerimizi

Faşist Mafyaya da Faşist
Devlete de Bırakmayacağız!
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fından öldürüldüğü be-
lirtildi. Bu sayı bir önceki yıl 45'ti."
(18 Mart 2017, Birgün gazetesi)

Neyi gösterir bu tablo, devrimcilik
yapmak değil, örgütlenmek değil, ter-
sine devrimciliği bırakmak, silah bı-
rakmak, örgütlenmemek, kendini fa-
şizmin insafına bırakmak ölümdür.

Bir başka örnek, Meksika’da, uyuş-
turucuya bağlı çatışmalarda son 4 yıl
içinde 30 bin kişinin öldüğü resmi
olarak açıklanan rakamlardır.

Uyuşturucu Çetelerine
Karşı Mücadele
Ancak Halkın Örgütlü Gücü
ve Mücadelesi ile
Sonuç Alabilir

Ülkemizde de  uyuşturucu  çetele-
rinin bizzat devlet eliyle örgütlendiği,
halkın ve devrimcilerin üzerine salındığı
bilinen bir gerçektir. 

Fakat, arkalarında devlet olması
uyuşturucu çetelerine karşı mücade-
lemizde başarıya ulaşamayacağız an-
lamına gelmez. Faşizmi, çetesiyle, res-
misiyle de yenebiliriz.

Temel eksik bilinçsizlik ve bunun
sonucu ortaya çıkan örgütsüzlük so-
runumuzdur. Bu sorunumuzu yenmeye

odaklanmalıyız. Kendimi-
zi ve halkımızı eğittiğimizde, bilin-
çlendirdiğimizde, örgütlenme sorunu-
muzu çözdüğümüzde, faşizmin zayıf-
lığını, çürümüşlüğünü, korkaklığını
daha açık olarak görebileceğiz. Yeter
ki, biz halk olarak faşizmin karşısında
kaçıp, sinmeyelim. Faşizme karşı gü-
venliğimizi, bireysel değil, örgütlü ala-
bileceğimizi bilelim ve örgütlenelim.

Bilelim ki, emperyalizmin ve fa-
şizmin hakimiyetindeki bir dünyada
halklar için normal bir yaşam sözko-
nusu değildir.

Faşizmin ve emperyalizmin hakim
olduğu dünyanın her yanı açlık ve
ölümdür. Faşizmin resmi güçleri eliyle,
sivil faşist çeteleri eliyle, mafya ör-
gütlenmeleri eliyle halka verdikleri
tek şey ölümdür.

Sonuç olarak; bilmeliyiz ki, fa-
şizme karşı örgütlenmekten ve sa-
vaşmaktan başka kurtuluş yolumuz
yoktur. Faşizm, dünya gerçeğidir.
Faşizm ülkemiz gerçeğidir. Bu ger-
çekten kaçma şansımız yoktur. Ama
bu gerçekle savaşmak için her ola-
nağımız mevcuttur. Örgütlenelim,
savaşalım, mahallelerimizi, faşizme
ve mafya çetelerine bırakmayalım.

Eğitim: Eğitim, bir devrimci için sınırlı bir zamanla
sınırlanacak bir faaliyet değildir. Çalışmanın, yaşamın
tümü eğitim için kullanılmalıdır. Eğitim, pratikle bü-
tündür. Bu nedenle de bir yandan devrimci mücadelenin
pratiğini örgütlerken, aynı zamanda devrimci pratiği
eğitim için de kullanmalıyız. Mücadele pratiğimiz içinde
her şey bize eğitim olanakları da sunar. Bir eylem
eğitimin bir parçasıdır, kitle çaılşması, bir yazının ya-
zılması, sokakta dolaşmak bile eğitimin parçasıdır.
Yeter ki, biz yaşamımızın her anında kendimizi ve yol-
daşlarımızı, yeni insanları eğitmemiz gerektiğini aklı-
mızdan çıkarmayalım ve yaşama bu bakış açısı ile bak-
mayı bir alışkanlık haline getirelim.
Fakat aynı zamanda eğitim, kendiliğindenci bir süreç
değil, iradi örgütlü bir süreçtir. Bu nedenle de yaşamın
her anını eğitim için değerlendirmek, aynı zamanda
bu eğitimin bilinçli, disiplinli, programlı bir şekilde ele
alınması demektir.

Ajitasyon Propaganda: Bu polisler, burada
halkın uyuşturucu çetelerine karşı yürüyüşünü engellemek
için bulunuyorlar. AKP’nin polisi, uyuşturucunun hamisi.

BİR ÖRNEK İNSAN PORTRESİ
demek hiç aç kalmadın sen öyle mi?
açıkta kalmadın ha?
kirinden gömleğinin
dirseğinin yamasından
eziklik duymadın ha?
bravo be
aşkolsun şu adama vallahi!
demek hiç sövmediler anana avradına
hiç kimseye sövmedin ha?
bir gececik olsun çekip kafayı
şakır şakır oynamadın
hıçkırarak ağlamadın öyle mi?
bravo be
aşk olsun şu adama vallahi!
demek yalnızlıktan böğürmedin hiç
akrep sokmuş gibi sıçramadın geceleri
ha?
hiç sevmedin öyle mi?
kendini öldürmeyi, çekip gitmeyi,
büyük işler becermeyi düşünmedin ha?
bravo be
aşkolsun şu adama vallahi!
demek bu musluklar hep bu ellerde
bu düzen bu dünya bu gidiş
sen hep böyle mutlu kişi örnek vatandaş
giden ağam gelen paşam, öyle mi?
bin yaşasın seni sokmayan yılan
sen mi kaldın düzeltecek, öyle mi?
haksızlığa uğramadın taşlanmadın ha?
ne Şam'ın şekeri, ha?
ne Arabın yüzü, ha?
yaşadın da bunca yıl şu bataklıkta
gül sandın bu kokuyu öyle mi?
hadi be hırbo sen de
adam mısın sen de be!
(Hasan Hüseyin Korkmazgil)
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Devrimci Kişilik:
Stratejik hedeften kopmayan, parti programını çalıştığı alanda uygulayan,
çalıştığı alanda aylık, altı aylık, yıllık hedeflerini gözden kaçırmadan, tüm

çalışmasını bu hedeflere ulaşmaya göre düzenleyen ve hedeflerine
ulaşan kişiliktir.



Mahallelerimize, polisler giriyor, genç-
lerimizi gözaltına alıp, işkence yaparak
serbest bırakıyor. Gözaltıların resmi olarak
yapılmaması halka gözdağı vermenin bir
başka biçimidir. 

Faşizmin hukuksuzluğunu biliyoruz,
fakat faşizm hukuksuzluğunu, çeteciliğini
gözlerimize sokarak, bununla aynı za-
manda korku oluşturmak istiyor. 

Diyorlar ki, biz istediğimiz zaman
gözaltına alırız, işkence yaparız, katlederiz,
kaybederiz, kimse de bizden hesap sora-
maz.

Bu faşist politika devletin resmi po-
litikasıdır. Halkı sindirme, gözdağı verme
politikasıdır.

Faşizmin katillerini, işkencecilerini
yargılaması, hesap sorması zaten söz ko-
nusu değildir, fakat bu Anadolu toprak-
larında adaletsizliğin sınırsız hareket alanı
olacağı anlamına da gelmez.

Adaletsizliğin alanı, Mahallelerimizin
Şahan’ları tarafından sınırlandırılmıştır.

Mahallelerimizde, şahanlarımız varsa,
orada halk düşmanlarının korkusu da var
demektir.

Bu savaştır, faşizm çeşitli yöntemlerle
halka saldıracak, örgütlerimizi dağıtmak,
korku ile sindirmek, katliamlarla, işken-
celerle teslim almak isteyecek.

Biz devrimciyiz, bizim görevimiz de
faşizmin bu politikasını boşa çıkarmak,
mahallelerimizden faşizmi sürüp çıkar-
mak, mahallelerimizde dolaşamaz hale
getirmek, giderek şehir merkezlerine sı-
kıştırmak, orada hareketsiz bırakarak
imha etmektir.

Bunun için örgütleniyoruz. Mahalle-
lerimizin Şahanları bu görevi üstlenen
örgütlenmelerimizin başında geliyor. 

Şahanlarımızın bulunduğu
gecekondu mahallelerinde ya-
şayan halkımız bilir polislerin
korkularını, mahallelerimize
bir ordu gücü toplamadan,
zırhlı araçların zırhlarının ar-

kasına saklanmadan girmeye cüret ede-
mediklerini.

Faşizmin Bu Korkusunu,
Halkımızın Faşizme Karşı
Cüretini ve Savaşını
Büyüteceğiz

Mahallelerimizin Şahanları mahallenin
silahlı güvenlik örgütüdür. Şahanları ya-
ratan, düşmanın halka yönelik saldırgan-
lığıdır  yani faşizmin ta kendisidir. Faşizm,
tekelci burjuvazinin en gerici, en baskıcı,
en şovenist kandökücü unsurlarının yö-
netim biçimidir. Faşizm, demagojidir,
provokasyondur, linçtir, gözdağıdır.

İşte bundan dolayı türlü türlü zırhlı
araçlar alıyorlar, yaptırıyorlar. En alakasız
durumda bile halkın üzerine gaz atıyor,
plastik mermi sıkıyorlar. Otobüs durak-
larından, parklardan pusu kurup devrim-
cileri kaçırıyorlar.

Evet; zırhlı araçları var, bunca olanağa
rağmen hala birkaç sokak dışında yine
de mahallede dolaşamıyorlar.

Evet; gaz, plastik, hatta ağır silah ve
mermileri var. Ama ellerinde silah varken
bile gözlerindeki korku çok açık. Bu kor-
kularını büyüteceğiz.

“Gel ve Gör” adlı filmde faşistlerin
halka saldırdığı bir sahnede, komutan
yanındaki milise şöyle der: "BİR PAR-
TİZAN, ORADA KAÇ FAŞİST VAR
DİYE SORMAZ. FAŞİSTLER NE-
REDE DİYE SORAR VE SALDI-
RIR..." 

Evet, Mahallelerimizin Şahan’larının
işlevi tam da budur, faşist terörü devrimci
şiddet ile boşa çıkarmak, hareketsiz ve
güçsüz bırakmak, ezmek.

Milis, halktır! Faşist terörün karşısında
milislerimizin, yani halkın adaleti olacaktır. 

Milisler çoğaldıkça, düşman bugün
kullandığı bir-iki sokağı da terk etmek
zorunda kalacak!

Milisler hesap sordukça, halkın otur-
duğu çay bahçelerine girip, halka silah
doğrultamayacaklar. Hatta, tenekelerinden
bile inmeye korkacaklar.

Milisler vurdukça, adaletsizlik yerini

adalete bırakacak.
Faşizme teslim olmayacağız. Milis-

lerimiz, Mahallelerin Şahanları bunun
teminatıdır. BİZ DÜŞMANI KUŞATA-
CAĞIZ, BİZ ONLARI TECRİT EDE-
CEĞİZ.

Bu sloganı yayalım. Sloganımız mil-
isleri çoğaltmak, milislerle mahallelerde
halka adalet olmaktır. 

Milisleri çoğaltalım, milis ekiple-
rinde halkı örgütleyelim, örgütlene-
lim. 

Mahallelerin Şahanları
Halkın Güvenliğinden Sorumludur

BİR “RAP” DENEMESİ
alnımızda yıldızlı bere,
yürüyoruz en önlerde
halkın adaleti vuruyor,
verdiğimiz sözlerle 
(vuruyoruz halkın adaletiyle)

vuruyoruz halk için,
vuruyoruz devrim için cepheden
umudun adıyla tarıyoruz düşmanı 
karanlık bir geceden

geçit yok katillere
bizim mahallelerimizde, 
burda biz varız, yaşarız kardeşcesine

kurarız barikatları,
bekleriz faşizmi siperde
halk için vururuz, uzlaşmayız biz itlerle

teslim etmeyiz sokaklarımızı katillere
geleneklerimiz böyle,
boyun eğmeyiz faşistlere

mahallelerimiz biziz, bizlerse vatanız
kızıl maskelerle halk için savaşanlarız
(inandığımız değerler uğruna
ölüme de yatarız)

kavga bizim umudumuz, 
devrim hedefimiz
sokaklar savaş alanımız, 
mahalleler şerefimiz

özgürlüğümüz ve adalet için 
silahlandık biz
onurla vuruyoruz, silahlanmış halkız biz

MİLİSLER MAHALLENİN 
ŞAHANLARIDIR
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SSORUN; Kurgu
ÇÖZÜM; Bilgi
Mücadele pratiğimiz içinde pek çok konuda değer-

lendirme yapıyoruz. Bunların ne kadarı gerçekten bilgiye,
ne kadarı kendi kafamızdan yaptığımız kurgulara da-
yanmaktadır?

Kurgu'nun kaynağı, o güne kadar kafamızda oluşmuş
olan yargılar, bir ölçüde deneyimler, bilgi birikimi vb.dir.
Fakat, kurgunun somut ve güncel bilgi ile hareket etmek
gibi bir kaygısı olmaz. 

Kurgu’nun sözlük anlamı şöyle: “felsefe  uygulamaya
geçmeyen yalnız bilmek ve açıklamak amacını güden
düşünce, kuramsal araştırma, spekülasyon”.

Yani kurguda gerçekler üzerinden hareket etme kaygısı
yoktur, somut durum yoktur. Mevcut durumun araştırması
yoktur. Kurgucu, somut durumu araştırmak ve öğrenmek
yerine, somut durumu kafasındaki oluşmuş önyargılara,
şablonlara oturtmaya çalışır. 

Kafasındaki öryargılarla değerlendirme yaparak, ger-
çeklerden kopar. Kurgucu bu anlamda idealisttir. Mater-
yalist, düşünce üretirken, gerçeklerden kopmaz, maddi
gerçekleri öğrenir, maddi yaşamı algılar ve onunla
düşünce üretir. Yani materyalist düşünce somut maddi
gerçeklere dayanır.

İdealizm, kendi kafasındaki düşünceleri temel alır,
birinci olarak kendi kafasındaki soyut teoriyi, yani somut
maddi gerçeklerden kopuk teoriyi temel alır. 

Biz maddi gerçeklerle düşünmeliyiz.
Mücadele yaşamımızda kurguculuk örnekleri var mı?
Evet, bunun örneklerine rastlıyoruz. Kendimize, idea-

lizmi yakıştıramayız, ama yaşamımızda, düşünce tarzı-
mızda idealizme düştüğümüzün örnekleri olabiliyor.

Örneğin, bir birimde dergi dağıtımı istediğimiz gibi
olmadığında, halkın faşist baskılar nedeniyle korkmuş
olması gerektiği önyargısından hareketle, halkın korktuğu
sonucuna varabiliyoruz. 

Ya da bir eyleme katılım azsa, bunu hemen halkın
korkularıyla açıklamaya çalışmak gibi bir eğilim olabi-
liyor.

Bilimsel düşüncenin olmadığı her yerde devreye
idealist düşünce giriyor ve gerçeklerin yerini kendi ka-
famızdan ürettiğimiz teoriler alıyor.

Oysa bilimsel düşünce, ancak somut durum araştırı-
larak, soru sorularak, cevaplar bulunarak ortaya çıkarı-
labilir.

Somut durumu nasıl anlarız?
Olayı hemen ilk aklımıza gelen nedenlerle açıklamak

yerine gerçek nedenlerini bulmaya çalışırız. Bunun için,
soru sorarız. Bunun için 5N1K diye formüle ettiğimiz,

Ne? Nerede? Ne zaman? Nasıl? Neden? Kim? sorularını
da sorarak konuyu analiz etmeye çalışırız.

Örneğin somut örneğimiz üzerinden soralım:
Faşizmin saldırıları otomatik olarak halkın devrimci

mücadeleye katılımını engelliyorsa, milyonların devrim
saflarına koştuğu örneklerde faşizm yok mu?

Hayır, tersine Nazi faşizmine karşı 20 milyon vatan-
daşını kaybeden Sovyetler Birliği ve Sovyet halkı diren-
miştir. Kahramanlık destanları yazmıştır.

Amerikanın tonlarca bomba yağdırdığı Vietnam halkı
da direnmiştir, savaşmıştır.

Dünyanın pek çok yerinde, faşist rejimlerin saldırıları
karşısında halklar direnmiştir, örgütlenmiştir, savaşmıştır.
Ülkemizde de faşizmin saldırılarına rağmen halk direnmiş,
kurşunların üzerine yürüyen kahramanlık destanları ya-
zabilmiştir. Kurşun yağmurları altında, meydanların zap-
tedildiği örnekler az değildir. Gazi Direnişi’nde, Haziran
Ayaklanması’nda halk kurşunların üzerine yürümüştür.

Demek ki, faşizmin saldırıları otomatik olarak halkta
korkuya neden olmuyor, ya da faşizm silahı gösterdiğinde
halk otomatik olarak evlerine kaçmıyor.

Sormaya devam edelim; faşizmin saldırıları karşısında
halkı bilinçlendirmek, eğitmek, direnişini örgütlemek
için yapmamız gerekenlerin tümünü yaptık mı?

Dikkat edilirse, sorumuzu, “Neler yaptık?” diye sor-
muyoruz. Çünkü, kuşkumuz yoktur ki, her Cepheli
faşizme karşı direnişin bir parçasıdır, örgütlenmenin,
mücadelenin içindedir. Başka türlü olamaz.

Ama bunlar yetmez. Yapılması gerekeni, tam olarak
yapmadan da halkın korktuğu sonucuna varan, kolaycı
açıklamalara sarılamayız. Halkı her alanda, ideolojik,
kültürel, ahlaki, sosyal, örgütsel... her alanda sahiplen-
meden, eğitmeden, donatmadan, örgütlemeden halkın
kendi kendine direnmesini bekleyemeyiz.

Sormaya devam edeceğiz?
Halkın direnişine gerçekten militan tarzda, cüretle

önderlik edebiliyor muyum? Yoksa bu konuda eksiklerim
var mı?

Tüm bu sorularımız bizlere eksiklerimizi, mücadele
pratiğimizde eksik bıraktığımız yerleri gösterecektir,
bunları tamamlama olanağı verecektir. Bilimsel düşünce
tarzı bizi devrimi örgütleyip, büyütmeye götürecektir.

Nedenleri bulduktan sonra, “nasıl” sorusu ile bu ek-
sikleri gidermenin yollarını bulacağız.

Bilimsel düşünce tarzı budur.
İdealizm ise bizleri inançsızlığa, karamsarlığa, ol-

mazcılığa götürecektir. İdealist düşünce tarzı faşizmin
zulmü karşısında teslimiyete götürecektir.

Sonuç olarak; 
Sadece teorik olarak bilimsel düşünce tarzına

inanmak yetmez. Yaşamımızda, mücadelemizde idea-
lizmin her biçimini yok etmek gerekir.

İdealizm, teslimiyete götürür.
Bilimsel düşünce devrimi örgütlemeye, zafere gö-

türür.

SORUNLAR / ÇÖZÜMLER
SORUNLAR / ÇÖZÜMLER
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DÜNDEN BUGÜNE TARİHİ DİRENENLER YAZIYOR
KEC’li KAMU EMEKÇİLERİ FAŞİZME KARŞI

NASIL DİRENİLMESİ GEREKTİĞİNİ GÖSTERİYOR
AKP faşizmi

ülkemizde emeği-
mizle kazanılmış hakları-

mıza göz koymuş durumda. Kendileri
çalarken, servetlerine servet katarken,
istiyorlar ki kimse onlara karşı gelmesin.
Herkes biat etsin. Onlar emperyalistler
tekellerle kol kola girip ülkemizin zen-
ginliklerini diledikleri gibi talan etsinler.
Ancak kimse çıkıp da onlardan hesap
sormasın istiyorlar. Bir yerde haksızlık
varsa, zulüm varsa orada direnmekte
en meşru haktır. AKP iktidara geldiği
günden bu yana halkımıza hiçbir şey
vermemiş tam aksine almıştır. Halka
ait olan her şeyi babalarının malı gibi
sattılar. Şimdi de diyorlar ki benden
olmayana iş ekmek yok! İşte bu nedenle
kendisinden olmayan yüzbinden fazla
kamu emekçisini işinden attılar. Bu
haksızlığa karşı KESK gibi kamu emek-
çilerinin haklarını savunmakla görevli
bir sendika sustu. Ancak bizler şunu
biliyoruz ki susmak sadece faşizmi
güçlendirir. Bu nedenle Ankara’da, İs-
tanbul’da, Malatya’da, Düzce’de bizler
direnmeyi seçtik. 

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça
bugün direnişlerinin 140’lı günlerin-
deler. Açlık grevinde 20 günlere geldiler.
Bedenleri her gün hücre hücre eriyor.
Açlık grevindeyken dahi AKP’nin katil,
halk düşmanı polisi tarafından gözaltına
alınıp işkence görüyorlar. Bu bir irade
çatışmasıdır. Faşizm kendi iradesini
zorla kabul ettirmeye çalışıyor. Sansür
uyguluyor. Ama görmezden gelemiyor.
Çünkü direniş usulca da olsa ulaşması
gereken yere ulaşıyor. Her gün eriyen
bedenleriyle faşizmi tüketiyorlar. 

AKP faşizmi işimize, ekmeğimize
göz koymuş durumda. 

Bu direniş AKP faşizmine her iste-
diğini yapamayacağının bir cevabıdır. 

Bu direniş halkımıza neden ve nasıl
direnilmesi gerektiğini öğretiyor. Bu
direniş KESK’in icazetçi ve zavallı
halini teşhir ediyor.

Bu direniş faşizme karşı mücadeleyi
samimi olarak yürütenlerin sadece

Kamu Emekçileri Cephesi olduğunu
gösteriyor.

Direnişimiz Öğretiyor
Gösteriyor, Yol Açıyor

Tarihimiz boyunca her mevzimizi
her hakkımızı direnerek, bedelini öde-
yerek kazandık. Ülkemiz faşizmle yö-
netilmektedir. Hiçbir zaman hiçbir ik-
tidar döneminde bizlere hakkımız olan
verilmemiştir. Göstermelik dahi olsa
ülkemizde burjuva demokrasisi olma-
mıştır. Bizler bu gerçeği bilerek ve
buna uygun olarak bir mücadele hattı
yarattık. Bugün bu gerçeğe uygun ha-
reket etmeyenler çürümeye ve yok ol-
maya mahkumdurlar.

Bugün Faşizme Karşı
Direnmenin,
Mücadele Etmenin Onuru
Bize Aittir!

“Kahpece kurşunlanmış 
her yürek, 
parçalanmış her beden, 
yiğitçe ipe uzatılmış 
her boyun 
mücadelenin 
çelikten dokusunu oluştururlar. 
Köklendikçe, 
binlerce yeni canla, 
milyonlarca yeni damarla 
beslenerek, gelişecektir” diyor Yıl-

maz Güney.
Bu mücadele bedellerle büyüyor.

Mücadelemizi kanla, canla, her gün
damla damla eriyen bedenlerimizle bü-
yütüyoruz. 

Görevimiz direnişimizi büyütmektir.
Görevimiz tanıdığımız tanımadığımız
her insanımıza Nuriye’yi ve Semih’i,
onların direnişini anlatmaktır. Taşı par-
çalayanın suyun gücü değil damlaların
devamlılığı olduğu gerçeğiyle hareket
edip her gün bıkmadan, usanmadan
bu direnişi anlatacağız. 

YAŞASIN SÜRESİZ AÇLIK GRE-
Vİ DİRENİŞİMİZ!

EMEKÇİYİZ HAKLIYIZ KAZA-
NACAĞIZ!

Özlü Söz:
“Kötüler kendilerine tahammül
edildiğinde daha çok azarlar”

(L. Tolstoy)

DİRENİŞ
GELENEĞİMİZDİR

Hareketimizin tarihini oluşturan
47 yıl, çizgimizin en karakteristik
özelliklerinden biri de, hayatın her
alanında yarattığımız geleneklerdir.

Bu geleneklerin kaynağı, iktidar
perspektifimiz ve haklılığımıza,
meşruluğumuza olan inancımızdır. 

Bu devlete karşı barikat olmak,
çatışmak, saldırmak, direnmek her
şeyiyle meşrudur. 

Bu inançla, bulunduğumuz her
alanı direniş mevzisine dönüştürdük.

Kaç kez gelip dayandılar kapı-
larımıza, kaç kez sürükleyerek gö-
türdüler işkencehanelerine, kaç kez
dar ettik inlerini onlara.

Kaç kez üslerimizin kapısında
tir tir titrediler.

Yine geldiler, yine geldiler. Ve
biz yine direndik, yine sürdük ön
cepheye barikatlarımızı.

Bugün bu misyonu yeni değer-
lerle bir adım daha ileriye taşıyoruz. 

Geleneklerimize yeni gelenekler
ekleyerek devam ediyoruz yolumu-
za. 
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FAŞİZM:
“Çok iyi bilinmelidir ki, faşizm

yerel ya da geçici bir olgu değildir.
(...) Burjuvazinin tek çıkar yolu
kitleleri faşizmle zaptetmektir. Faşiz,
burjuvazinin sınıf egemenliğinin
son aşamasıdır. Bütün burjuva dev-
letleri eninde sonunda ya bir hü-
kümet darbesiyle, ya da ‘barışçı’
bir yolla, ya da gaddarca, ya da
tatlı-sert biçimde faşizme geçer.”
(Faşizme Karşı Birleşik Cephe,
sf.57)



Merhaba arkadaşlarım!
Direnişimi Anlatmaya Çalışa-

cağım... 
İlk duyduğumda atıldığımı 8 ar-

kadaşımla birlikte mutluydum hatta
güldüm. Çünkü bu benim için yeni
bir mücadele alanıydı. Bu günlerde
en doğruları yapanların tutuklandığını,
atıldığını bildiğimden “hükümeti çok
rahatsız etmiş olmalıyım yani iyi di-
renmiş olmalıyım” diye düşünerek
mutlu olmuştum. Ancak durulacak
zaman değildi. Sendikalı arkadaşla-
rıma “Pazartesi günü okula gidip ders
yapacağımı zorla atılıncaya kadar sı-
nıfımı terk etmeyeceğimi söyledim.
Pazartesi günü okula gittim. Öğretmen
arkadaşlarım çok üzgündü. Gözle-
rinden yaş gelenler vardı. Öğrencile-
rimin de bazıları duymuştu. Öğren-
cilerimden Alara “Öğretmenim benim
yapabileceğim bir şey var mı?” dedi.
Veliler sınıfa geldiler. Anlattıklarımı
dinlediler sonra da kaymakamlığa ve
partilere gittiler. Öğretmenler senin
için ne yapabiliriz, diye sordular. On-
lara eğer siz atılsaydınız ben sizler
için ilk önce dilekçe toplamaya baş-
lardım dedim. Tabi hocam yazıcaz,
dediler. Onlarla yıllardır birlikte ça-
lışıyoruz, arkadaşlarım onlar. Elbette
beni yalnız bırakmayacaklar.  Dilekçe
de yazarlar kurumlara da giderler be-
nim için...

Daha sonraki hafta sosyal med-
yadan Acun’un direnişe başlayacağını
öğrendim ve iletişime geçtim. Ka-
rarlıydı. Korkmuyordu. Acun’la aynı
gün ben de kendi okuluma gittim.
Bu kez beni çıkarmaya çalıştı gü-
venlikçiler, onlara çıkmam dedim.

Burası benim okulum. Güvenlikçi-
lerden biri “Hocam mezara girseydim
de bu durumu yaşamasaydım. Lütfen
çıkar mısın bizi zor durumda bırak-
ma.” dedi. Ona “Okulundan bir öğ-
retmen sorgusuz yargısız atılacak ve
sen başın ağrımasın istiyorsun öyle-
mi?” dedim. Çıkmadım. Derse girdim,
kantinde oturdum, öğrencilerle sohbet
ettim akşama kadar. Polisle karşı kar-
şıya gelmemden korkuyordu insanlar.
Sendikadaki arkadaşlarımdan bile te-
lefon açarak ricada bulunanlar oldu... 

Direnmek gerekiyordu fakat ye-
terince direniş yoktu. Bizim için kötüye
gidiyordu her şey. O dönem gerçekten
çok moralim bozuldu. En çok da mü-
cadele edebilecek gücüm olmasına
rağmen durmak bana acı veriyordu.
Bu acıya katlanamam. Gözaltına alın-
mayı göze almıştım. Korkularım vardı.
Nuriye’yi takip ettim. Tek başına bir
kadın 17 gün boyunca her gün gözal-
tına alınıyordu ondan gözaltına alın-
manın çok da korkulacak bir şey ol-
madığını öğrendim... 

Ankara'da Nuriye, Semih, Veli ve
Acun’la tanıştım. Direnişin kalbindeki
insanlarla. İşimizden atıldık ama ha-
yattan atılmadık ya. Hayat çok güzel.
Arasam bulamazdım böyle güzel in-
sanları. 

Ben de Bodrum'da Direnmeyi dü-
şünüyordum. Endişelerim vardı. On-
lardan öğrendim emniyette ne yapıp
ne yapmamam gerektiğini. Dönünce
Bodrum’a başladım meydana çıkma-
ya. Acun’un dövizini yazdım “İşimi,
öğrencilerimi istiyorum.” Böyle bir
direniş benim için de Bodrum için
de ilkti. İnsanlarla konuşuyor başıma
gelen haksızlığı anlatıyordum. Çok
etkili oluyordu.

Rahatsız oldular tabi beni atanlar
ile direnişime engel olanlar aynı il-
çenin amirleri. Dört gün boyunca
gözaltına aldırdılar. Polise mukave-
metten işlem yapıyorlardı.  Dördüncü
gün bıkmadığımı anlayınca benden
kurtulmak için plan yaptılar. Polisin
biri numaradan rapor aldı ve bir gece
nezarette yatırdılar. Ertesi gün savcının
karşısına çıkardılar. Savcı adli kontrol
için Hakime gönderdi. Hakim de

ayda bir adli kontrol verdi. Avukatlarda
eğer direnişe devam edersem tutuk-
lanabileceğimi söylediler.

Böylece direnişe ara verdim bir
süreliğine. 

Bu sürede Ankara'ya geldim. El-
mas Yalçın kurultayına katıldım çok
değerli insanlarla tanıştım. Kamu
emekçileri cephesi ile tanıştım. Bu
dönemin artıları dostluklar elbette.
Ertesi gün Nuriyeler’in yanında di-
rendim. Oradan da Malatya'ya gittim
birkaç gün de Erdoğan öğretmenlerin
yanında direndim. Başka hiçbir şey
böyle dostlarla tanışmamı sağlaya-
mazdı. İyi ki atılmışım diyeceğim
neredeyse...

Malatya' dan dönüşte Bodrum'daki
direnişime yeniden başladım. 

Direnmek mutlu ediyor. Belki de
bu duygu mutluluk değildir. Mutluluk
sözcüğü yetersiz kalabilir. Bu sözcük
de kapitalistler ve faşistler tarafından
kirletildi galiba. Sadece direnenlerin
tadabileceği bir şey bu. Doğru bir
şey yapmanın verdiği duygu. Mes-
leklerimiz bizi manevi olarak tatmin
etmiyor. Çalışma koşullarımız berbat.
İnsanlara pek faydamız dokunmuyor.
Ama bu günlerde kendimi iyi hisse-
diyorum. İlk defa kendi işimi kurdum.
Bodrum meydanında okul açtım. Öğ-
retmende benim müdür de benim
hizmetli de benim. Okulda insanlara
hak aramayı öğretiyorum. 

Sendikadaki eylemler bile böyle
hissettirmedi. Yüz binlerce kişi ile
Ankara'ya gittiğimizde bile bu kadar
doğru bir iş yaptığımı düşünmemiştim.
Şimdi ben başkayım. Hobilerimi ve
tecrübelerimi direnmek için kullanı-
yorum. Direnmek yaşamaktır!

ADIM ADIM ÖĞRETMENLİK'TEN DİRENİŞÇİLİĞE...
DİRENMEK YAŞAMAKTIR!
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Nazife Öğretmen, Öğretmenlikten  İhraç
Edildi, Fakat Öğretmeye Devam Ediyor:

"Haksızlık etmeyin, size haksızlık yapılırsa
da karşı durun!" 

Nazife Onay bir öğretmen.
Daha doğrusu, öğretmen idi. 
Şimdi artık değil. 
Çünkü AKP Faşizminin çıkardığı bir KHK (Kanun

Hükmünde Kararname) ile ihraç edildi. Öğretmenliğine
son verildi. 

Fakat: 
1- Kanun Hükmünde Kararname, direnenler karşı-

sında HÜKÜMSÜZ kaldı. 
2- O öğretmenliğine son verilmiş olmasına rağmen,

ÖĞRETMEYE devam ediyor. 
İstanbul Şişli'de Cevahir AVM önünde ihraç edil-

mesine karşı hafta içi her gün oturma eylemi yapıyor. 
Daha eyleminin ilk günü saldırıp gözaltına aldı

polis. 
Saldırıp, sindiririm sandı. 
Fakat devam etti Nazife Onay. 
Gücünü haklılığından alıyor. 
Gücünü, öğrencilerinden alıyor.  
"Hocam üzülmeyin, öğrettiğin gibi yaşayacağız"

diyor öğrencileri. 
Peki ne öğretti Nazife Onay onlara? 
Kendini faşizmin müfredatıyla sınırlamadı. 
Bakın ne öğrettiğini nasıl özetliyor öğretmen Nazife: 
"Öğrencilerime sürekli ‘haksızlık etmeyin, size hak-

sızlık yapılırsa da karşı durun’ derdim."
2008'de Mardin'in Derik ilçesine bağlı bir köye

atanmıştı Nazife öğretmen. 
Çatısı yıkılmak üzere olan, yerleri ıslak bir okul.

Her sabah oraya ulaşmak için 70 kilometre gitmek zo-
rundaydı. Gitti. 

2011'de İstanbul'da bir okula atandı. Sendikal mü-
cadeleyi örgütlemeye çalışıyordu orada. Müdür, onu
tecrit etmeye çalıştı. Diğer öğretmenlerin onunla ko-
nuşmasını engellemeye kadar vardı tecrit. 

Nihayetinde, AKP faşizmi, Nazifeler'den toplu olarak
kurtulmak için, bir Kanun Hükmünde Kararname ile
binlerce ilerici, demokrat, devrimci öğretmeni meslek-
lerinden ihraç etti. 

Cevahir AVM önündeki direnişinde, tek başına di-
kildiği yerde, önünde bir pankart serili Nazife Öğret-
menin: 

"OHAL ve KHK'lar, Haklarımıza İş Güvenliğimize
Saldırıdır.

Haklarımızı AKP  Faşizmine Gasp Ettirmeyeceğiz!
KAMU EMEKÇİLERİ CEPHESİ"
Faşizmin ihraç politikasına direnmeyenlerin öğret-

menliği gerçekten sona erdi. Direnenler öğretmeye
devam ediyor; Nazife öğretmen gibi. 

Zulme Karşı Dik Durmayı Öğretti
ZULME KARŞI DİRENİYOR

HALKLARIMIZI DİRENİŞ SAFLARINA ÇAĞIRIYOR
Kamu Emekçileri Cepheliler olarak direnişe odaklanma-

lıyız.
Sıklıkla biraraya gelip konuşacağımız günlerden geçiyoruz.

Türkiye’nin en ücra köşesinde bulunan  KEC’li arkadaşımızı
da Ankara'ya getirmeliyiz. Hep birlikte kardeş sofrasında
direnişimizi, bundan sonra yapacaklarımızı konuşmalıyız. 

Bir adım daha ileri gitmek için yapacaklarımızın kararlarını
almalıyız.

Toplanmak, konuşmak tartışmak bizi dinanamik kılacaktır.
Konuşurken, tartışırken tek bir şeye dikkat etmemiz yeterlidir.
Konuştuklarımız, tartıştıklarımız halkımızın, direnişimizin
yararına mı…

Tek ölçümüz bu olmalıdır.
Her KEC'li bu sorumululukla hareket etmeli, ortak alınan

kararalara uymalıdır.
Önümüzdeki görev; direnişimizi halkla bütünleştirmek,

Yüksel'in o umut veren ruh halini halkımıza taşımaktır...
Kamu emekçileri olarak omuzlarımızdaki direniş yükünü

onurla taşımalıyız. 
Direnişin onurunu halkımızla paylaşmalıyız.
Halkımızla halaylarda omuz omuza olmalıyız.
Her halayımız direnişimizin bir çağırısı olmalı...
Her halaydan sonra yeni kurulacak halayların daha kitlesel

olması için yerimizde oturmadan çalışmalıyız.
Ankara’nın yoksul mahallerini gezerek, tüm kurum ve

dernekleri dolaşarak, ilerici demokrat yayın organlarına açık-
lamalarımızı yollayarak, halkımızı karanfilleriyle beraber
direniş meydanına çağıralım.

Bugün direnişimiz şunu göstermiştir.
Tek tek direnişler kararlılıkla, cüretle büyüyebilir, insanlara

umut aşılıyabilir.
Bizim direnişimiz polisin “dağılın” demesi ile dağılan

bir direniş değildir.
Aksine polisin her saldırısından sonra tekrar bir araya

gelen tekrar direnen bir ruh haline bürünmüştür.
Gözaltına alınanların yerlerinin boş kalmadığı, ben görevimi

yaptım diye geri çekilenlerin değil, daha fazla ne yapabilirim
diye fedakarca öne atılanların bir direnişine dönüştü. 

Yani polis “dağılın” deyince dağılan, sendika binaları,
sonra evine giden Kamu Emekçisi gitti yerine her koşulda
direnen Kamu emekçisi ortaya çıktı. Bu direnişimizin Kamu
emekçilerine kazandırdığı bir onurdur.

Direniş saflaştırıyor.
Herkes tarihteki rolünü oynuyor.
Direnenler ve direnmeyenler diye.
Direnenler bir yanda, direnmeyen sendika binalarında

direnmemenin teorilerini yapıyorlar.
Girilen yolun farkında değiller.
Artık önlerinde köşeyi dönüp çıkacakları bir düzlük yok. 
Tarih onları iki yol bırakıyor.
Ya direneceksin ya da bataklıkta boğulmaya devam ede-

ceksiniz.
Biz KEC’liler olarak direnmenin onurlu bayrağını elimizde

tutuyor ve tüm gücümüzle sallıyoruz.
EMEKÇİYİZ HALKIYIZ KAZANACAĞIZ

Yürüyüş
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Şehitlerimizle yıkarız
köhnemiş duvarları
kanla yazılan tarih
ışıtır yarınları...

Nazife Onay ile Röportaj:

YÜRÜYÜŞ: AKP’nin OHAL ile
birlikte kamu emekçilerine yönelik
saldırıları ciddi oranda arttı. Bu du-
rumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Sizce bu saldırıların asıl amacı nedir? 

Nazife Onay: AKP, OHAL’i  kamu
emekçilerin iş güvencesini ortadan kal-
dırmak için  bir fırsat olarak kullanıyor.
İhraç edilen memur sayısının yüz bini
aştığı Bakanlık tarafından da ifade edi-
liyor. Şu ayrımı yapmadan da geçmek
istemiyorum. Hakim ve savcılar ile
kolluk güçlerinin de bu veride yer al-
masından kaynaklı “memur” kavramını
kullandım. Bu kesimleri saymazsak
“kamu emekçisi” diyebiliriz.

AKP’nin kamu emekçilerine yönelik
saldırısı halkın geneline olan saldırıdan
bağımsız değildir. İşçiyi asgari ücrete
mahkum etti, köylü üretemez durumda,
sağlık ve eğitim hizmeti ancak parayla
satın alınabiliyor. İşsizlik resmi ra-
kamlara göre –resmi rakamlar gerçek
oranı açıklamaz- dahi %12.7.

Dolayısıyla saldırılar sadece kamu
emekçilerine yönelik değildir fakat
OHAL’le birlikte AKP  kamu emek-
çilerine de müdahale edebilecek imkanı
yarattı. Bir  Kanun Hükmünde Ka-
rarname ile kendinden olmayan kamu
emekçisinin işine son verebildi, işine
son vermediği kesime de göz dağı
vererek istediği gibi sömürme olana-
ğına sahip oldu. Elbette amaç emper-
yalist efendilerinin talebi olan güven-
cesiz,ucuz,esnek çalışma sistemini
kamuda da oturtmak.

YÜRÜYÜŞ: Bugün kamu emekçi-
lerine büyük bir  saldırı var ve bu
saldırılara karşı direnişler olduğunu
görüyoruz. Siz de işiniz için direnmeye
karar verdiniz. Kamu emekçilerinin
direnişleri  hakkında ne düşünüyor-
sunuz?

Nazife Onay: Hiçbir savaş sırf bi-
rileri haklı diye kazanılmamıştır, haklılar
ancak mücadele ettiklerinde kazan-
mışlardır. Tarih nice örneklerle doludur,
zulüm  hiç bağışlayıcı olmamıştır ancak

zor ile durdurulabilmiştir.
Her dönemin ayrı bir özgünlüğü

vardır. İşi elinden alınan kamu emek-
çilerinin sayısının bu kadar yoğun ol-
duğu  bu dönemde ise kamu emekçi-
lerinin mücadele etmesi  doğaldır.

Ankara’da direnen arkadaşlarımızın
kararlılığı diğer illeri de etkiledi. Bugün
altı ilde mücadele aynı kararlılıkla devam
ediyor. Ankara’da Nuriye ve Semih di-
renişlerini süresiz açlık grevine dönüş-
türdüler. Bu gün 10. Günleri, onları
sevgiyle selamlıyorum. Bu kararlılığı
düşman da görüyor ki daha açlık grevine
başlamadan gözaltına aldılar. Serbest
bırakıldıktan üç gün sonra yeniden göz-
altına alındılar. Bu direnişleri baskıyla
değil  ancak kamu emekçilerinin hak-
larını iade ederek  durdurabilirler.

YÜRÜYÜŞ: Kendi  eylemine yö-
nelik polis saldırısını ve halkın eyleme
ilgisini kısaca anlatır mısınız?

Nazife Onay: Halk meydanda bizi
fark edip, ilgilenmeye başlar başlamaz
polis saldırıyor. En çok ilgimi çeken
şu oluyor, ne derdi varsa hemen orada
anlatmaları oluyor.

Halkın ortak derdi yoksulluk ve
adaletsizlik. Bu nedenle hak, adalet
için mücadele eden birilerini gördük-
lerinde  ona  güç vermek için çaba sarf
ediyor. Kimi de bunca haksızlık karşı-
sında tek bir kişinin direnmesinin hiçbir
anlamının olmayacağını ifade ediyor.
Biz onlara kazanılmış her hakkın nasıl
sabır ve azimle kazanıldığını anlattıkça
umudunu tazeleyip ayrılanlar oluyor. 

Polis eylemi sonlandırmam konu-
sunda beni hiç uyarmadan saldırıyor.
Altı kez oturma eylemi yaptım, her
defasında ilk on beş dakika içerisinde
gözaltına alındım. Dördünde parmak
izi keyfiliğini reddettiğim için daha
fazla işkence gördüm. İşkencelerini
şöyle özetleyebilirim: Kollarım ters
kelepçeli iken kollarımdan yukarı kal-
dırarak, merdiven trabzanlarına fırla-
tarak, arabadan indirirken sırt üstü
yere bırakarak, yüzüme tükürüp küfür
ve tehdit ederek, yüz üstü, ters kelepçeli
yere uzatıp, seksen kilo ağırlıkları ile
sırtıma dizleri ile bastırarak (parmak
izi almaya çalışırlarken nefesim kesi-
lene kadar, gözlerimden yaş akana
kadar), sabah  saat  09’dan 17’e kadar

ters kelepçe ile bekleterek işkence
uyguladılar. Şimdi  altı gün geçmesine
rağmen iki parmağımı ve kolumu
rahat kullanamıyorum.

Bir karakol polisi bile  rahatlıkla
“Seni tutuklatayım da gör” diye tehdit
edebiliyor. Gerisini düşünün artık. İş-
kenceciler hakkında suç duyurusunda
bulundum, yasalarının ne kadar geçerli
olduğunu göreceğiz, bakalım.

YÜRÜYÜŞ: Son olarak ne söyle-
mek istersiniz?

Nazife Onay: Direnmek  zorun-
dayız çünkü geleceğimiz söz konusu.
Yarınlarımız, bireysel  çıkarlarımıza
feda edemeyeceğimiz kadar değerlidir.
Teşekkürler...

Direnişin İçinden:
“Direniş gerçekten de  kendi kitlesini

yarattı. Korkmayan geri çekilmeyen sa-
hiplenen bir kültür yarattı. Tabi bu bizim
alanı hiç bırakmamamız sahip çıkmamız
yanıyla yaratılan bir kültür. İnsanlar
sanki ortada OHAL faşizm yok gibi mutlu
ve umutlu hissediyorlar Yüksel’de. her
kesimden insanlar geliyor. Direnişe Nu-
riyeler’e çok saygı duyuyorlar onları
umut olarak görüyorlar. İnanıyorlar. İşini
istemenin ötesine geçen bir yer mevzi
oldu orası. Herkesi buluşturan kucaklayan
duruma geldi. İdeolojik politik güçlü bir
eylem olduğunu herkes görüyor biliyor
ve anlıyor. Bu yanıyla Yüksel Direnişi
umudu aşılıyor diye düşünüyorum. Bir
çok insanda böyle düşünüyor. Okul di-
yoruz ya gerçekten de öyle herkesi eğitiyor.
Direnişçileri ailelerini gelenleri politik-
leştiriyor saflaştırıyor. Korkularını aştırıyor
bu yanıyla savaştırıyor. Örgütlülüğe dö-
nüşmesi için uğraşıyoruz umarız başa-
rabiliriz bunu...

SON SÖZÜ DİRENLER SÖYLER
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18 Nisan' da Soma maden-
lerinde katledilen 301 maden-
cinin karar duruşmasında orada
almalıyız. Devrimci işçiler ola-
rak bu mahkemede işçilerle,
işçi aileleri ile birlikte olalım,
onları yalnız bırakmayalım.
Soma madenlerinde katledilen
işçilerin aileleri patron sendi-
kacılarından Soma’nın katil
patronlarından hesap sorarken
bizleri yanlarında görmeliler 

Soma’ya hazırlıklı gitmeli-
yiz.

Yapacağımız basın açıkla-
masından, neleri konuşacağı-
mıza, tek tek işçi aileleri ile
nasıl ilgileneceğimize, polis
saldırısı karşısında nasıl tavır
alacağımıza, hangi sloganları
atacağımıza kadar her şeyimiz
planlamalıyız.

Soma' da katledilen maden-
cilerin eşlerine, çocuklarına,
yakınlarına kim olduğumuzu,
niye orada olduğumuzu, niçin
mücadele ettiğimizi anlatabi-
lelim.

Neden Soma da 
Olmalıyız?
Neden Dayanışma 
İçinde Olmalıyız?

Bugün patron sendikacıları
işçileri yozlaştırmaktan başka
bir işe yaramıyorlar. İşçilerini
hiçbir sorunu çözmedikleri gibi
buldukları ilk fırsatta işçilerin
mücadelesini patronlara satı-
yorlar. Son süreçte yaşanan işçi
direnişlerinin tamamında ya-
şanan budur. Her direniş patron

sendikalacıları ile patronların
anlaşmaları ile sonuçlanıyor,
işçiler kandırıldıkları ile başbaşa
kalıyorlar.

Böyle bir dönemde DİH'liler
işçilerle daha sıkı bağlar içinde
olmalı, işçileri yanlız bırakma-
malıdır.

Onlara çıkış yolunun işçileri
örgütlemekten geçtiğini gös-
termeliyiz. 

Bunun için, işçilerin yaşadığı
yoksul mahallelere gitmeli, işçi
direnişlerinin içinde olmalıyız.

Oralarda kim olduğumuzu,
neden bu düzene karşı mücadele
ettiğimizi, yıkana kadar da mü-
cadele edeceğimizi yapacağımız
toplantılarla, dağıtacağımız bil-
dirilerle, birebir işçilerle ko-
nuşarak, kapı çalışması yaparak,
işçilerin evlerine misafir olarak
kısacası her yolu deneyerek
anlatmalıyız kavratmalıyız. 

Onun için her direnişi kendi
direnişimiz, her haksızlığı ken-
dimize yapılmış bir haksızlık
olarak görmeliyiz.

Sonuç olarak:
-Her direnişte, direnişlerin

boyverdiği her yerde DEV-
RİMCİ İŞÇİ HAREKETİ ola-
rak biz olmalıyız.

-Her DİH'li direnişlerle da-
yanışma içinde olmalıdır. 

-Her direnişi direniş okulu
olarak görmeli ve direnişlerden
öğrenmeliyiz. 

-Direnişlerin içinde olmanın
bizleri politikleştireceğine inan-
malıyız.

Tutsak Maden İşçiler inin 
Sesler ini  Dışarıya Taş ıyacak
Dayanışmayı Büyüteceğiz!  

İzmir Devrimci İşçi Hareketi 26 Mart'ta
tutuklu maden işçileri için dayanışma programı
düzenlendi. DİH adına yapılan konuşmalarda
geçmişten bu günü gelen sınıf mücadelesinin
ve direnişlerin önemini örgütlenmesini ve ka-
zanımlarını direnen İmbat işçilerinden Öncü
Çetin anlattı. Öncü Çetin “Direnenler Tarih
Yazar Direnmeyenler Çürür” diyerek Türkan
Albayrak’tan Cansel Malatyalı’ya, Oya Bay-
dak’tan Kazova Tekstil işçilerine kadar tarihi-
mizdeki direnişleri anlattı. 

İmbat direnişi sırasında karşılaştıkları zor-
lukları gerek ailelerinden gerekse çevrelerinden
ve kolluk kuvvetlerinden gördükleri baskıyı
anlatarak“inandık ve başardık zaferi. Direnişin
sadece Kınık işçileri için değil tüm Soma
maden havzasındaki işçilerine umut olduğunu”
söyledi. Arkasından programa gelen tutsak
mektupları okundu Fotoğraf ve Sinema Emek-
çilerinin hazırladığı İmbat direniş belgeseli
hakkında FOSEM’den gelen bir kişinin anla-
tımıyla program devam etti. FOSEM maden
işçilerinin yaşamlarını anlatmak istediklerini
fakat madende işten atılmalarının başlamasıyla
direniş belgeseli çektiklerini söyledikten sonra
belgesel izlendi. Arkasından çıkan Grup Yorum
Korosu’nun dinletisiyle program sonlandırıldı.
Programa 80 kişi katıldı.

UNUTMAYALIM!
DAYANIŞMA

ÖRGÜTLÜLÜĞÜ, MÜCADELEYİ
VE DİRENİŞİ BERABERİNDE GETİRİR
18 NİSAN’DA SOMA’DA OLMALIYIZ!

18 Mart Günü Ankara’da 
Kızılay Sakarya Caddesi’nde 
ANKARA TAŞERON İŞÇİ 
MECLİSİ Basın Açıklaması Yaptı

Türkiye’nin birçok ilinden sosyal medya üze-
rinden örgütlenen Ankara’ya partiler ile görüşmeye
gelen taşeron işçilerinin de katıldığı basın açık-
lamasında kadro taleplerini dile getirdiler.

Partiler ile yaptıkları görüşmede AKP’nin
kendilerine seçimden sonra bakacaklarını söy-
lediklerini fakat bunun bir seçimde tehdit olarak
kullanıldığını bildiklerini aktardılar.

100 işçinin katıldığı basın açıklamasının ar-
dından her hafta diğer illerde de aynı gün ve
saatte basın açıklaması kararı alıp dağıldılar.

Yürüyüş
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DİH Çorlu’da İşçiler İle “İşçilerin 
Hakları” Üzerine Toplantı Yaptı

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 ta-
tillerinin gasp edilmesi dikkat çekiyor.

Genel olarak bölge de fabrikalarda işçilerin sendika
üyesi olduğu ama sendikaların rolünün ise patronun işe
alacağı elemanı seçmek ve onu da patronun istediği
gibi çalıştırmak olduğu işçiler tarafından aktarıldı.Yapılan
konuşmada sendikaların işçilerin önünde bir engel
olduğu ve bunun ise işçilerin öz örgütlülüğü ile açılaca-
ğının konuşulduğu sohbete 10 kişi katıldı. 9 Nisan tari-
hinde tekrar bir araya gelmek üzere toplantı bitirildi.

DDiren Kazova Kooperatifi 
Kahvaltıda Dostlarıyla Buluştu

Diren Kazova Kooperatifi, 18 Mart'ta atölyelerinde,
dostlarına kahvaltı verdi. Kahvaltı öncesi temizlik yapıldı,
masalar sandalyeler hazırlandı. Bu hazırlıklar devam ederken
Kazova'nın makineleri ve işçileri de üretime devam etti. Ma-
kineden çıkan her kazak parçası "ben insan için üretildim"
der gibiydi. Gelen ziyaretçiler Kazova'nın ilk günkü heyecanıyla
atölyenin her tarafını dolaştılar. Üretilen kazakları incelediler. 

Daha sonra kahvaltıya geçildi, Diren Kazova işçileri yaptıkları
çalışmalardan bahsettiler.  Ürünlerin halka nasıl ulaştırılacağıyla
ilgili konuşuldu. Diren Kazova’nın Türkiye ve dünya işçi sınıfı
için, bu günden yarını kurmanın örneği olduğu ve bunun
bilinciyle hareket edildiği, kar amacıyla değil insan için çalışan
atölye olma misyonunu sürdüreceği üzerinde duruldu. Kazova
direnişinin nasıl başladığı neler yaşandığı üzerine anılar
paylaşıldı, üç saat süren kahvaltıya 22 kişi katıldı.

İşkence Yapmak Şerefsizliktir 
Gözaltındakiler Derhal Serbest Bırakılsın!

DİH, süresiz açlık grevinin 16. gününde direnen
kamu emekçilerinin gözaltına alınmasıyla ilgili 24
Mart'ta bir açıklama yaptı. Açıklamada "Ankara Kızılay
Yüksel Cad. KHK ile işten atıldığı için 136 gündür
direniş yapan ve süresiz açlık grevinin 16. gününde
olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça eylemine katil
sürüleri yine saldırdı. Bu saldırıyı kınıyor ve AKP’nin
it sürülerini uyarıyoruz. Hak aramak suç değildir, suçlu
yaratıp kendinizce sürekli hak arayanlara saldırıyorsunuz.
Bundan vazgeçin. Yaşlı yaşlı insanları gözaltına almaktan
yerlerde sürüklemekten vazgeçin. Atalarımızın bir sözü
vardır. 'Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner'.
Kendinizi kullandırarak bu iktidara ancak bir süre ya-
ranırsınız. Ama ya sonra. İşkence yapmak şerefsizliktir.
İşkence yapmaktan vazgeçin. Bu eylem öyle sizin
sürekli gözaltına almanızla bitmiyor siz de bunun far-
kındasınız. Size her gün gözaltı talimatı veren sahipleriniz
Hitler’in unvanını hak etti. Sonunuz da öyle olacaktır
bundan hiç şüpheniz olmasın" denildi.

ŞİİR: 
DAYANIŞMA
Haydi unutmayalım
Nereden biz gücü alırız
Hem açken hem de tokken
Haydi unutmayalım
Bu dayanışmayı
İşçileri tüm dünyanın
Bir amaçta birleşsin,
Dünyadaki nimetleri
Hep beraber paylaşsın
Haydi unutmayalım
Nereden biz gücü alırız
Hem açken hem de tokken
Haydi unutmayalım
Bu dayanışmayı
Zenci, beyaz, sarı, esmer

Birleşen özgür olur
Kendileri konuşsalar
Halklar hemen dost olur
Haydi unutmayalım
Nereden biz gücü alırız
Hem açken, hem de tokken
Haydi unutmayalım
Bu dayanışmayı
İşçileri tüm dünyanın
Birlikten kuvvet doğar
Senin kızıl birliklerin
Her türlü zulmü boğar.
Haydi unutmayalım
Soruyu somut soralım
Hem açken, hem de tokken
Bu dünya kimin dünyası?
Gelecek kimindir?
(BERTOLT BRECHT)
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Kıssadan Hisse:
"Değil mi ki toplum şimdiye dek sınıfsal çeliskiler içinde

gelişmiştir, ahlak da daima sınıfsal olmustur; bu ahlak ya ege-
menliği, ya egemen sınıfların çıkarlarını haklı göstermiş ya da
baskı altında bulunan, fakat artık bu egemenliğe karşı yeterli
derecede sağlamlaşmış olan sınıfın nefretini ifade etmiş ve
baskı altındakilerin ilerdeki çıkarlarını savunmuştur." (Engels)

BİZ NASIL DÜŞÜNMELİYİZ
-Evet ahlak da sınıfsaldır. Devrimcilerin ahlakı nasıl ol-

malı?
- Burjuvaziyi tüm kurumları ve ideolojisi ile reddetmeli-

dir.
- Kitlelerde emperyalizme ve faşizme karşı nefret uyan-

dırmalıdır.
- Sınıf bilincine sahip olmalıdır.
- Örgütlü olmalıdır.
- Yoksul halka gitmek olmalıdır.



�� Biz diyoruz ki; Kızıldere devrimdir ve her şeyin başladığı yerdir. Çünkü biz
Cepheliler, Kızıldere’ye baktığımızda orada doğumumuzu, varoluşumuzu, umudumuzu ve
iktidar iddiamızı görürüz.

� Biz diyoruz ki; Kızıldere yeniden var olmaktır. Düşman Kızıldere’de Mahir’leri kat-
lettiğinde düşmanlarımız bizim için “bittiler” dedi. Fakat orada yok olan sadece bedenleri-
mizdi. Kızıldere bizim ideolojimizdir. İnsanları fiziken öldürebilirler ancak ideolojileri
öldürümezler.

� Biz diyoruz ki; Kızıldere ideolojik olarak düzenden kopuşumuzun tamamlandığı yer-
dir. Sadece düzenden tamamen kopanlar bu düzene alternatif olabilirler. Sadece tamamen
düzen dışı olanlar her türlü baskı ve saldırı karşısında iktidar iddialarını kesintisiz olarak
koruyabilirler.

� Biz diyoruz ki;  Kızıldere’nin yolu ancak kan ve can pahasına sürdürülebilir.
Bugünün dünyasında devrimcilik yapmak ve bu uğurda savaşmak, bedelleri göze almak,
ölmek ama teslim olmamaktır.

� Biz diyoruz ki; Kızıldere bitiş değil, başlangıçtır. Direnerek yaşatmanın, ölerek var
olmanın yoludur. Mahir Çayanlar orada direnmemiş olsalardı bugün sözünü edebileceği-
miz devrimci değer ve ilkelerimiz olmayacaktı. 

� Biz diyoruz ki; Kızıldere tarihin yeniden şekillendiği, devrimci geleneklerin yaratıldığı
yerdir. Biz Cepheliler, önderlerimizin bizlere bıraktığı değerler ve gelenekler ışığında teslim
olmamayı, kanımızla umudun adını kayalara, duvarlara nakşetmeyi öğrendik. Bu gelenekler
sayesinde her savaşçımız, düşmanlarımız karşısında “Halk Düşmanlarına Teslim
Olmayacağım”diyor. Ve bu bizim asla elden bırakamayacağımız tarihsel sorumluluğumuzdur.

� Biz diyoruz ki; Kızıldere devrimin yolunun çizildiği yer olduğu gibi kendisinden
sonra gelen kahramanları da yaratan bir gelenektir. Leylalar’ın, Mahirler’in, Oğuzlar’ın,
Bilgehanlar’ın bu gelenekten doğması tesadüf değildir. Uzlaşma ve teslimiyetin olduğu
yerden kahramanlar değil, ihanetler çıkar.

� Biz diyoruz ki; Cepheliler’in doğum yeri Kızıldere’dir ve son anları dahi
Kızıldere’dir. 

Kızıldere Direnişi: “Biz Buraya Dönmeye Değil, Ölmeye Geldik!”

Dağlarda Şahanlarımız Gerillalar: “Siz DHKC Gerillalarının Adaletine Teslim Olun!”

16-17 Nisan Direnişi: “Varsa Cesaretiniz Gelin!”

12 Temmuz Direnişi: “Bize Ölüm Yok!”

Sibel Yalçın: “Siz Bizim Teslim Olduğumuzu Nerede Gördünüz? Asıl Siz Teslim Olun!”

Günay Özarslan katledilmeden önce: “Size Teslim Olmayacağım!”

Biz Diyoruz ki; Mahir, Hüseyin, Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş!

Kurtuluş Kavgada Zafer Cephe’de!

KIZILDERE DEVRİMDİR,
İKTİDAR İDDİAMIZDIRBiz Diyoruz ki;�
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Dev-Genç’liler;
Hiçbir hedef ulaşılmaz değildir. Hedeflerimizi ger-

çekleştirmek bizim ellerimizde. Çünkü ayaklarımız yere
sağlam basıyor ve gerçekçiyiz. Hayalperest değiliz ve
Marksist-Leninist ilkelerle hareket ediyoruz.

En büyük hedefimiz bu köhne düzeni değiştirmek.
Halk düşmanı bir avuç asalağın düzenini yerlebir etmek
istiyoruz. Bu düzeni yıkmak ve halkın çıkarlarının esas
alındığı ortakça bir düzen inşaa etmeyi hedefliyoruz.
Halk çocuklarının parasız, nitelikli, bilimsel bir eğitim
alabilmesi için, halk çocuklarının insanca bir yaşam sü-
rebilmesi için bu sisteme karşı örgütlü mücadele ediyoruz. 

Ezilen, sömürülen, aşağılanan halk çocuklarından
güçlü bir örgütlülük yaratmak istiyoruz! 

Emperyalizmle siyasi ve ekonomik tüm bağlarımızı
koparıp bağımsız olmak istiyoruz. Faşizmi yerlebir etmek
istiyoruz. İnsanın insana sömürüsü son bulsun istiyoruz.
Herkes emeğinin karşılığını alabilsin istiyoruz. Bu istek-
lerimizin hiçbirini bu düzende gerçekleştiremeyeceğimiz
için devrim yapmak istiyoruz! 

Devrimcinin tek hedefi devrim yapmaksa, o zaman
maddi ve manevi olarak her şeyimiz devrime hizmet etmek
zorunda. Yani düşüncede ve eylemde her şey devrim için
olmak zorunda. Her şeyde kim için ve kimin yararına diye
bakarak değerlendireceğiz. Kimin çıkarlarını koruyor,
sömürü düzeninin mi yoksa halkın ve devrimin mi? Devrime
yarıyorsa bizimdir sahipleniriz, düzene yarıyorsa kökünü
kazıyana kadar mücadele ederiz.

Bütün gençleri Dev-Genç'li yapmak istiyoruz. Gençliği
yoz ve apolitik hale getirip kimliksizleştiren düzene
karşıyız. Karşı olmak yetmez, alternatifini koymalıyız.
Gençliği sarıp sarmalayacak, tarih bilinci ve devrimci
kişilik kazandıracağız. Gençlere güvenip sorumluluklar
verecek, komitelerde çalışmalarını sağlayacağız. Kollek-
tivizmle hem sosyalist bir bakış açısı, hem de yapabildiğini
gördükçe kendine güven kazandıracağız.

Zor mu? Zor. Mümkün mü? Mümkün. 
O halde ne yapacağız?

İlk önce hedef koyacağız. Örneğin önümüzde 6 Nisan
Berkin mahkemesi ve Bağımsız Türkiye konserleri var.
Kaç komite kurmayı, kaç insan katmayı hedefliyoruz?

Hiçbir hedef ulaşılmaz değildir, zor ve mümkün öner-
mesini aklımızdan çıkarmadan, istekle çalışacağız. İstemek
yapmaktır, yapabilmek için emek vereceğiz.

En temel ihtiyacımız kendimizin ve kitlemizin örgütü
hale getirmektir. Ortak bir ruh ve akıl yaratmaktır. Yani
eğitimle donatarak ideolojide ortaklaştırmaktır. Gerçekten

isteyen, hayal eden, hedefler koyan buna uygun hareket
edecektir.

Kendimiz için hedefler koyacağız. Devrimci kendi ala-
nında uzmanlaşmak zorundadır. Devrimci, bilmediğini öğ-
renmek için yanıp tutuşmalı ve her konuda en iyisini
yapmaya aday olmalıdır. Bu savaşta bir adım önde olabilmek
bir zorunluluktur. Bulunduğumuz yerde her şeyin en iyisini
yapmak, en iyisi olmak zorundayız. Her çalışma için her
kampanya için, her insan için hedef koyacağız. Herkesi
bulunduğu yerden bir adım ileriye taşıyacağız.

Bunu gelişi güzel yapamayız. Kendimizi tanımalıyız.
Düşmanı tanımalıyız. Ancak o zaman yenilmez oluruz.
Kendimizi tanımalı ve programlarımızı hedeflerimizi
buna göre koymalıyız. Hedefimize her ulaştığımızda
yeni hedefler koymalıyız. 

Örneğin kendi eksiklerimizi bilmeli bunları yok etmek
için kendimize bir program çıkarmalıyız. Süre hedefi
koymalıyız. Yatma-kalkma sorunu mu yaşıyorum, kendime
bir hafta veriyorum bir hafta boyunca dikkat edeceğim,
kendime süre ve hedef koyuyorum. Bir hafta boyunca
buna çalışıyorum. Gerçekleştirdiysem yeni hedefler koyu-
yorum. Kitap okuma alışkanlığını oturtmak için, küçük
burjuva zaaflarımızı yok etmek için, çalışma sistemimizi
düzenlemek için. Yanlış çalışma alışkanlıklarımızı bırakmak
için, her şey için hedefler koymalıyız.

Kişi kişi, okul okul, il il örgütlenmek için hedefler
koymalıyız. O hedeflere denk düşecek programlar yapmalı
o programları hayata geçirmek için canla başla çalışmalıyız.
Hedefimize ulaşamamışsak eksik bıraktığımız bir yer
vardır dönüp onu bulmaya çalışacak yeniden yıkmak
için hedefler koyacağız.

Sürekli umutlu ve coşkulu olacağız. Kavga moralle
yürür; düşmanın hiçbir saldırısının moralimizi bozmasına
izin vermeyeceğiz. Dev-Genç’lilik, zor koşullardan, kısıtlı
olanaklardan olanak yaratabilmektir. Dev-Genç’lilik,
sürekli üretmek ve sorun çözmektir.

Sonuç olarak;
1- Karar alacağız.
2- Hedef koyacağız.
3- Bu hedeflere ulaşmak için plan ve program koyaca-

ğız.
4- Emek ve ısrar (Eğitim çalışmalarını ve kitle çalışmasını 
süreklileştireceğiz. Kendimize ve insanlarımıza emek 
vermekten kaçınmayacağız.)
5- Denetim (Her işte komite, her yerde komite kuracak, 
toplantıları düzenli yapacak, eleştiri-özeleştiri meka
nizmasını işleteceğiz. Yapılmayan her işin sorumlusu

olarak kendimizi görüp tamamlayan olacağız.)

HEDEFLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN, 
EĞİTİMİ SÜREKLİLEŞTİRECEK,

HER YERDE KOMİTELER KURACAĞIZ!

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
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Liseliyiz Biz

2013'te yaşanan Haziran Ayaklanması sürecinde 16
Haziran günü İstanbul Okmeydanı'nda, polisin gaz fişeğini
silah gibi hedef gözeterek ateş etmesi sonucu yaralanmıştı.
Hastanede kaldığı süreç boyunca, Halk Cepheliler yurt
içinde ve yurt dışında yüzlerce eylem
sayesinde, halklarımız kendi evladı bildi
Berkin'i. Basın yazmaya, değişik kesim-
ler sahiplenmeye başladı.

Biz Berkin için adalet talebimizi
haykırır, katilinin tutuklanmasını isterken
dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan mey-
danlarda, sahiplenmeden duyduğu korkuyu
haykırdı. Berkin'in annesini yuhalatırken
“Polise talimatı kim verdi diyorlar. Ben
verdim” diyerek halk düşmanlığını hay-
kırıyor, katil polisine sahip çıkıyordu.
Berkin’in katliam emrini veren
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dır, yasa-
ma-yürütme-yargı mekanizmalarıyla bir
bütün olarak devlettir.

Halk düşmanı AKP, Berkin’i katleden
polisi ne kadar gizlemeye çalışsa da müca-
delemiz sonucunda görüntüler ortaya
çıkarıldı. Bunlar için yüzlerce kez gözaltına
alındık, işkencelerden geçirildik, tutuk-
landık. En demokratik eylemlerimize bile
azgın köpekler gibi saldırdılar. Berkin
269 gün komada kaldı. Komada kaldığı
süre zarfında hastane önünde oturduk,
her gün eylem yaptık. Türkiye’nin her
yerinde Berkin için adalet istedik. Oturma
eylemleri, işgaller, boykotlar yaptık.
Başbakan’ın konuşma yaptığı salonda
pankart açarak Berkin için adalet istedik.
Biz bu ülkede adalet olmadığını anlattık,
adalet talebimizi dile getirdik. Çünkü
halka da bu gerçeği anlatmak zorundaydık.
Kardeşlerimiz bir daha sokak ortasında
beyinleri asfalta akıtılmasın diye.

Polis delilleri ortadan kaldırıyor. Savcı
da Berkin’in avukatlarını oyalamak için
elinden geleni yapıyordu. Bir insanı öldür-
mek bu kadar basit olamaz, unutturulamaz.
Biz yılmadan inatla, ısrarla başta İstanbul
olmak üzere tüm meydanlarda 14 yaşında
vurulup 15 yaşında 16 kiloyken şehit
düşen Berkinimiz için adalet diyerek
halkın duygularına, vicdanına seslendik.
Devletin çocuk katili yüzünü teşhir ettik.

Talebimiz çok meşruydu. Katledilen bir çocuktu. Düşman
karalamaya çalıştıkça yerin dibine batıyordu. Bizler bu hak
alma mücadelesinde denemediğimiz adaletsizliği teşhir etme-
diğimiz yöntem kalmadı. Her yolu denedik. Ve halk gördü

koca koca adalet saraylarının katilleri koru-
mak için yapıldığını. Bunun için her türlü
bedeli göze aldık. Artık bütün yollar tıkan-
dığında, 2 DHKC savaşçısı Berkin’in dos-
yasından sorumlu Cumhuriyet Savcısı
Mehmet Selim Kiraz’ı rehin aldılar. Talepleri
çok açık ve netti. Berkin’in katilleri halk
mahkemesinde yargılansın, katilleri ceza-
landırılsın. Ama AKP, katilleri korumak
adına kendi savcısını da gözden çıkardı.
DHKC savaşçıları da halkın adaletini uygu-
ladı ve çatışarak şehit düştüler. 

Bugün bu ödenen bedellerin hepsi
Berkin’in katillerinin yargılanması içindi.
Adalet mücadelemiz sonucunda bu devlet
göstermelik de olsa Berkin’in mahkemesini
açmak zorunda kaldı. Şimdi tüm liselilere
çağrımızdır:

Duruşmaya katılmak; yaşam hakkımıza
sahip çıkmaktır. 

Duruşmaya katılmak; mahallelerimizde
terör estirilmesine son, demektir. Duruşmaya
katılmak; Uğur'lar, Enes'ler, Mizgin'ler,
Ceylan'lar olmasın; çocuk katilleri cezalan-
dırılsın haykırışıdır.

Duruşmaya katılmak; aç-adaletsiz bıra-
kılışımıza karşı ayağa kalkışımıza, isyanımıza
sahip çıkmaktır. Duruşmaya katılmak; şehit-
lerimizin unutulmayacağını ve halk çocuk-
larının bitirilemeyeceğini göstermektir.

Gelin 6 Nisan’da Çağlayan Adliyesi’nde
hepimiz adaletizliği yere çalalım! Berkin’in
katiliyle hesaplaşalım! Kinimizi öfkemizi
bileyelim... Halkın adaletini enselerinde
hisettirelim. Kardeşimizi öldürüp elini kolunu
sallayarak yaşamına devam edemeyeceğini
gösterelim. Geceleri uykuyu haram edelim
onlara. Aradan yıllar geçse de yatıp kalkıp
Berkin demeye devam edeceğiz. Berkin’siz
dünyayı başınıza yıkacağız ki bir daha o
kanlı elleriniz kardeşlerimize bulaşmasın.
Bu yaşımızda bize hesap sorma bilincini
veren sizin bu katliamcı düzeninizdir. Siz
katlettikçe halk savaşçıları da sizin peşinizde
olacak!

Liseli Gençlik'e Çağrımızdır: 6 Nisan’da Berkin’in Mahkemesinde Buluşalım!
Berkin Elvan katledileli 3 yıldan fazla oldu. 

Bugün Berkin’in yaşıtları okullarında okurken; O, kara toprak  altında yatıyor

Bi̇z Li̇seli̇ 
Dev-Genç’li̇leri̇z

� Çürümenin içinde
büyümek istemiyoruz. 

� Uyuşturucu bataklığın-
da 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 yürekleri-
miz 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!

Yürüyüş
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Kayıp DHKC 
Gerillaları Nerede?

Dev-Genç, 7 Kasım 2016’da Der-
sim’de katledilen DHKC gerillaları
ile ilgili 26 Mart’ta yazılı açıklama
yayınlayarak şu sözlere yer verdi:

“7 Kasım 2016 tarihinde Dersim’de
DHKC gerillalarının bulunmuş olduğu
sığınak katil devlet tarafından bom-
balanmış ve akşamında sığınağa in-
dirme yapıp sığınak yakılmıştır. 7
Kasım’dan bu yana eli kanlı katil
AKP hükümeti kayıp DHKC gerilla-
ları’nın yerini açıklamamıştır. Ama
bombalanan sığınaktan çıkabilen 3
DHKC gerillası her şeyi ortaya çı-
kartmıştır. Önce katledilen yoldaşla-
rının hesabını sormak için Oğuz Meşe
kuşanmıştır adaletin kılıcını düşmüştür
zalimlerin peşine. Ardından Leyla
Aracı ve Mahir Bektaş,  NATO’nun
askerleriyle çatışarak bedel öderken

bedel de ödeterek şehit düşmüştür.
Leyla Aracı yazmış olduğu raporda
sığınakta bulunan yoldaşlarının isim-
lerini vermiştir. İşte o günden bu güne
katil devlet DHKC gerillalarının yerini
saklamış reddetmiştir, ailelerimizi ora-
dan oraya yollayıp oyalamıştır.

AKP hükümeti iyi bilmektedir ki
şehitlerimiz bizim geleceğimizdir, şe-
hitlerimiz bizlerin yolunu aydınlatan
birer fenerdir. Şehitlerimizi bizlerden
saklayarak bizlere unutturacağını sa-
nıyor. Ey AKP hükümeti, siz kendinizi
ne sanıyorsunuz, bizleri daha tanıya-
madınız mı? Bizler ki şehitlerimizin
hesabını sormak uğruna yeni şehitler
veririz. Sizlere bu akılları hocanız
olan Amerika mı veriyor, İsrail’e mi
özeniyorsunuz ne sanıyorsunuz yarın
öbür gün hiçbir şey olmamış gibi ke-
nara çekileceğinizi mi? Sizler de iyi
bilmektesiniz ki elbet hesap sorulacak

söz ağızdan bir kere çıkar ve biz söy-
lediğimizi yaparız. İlk günden beri
İstanbul’un her köşesinde şehitlerimizi
bulacağımızı şehitlerimizin hesabını
soracağımızı haykırdık. Dersim’de
şehit ailelerimiz açlık grevine başladı
ve katil devlet sonunda sığınağı kaz-
dırtmak zorunda kaldı. Bünyamin’in
cenazesini nasıl bulduysak diğer tüm
şehitlerimizin cenazelerini bulacağız
şehitlerimizi sahipsiz bırakmayacağız.
Bünyamin’in cenazesinde Adli Tıp’ta
saatlerce beklettiniz, ailesini tehdit et-
tiniz ama biz yine direndik. AKP hü-
kümetine sesleniyoruz: Bizlerin kim
olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Derhal
kayıp DHKC gerillalarının yerini açık-
layın yoksa size uyku bile haram
olacak hiç doğmamış olmayı dileyin
çünkü bir Şafak vakti halkın adaleti
kapınızı çalacak o zaman cehennemi
bu dünyada yaşamış olacaksınız!”

Dev-Genç’li Bünyamin’in Sesini
Her Yerde Yankılandıracağız
Kartal Dev-Genç’liler 21-28

Mart’ta Yürüyüş dergisi dağıtımı yaptı.
Yapılan çalışmada Dev-Genç’in genel
kampanyalarından bahsedildi. Çalış-
malarda toplam 40 dergi halka ulaş-
tırıldı. Ayrıca 23 Mart’ta Dev-Genç’li
DHKC gerilla şehidi Bünyamin Kılıç
için “DHKC Gerillası Bünyamin Kılıç
Ölümsüzdür! Dağların Şahanı Bün-
yamin Kılıç Ölümsüzdür! Dev-Genç”
imzalı yazılamalar yazıldı.

Okmeydanı: Dev-Genç’liler 23
Mart’ta mahallenin çeşitli yerlerinde
dağların şahanı DHKC gerilla şehidi
Bünyamin Kılıç’ın fotoğraflarını ya-
pıştırdı.

16 Mart Katliamı’nı Unutmadık,
Katilerden Hesap Soracağız!
16 Mart 1978 günü İstanbul Üni-

versitesi Eczacılık Fakültesi önünde
kontrgerillanın bombalı ve silahlı sal-
dırısı ile 7 öğrenci katledilmiş, 41
öğrenci de yaralanmıştı. Bu katliamın
yıl dönümünde Antep Liseli Dev-
Genç’liler, Şehit Şahin Lisesi’nin bah-
çesine ve okul çıkışı sırasında kuşlama
yaparak katliamı unutmadıklarını ve
unutturmayacaklarını anlattılar. Yapılan

çalışmada 800 adet kuşlama yapıldı.

Şehitlerimizin İzinden Milim 
Sapmadan Yeni Leylalar 
Bilgehanlar Yaratacağız!

Kocaeli Dev-Genç’liler 26 Mart’ta
Kuruçeşme’de mezarı bulunan devrim
şehidi Murat Gül’ün mezarını ziyaret
etti. Ziyarette ilk olarak mezar temizliği
yapıldı. Anmada ise ilk olarak devrim
şehitleri adına bir dakikalık saygı du-
ruşunda bulunuldu. Murat Gül’ün ha-
yatı anlatıldı ve şair Nazım Hikmet’in
“Sıradaki” adlı şiiri okundu. Ardından
“Bize Ölüm Yok” marşı okundu. Son
olarak “mezarlarımızda ot bitmeyecek,
devrime yolumuzu aydınlatan şehit-
lerimizin izinden bir milim bile sap-
madan yeni Muratlar, Bilgehanlar ya-
ratarak ulaşacağız" sözü verilerek
anma sonlandırıldı. Ayrıca Kocaeli
Dev-Genç’liler 28 Mart’ta Dev-Genç
komutanlarından Hasan Selim Gö-
nen’in mezarını da ziyaret etti. Mezar
başında yapılan anmada saygı duru-
şunun ve komutanın hayatının okun-
masının ardından “Kavuşma” türküsü
söylendi. Ve son olarak “Hasan Selim
Gönen Yaşıyor, Dev-Genç Savaşıyor!”
denilerek anma sonlandırıldı.

Adaletsizliğe Karşı 

Bünyamin Olma Zamanıdır!
Sakarya Dev-Genç’liler 7 Kasım

2016’da Dersim’de katledilen DHKC
gerillası Bünyamin Kılıç’ı, 22 Mart’ta
Sakarya’nın şehir merkezindeki ka-
felerde liselilere anlattı. Çalışmada
“Bünyamin halk ve vatan sevgisiyle,
ülkesinin sömürülmesine karşı koştu
kavgaya, Türkiye halklarımız bir ev
bile alamazken, İncirlik Üssü’ndeki
emperyalist köpeklerin binlerce dolarla
ülkemizde keyif yapmasına göz yum-
madı! Ülkemizdeki gençlere ve bütün
kurtuluş yolunu  kocaman yüreğiyle!
Burası Anadolu toprakları, binlerce
Bünyamin çıkacaktır! Dersim’de Kim-
yasallarla Katlettiğiniz 10 Yoldaşımızın
da Cenazesini Alacağız!” denilerek
çalışma sonlandırıldı.

Kamu Emekçilerinin 
Direnişini Selamlıyoruz

Eskişehir Dev-Genç’liler 28
Mart’ta, Ankara Yüksel Caddesi’nde
işi ve emekleri için direnişlerinin 140.
Açlık Grevi eylemlerinin 20. gününde
kamu emekçilerinden Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça’yı selamlamak için
yazılama yaptı. Çalışma Eskişehir’in
Bağlar Mahallesi’nde yapıldı.

Ülkemizde Gençlik

2 Nisan
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Dilek kazayla ölmedi, katledildi, 
“Emri Ben Verdim” diyenlerin polisi öldürdü Dilek’i

HALK DÜŞMANLARINA, TECAVÜZCÜLERE İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULAMAK
HALKIN  VİCDANINI YARALAYAN AHLAKSIZLARI AKLAMANIN BİR ARACIDIR

İyi Hal İndirimi Nedir?
Hangi Hallerde
Uygulanır?
Türk Ceza Kanunu (TCK) 'nun 62.
maddesinde düzenlenen ve takdiri
indirim nedenleri başlıklı madde
aşağıdaki gibidir; 

Madde 62 (1) Fail yararına cezayı
hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı
halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezası yerine, müebbet hapis; müebbet
hapis cezası yerine, yirmibeş yıl hapis
cezası verilir. Diğer cezaların altıda
birine kadarı indirilir.

(2) Takdiri indirim nedeni olarak,
failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden
sonraki ve yargılama sürecindeki
davranışları, cezanın failin geleceği
üzerindeki olası etkileri gibi hususlar
göz önünde bulundurulabilir. Takdiri
indirim nedenleri kararda gösterilir.

Öğretilene göre, iyi hal indiri-
mindeki amaç, suç işleyen kişinin
topluma yeniden kazandırılması, ıslah
edilip, iyileştirilmesidir.

Ancak ağır toplumsal infiale neden
olan suçlarda hakim, suçun meydana
getirdiği tehlikenin farkına vararak
takdiri indirim nedenlerini uygula-
mamalıdır.

Tabi bu noktada şu soru
hemen akla gelmektedir? 

Suç işleyen kişi, hangi
topluma kazandırılacaktır?
Suçu yaratan toplumsal
düzenin kendisiyse, neye
göre nasıl bir iyileştirmeden
bahsedilmektedir?

Toplumsal infial yaratan
durumlarda indirim uygu-
lanmaması tavsiyesi neye
hizmet içindir?     

İyi Hal İndiriminin,
Gerçek Hayattaki
Yeri ve İşlevi
Nedir? 

Mahkemelerce, suçlu
bulunan kişi hakkında yasa
maddesinin uygulanması

sonucu, verilen cezanın indirilmesini
öngören iyi hal indirimi, halka karşı
suç işleyenler açısından bir koruma
kalkanı haline dönüştürülmüş durum-
dadır. 

Halk arasında bilinen şekliyle yar-
gılanan kişinin duruşmalara takım
elbise giyerek gelmesi, sakin ve
masum bir izlenim vermesi, pişman
olduğunu ifade etmesi ya da "yüce
mahkemeniz" "efendim", "arz ederim"
şeklinde ifadeler kullanması iyi hal
indirimi uygulanmasını gerektirir
durumlar olarak görülmektedir. Ancak
mesele bu kadar basit değildir. 

Kanunda suç olarak belirtilmiş
durumlara uygulanan ceza miktarı
ve şekli, toplumsal ahlakın,
adaletin,toplumsal eğitimin ve top-
lumsal barışın tesis edilmesi ve korun-
ması bakımından önem arzeder. 

Her yargılama faaliyeti, halka
mesaj taşır. Halkın vicdanını tatmin
eder, onarır ya da yaralar. Her olumlu
ya da olumsuz etki, sınıflar mücade-
lesinde karşılığını bulur; halkın kurulu
düzenle bağlarını güçlendirir ya da
gevşetmesine, halkın kendi adaletini
sağlamaya dönük mücadelesini art-
tırmasına yol açar ya da bu gereği

artık hissetmemesini sağlar.
20 yaşındaki üniversite öğrencisi

Özgecan Aslan'ın Mersin'in Tarsus
İlçesi'nde bindiği minibüste tecavüz
girişiminde bulunulup öldürülmesi
ve sonrasında ellerinin kesilip cese-
dinin yakılması olayında tecavüzcü
katillere  verilen cezalarda hiçbir
indirim uygulanmaması halk arasında
adaletin tam olarak sağlandığı kanısını
ortaya çıkarmıştır. 

Tabi burada asıl görülmesi gere-
ken, böyle bir cinayeti işleyebilecek
insanlar yaratan düzenin kendisidir.
Görünürde adil olan bu karar da yine
düzenin tüm pisliğini birkaç düzen
artığı insanın üzerine yıkarak katil,
hırsız, tecavüzcü kapitalist düzeni
aklama işlevi görmektedir. İşte tam
da böylesi toplumsal infial yaratan
durumlarda indirim uygulanmaması,
düzenin kendini temize çekmesi ama-
cına hizmet etmektedir.    

Hukuk egemenlerin elindeki bir
silahtır ve ceza yargılamasında öngö-
rülen iyi hal indirimi de bu silahın
etkili kullanılmasında egemenlere
geniş bir alan açmaktadır. 

Meselenin hukuki yani görünür-
deki yanından öte, asıl ve öncelikle
görülmesi gereken yanı, yargılama-
ların ve iyi hal indiriminin siyasi
sonuçlarıdır. 

Düşünün ki sadece "dış güvenlik"
almak için görevli bir özel harekat
polisi, bir evde arama yapılırken
evin içinde ve eli tetiktedir. Neden?
Dilek Doğan'ın evinde arama gerekçesi
yapılan kişinin evde olmadığı anlaşıl-
dığı halde, katil polis neden eli tetikte
dolaşmaktadır? 

Dilek Doğan'ın katili Özel harekat
polisi Yüksel Moğultay'ın bulunduğu
yer bir çatışma alanı değil, yoksul
halkın yaşadığı yoksul bir ailenin
evidir. Elbette ki buradaki sorun
halkı düşman olarak görmektir.Yani
katil polis Küçükarmutlu halkını
düşman olarak gördüğü için eli tetikte
dolaşmaktadır. Dilek Doğan'ı ya da
halktan başka bir insanı düşman ola-

Dilek Doğan'ın evinin içinde
öldürülmesi, yapılan göstermelik

yargılama, verilen göstermelik
ceza ve katil polislerin delil karart-
tıkları ve maddi gerçeğin üzerinin
örtülmesi için çabaladıkları açıkça

anlaşıldığı halde yapılan iyi hal
indirimi, halka bir gözdağıdır.

Devrimcileri evinize almayın,
kendi haklarınız, kurtuluşunuz
için mücadele etmeyin demektir.

Bizim düzenimize itaat etmezseniz,
köle olarak yaşamayı kabul etmez-
seniz terörist ilan edip sizi katlede-

riz. Güçlü olan biziz ve bu güce
boyun eğeceksiniz demektir...

Yürüyüş
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Halkın 
Hukuk
Bürosu



rak gördüğü için öldürmek istemek-
tedir. Katil polis buna göre eğitilmiştir... 

Nitekim yine Küçükarmutlu'da evi-
ne giderken, evinin yolunda Yılmaz
Öztürk'ü katleden polis, takım elbiseler
rugan ayakkabılarıyla, kendisini "o
mahalledeki herkes terör örgütü üye-
sidir, Yılmaz da terör örgütü üyesidir"
şeklinde savunmaktadır. 

Dilek Doğan'ın evinin içinde öldü-
rülmesi, yapılan göstermelik yargılama,
verilen göstermelik ceza ve katil pol-
islerin delil kararttıkları ve maddi ger-
çeğin üzerinin örtülmesi için çabala-
dıkları açıkça anlaşıldığı halde yapılan

iyi hal indirimi, halka bir gözdağıdır.
Devrimcileri evinize almayın, kendi

haklarınız, kurtuluşunuz için mücadele
etmeyin demektir. Bizim düzenimize
itaat etmezseniz, köle olarak yaşamayı
kabul etmezseniz terörist ilan edip
sizi katlederiz. Güçlü olan biziz ve bu
güce boyun eğeceksiniz demektir...

SONUÇ OLARAK; 
1- Hukuk ve yargılamalar, ege-

menlerin elinde bir silahtır ve ege-
menler o silahı kendi sınıf çıkarları
için kullanmaktadır.

2- Halk düşmanlarına, tecavüzcü-

lere, katillere, büyük hırsızlara uygu-
lanan iyi hal indirimleri düzenin nite-
liğini de ele vermektedir. İyi hal indi-
rimi düzenin tecavüzcü, hırsız, katil
niteliğinin korunmasıdır... 

3- Halkın katillerine uygulanan iyi
hal indirimleri, katilleri koruma kalkanı
olduğu gibi halkın adalet duygusu ve
aklıyla alay etmek, halkı aşağılamaktır. 

4- "Hem suçlu hem güçlü" olanların
düzenine son verilmeden halk için
adalet mümkün değildir. Halk için
adalet mücadelesi sınıf mücadelesinin
şahdamarıdır.

Hücre Cezaları İle Devrimci
Tutsakları Teslim Alamazsınız!

Her hafta olduğu gibi TAYAD’lı
Aileler 25 Mart'ta İstanbul Galatasaray
Lisesi önünde kanser hastası devrimci
tutsak Mesude Pehlivan’a verilen
hücre cezalarını basın açıklaması yapa-
rak protesto ettiler. Basın açıklama-
sında “Sohbet Hakkı Uygulansın Hasta
Tutsaklar Serbest Bırakılsın Kitap
Yayın Sınırlaması Kaldırılsın” pankartı
açıldı. Basın açıklamasında şunlara
değinildi: “Adalet Bakanı Bekir
Bozdağ hapishanelerde işkence yok
diyor.  Bekir Bozdağ’ın talimatıyla
müdürler tecrit işkencesini sürdürmeye
devam ediyor. Silivri 9 No’lu
Hapishane Müdürü Ali Demirtaş kan-
ser hastası olan devrimci tutsak
Mesude Pehlivan’a 6 gün hücreye
koyma cezası verdi. Şimdi de kanser
hastası Mesude Pehlivan’ı hücreye
atmak istiyor. Mesude Pehlivan kanser
hastası olan bir tutsaktır. Ömrünün
16 senesini Bayrampaşa, Bakırköy
ve Silivri hapishanelerinde geçirmiş
52 yaşında bir devrimcidir. Mesude
Pehlivan halkının yanında olan hal-
kının hak ve özgürlükleri için mücadele
ederken tutsak düşmüş bir sağlık
emekçisi, bir hemşiredir. 19-22 Aralık
2000’de yapılan “Hayata Dönüş” kat-
liamı sırasında kullanılan kimyasal
gazlar sonucu kanser hastalığına yaka-
lanmıştır. Mesude Pehlivan hapisha-
nedeki yüzlerce hasta tutsaktan sadece
biridir. Mesude Pehlivan şuan kendi
ihtiyaçlarını bile zor karşılamaktadır.
Silivri 9 No’lu Hapishane müdürü

Ali Demirtaş evlatlarımıza işkence
talimatını veren kişidir. Şimdi de evlat-
larımıza hücre cezaları vererek tecrit
işkencesini sürdürmeye devam ediyor.
Kanser hastası olan evladımız Mesude
Pehlivan’ı tecrit hücresine atarak kat-
letmek istiyor. Mesude Pehlivan’ın
başına gelecek her şeyden Silivri 9
nolu hapishane müdürü Ali Demirtaş
sorumludur. Ali Demirtaş evlatlarımıza
yaptığın işkencelerin hesabını sora-
cağız. Yaptığın işkenceler yanına kal-
maz. Evlatlarımız yalnız değildir.
Bizler evlatlarımızla birlikte tecrite karşı
mücadele etmeye devam edeceğiz.” 

Basın açıklaması “Hasta Tutsaklar
Serbest Bırakılsın”, “Mesude Pehlivan
Serbest Bırakılsın”, “Evlatlarımızı
Hücre Cezaları İle Teslim Alamazsınız”,
“Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”
sloganları ile bitirildi.

Devrimci Tutsaklara Yaptığınız
Baskıların Hesabını Soracağız!

TAYAD'lı Aileler devrimci tutsak-
lara verilen hücre cezalarıyla ilgili 26
Mart'ta bir açıklama yayınladı.
Açıklamada: "Tecrit emperyalizmin
işbirlikçisi oligarşi tarafından evlat-
larımızın düşüncelerini hapishane-
lerde teslim alma saldırısıdır.
Evlatlarımız tecrit hücrelerinde dev-
rimci düşünceleri ile yaşamaya
devam ediyor. Hapishanelerde evlat-
larımızı teslim almak için disiplin
soruşturmaları ile hücre cezaları
verilmektedir. Evlatlarımızın 122
şehit vererek kazanmış olduğu “soh-
bet hakkı, kitap yayın” haklarının
gasp edilmesi üzerine başlatmış

oldukları direnişi bitireceğini sanan
hapishane müdürleri Adalet Bakanı
Bekir Bozdağ’ın talimatları ile evlat-
larımıza hücre cezaları vererek tek
kişilik hücrelere atmakta. Bu ülkede
halk düşmanları korunurken halk için
adalet istediği için tutsak düşen evlat-
larımıza hücre cezaları, iletişim yasağı
ve görüş yasakları verilerek hakları
gasp ediliyor. Kitap yayın hakları
gasp ediliyor. Gasp edilen hakları için
direndiği için keyfi soruşturmalarla
evlatlarımızın direnişini bitiremezsiniz
Tecritin kendisi bir işkencedir. Tecrit
faşizmin evlatlarımızı düşüncelerini
teslim almak için kullandığı saldırı
politikasıdır. Kandıra 1 No’lu
Hapishane müdürü, Nurgül Acar ve
Nebiha Aracı’yı tecrit hücresine attı.
Evlatlarımızın temel ihtiyaçları su,
kıyafetleri verilmedi.   Sohbet hakları
uygulanmıyor. Siz bizim evlatlarımızın
teslim olduğunu nerde gördünüz.
Bizim evlatlarımız yalnız değildir.
Hücre cezalarıyla bizim evlatlarımızı
teslim alamazsınız." denildi.

Katil AKP'nin Mahallelerimizde
Propaganda Yapmasına İzin

Vermeyeceğiz!
Sarıgazi Ankara Caddesi'nde 16

Nisan da yapılacak referandum için
evet çalışmaları yapan AKP'nin propa-
ganda aracı 22 Mart'ta Cepheliler tara-
fından taşland. Bu konuyla ilgili yapılan
açıklamada: "Hırsız, katil, halk düşmanı
AKP'nin mahallerimizde halkı aldat-
masına propaganda yapmasına izin ver-
meyeceğiz." denildi.
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“Bu bizim iddiamız, delilimiz ve
talebimizdir” diye söze başlamıştı.
Katliamın üzerinden onyedi yıl geç-
mişti. 6 kadının diri  diri yakıldığı
toplamda 12 kişinin katledildiği ve
gerçeği sansür etmek için adına “Ha-
yata Dönüş” operasyounnda şans eseri
öldürülmemişti. Operasyonu durdur-
mak için kendini feda edenlere tanıktı.
Anlatacak çok şeyi vardı. Engelle-
melere rağmen anlattı. Tehditlere rağ-
men anlattı. Sakınmadan, hesap sora
sora, gerçeği vurgulaya vurgulaya,
bütün yoldaşlarını anarak ve hesabının
soracağının sözünü vererek anlattı.
İzleyebilenler, orada olanlar tarihsel
bir ana daha tanık oldular. Bilmeyenler
öğrendi, bilenler gururlandı. 

19 Aralık Bayrampaşa Hapishanesi
Katliamı’ndan bahsediyoruz. Katlia-
mın sorumluları hakkında avukatların
zorlaması ve Halk Cephesi’nin mü-
cadelesi sonucunda  açılan bir dava
var. Dava on yıl sonra açılmıştı ama
uzun süre davanın temel tanıkları ve
müştekileri mahkeme huzurunda sü-
rekli talep etmelerine rağmen dinlen-
memişti. Mahkeme neler yaşadıklarını,
olayın nasıl cereyan ettiğini  öğren-
meye çalışmadı, onların uzakta bu-
lundukları adliyelerde dinlenmelerini
istedi. Reddettiler, herhangi bir mah-
kemeye değil, yargılamaya sürdüren
mahkemenin önünde anlatacağız ya-

şananları, sanıkları görecek ve hesap
soracağız diyorlardı. Davaya getiril-
meleri için defalarca talepte bulundular.
Davanın açılmasından 7 yıl sonra ilk
kez mahkemenin önüne geldiler. 23
Mart 2017 günü görülen duruşmaya
Ercan Kartal ve Filiz Gencer geti-
rildi. Müşteki olarak dinlenecekleri
mahkemenin bulunduğu adliyede yük-
sek güvenlik alınmıştı. 2 TOMA, 5
çevik otobüsü, onlarca sivil polis, on-
larca çevik kuvvet – özel tim polisi
altında yargılama devam edecekti.
Öyle bir yargılama ki, operasyonu
yapan Jandarma Ankara Özel Harekat
Birlikleri davaya uzaktan katılıyor.
Sanıkları görüntülü ve sesli aktarım
yapan bir ekrandan kısmen görebili-
yorsunuz. Kimler, fiziki özellikleri
ne, gerçek sesleri böyle mi, yanında
kimler var bilemiyorsunuz. Sorulara
bilmiyorum, hatırlamıyorum, kimseyi
tanımıyorum, ben içeriye girmedim
dışarıda bekledim, silahta taşımadım
silahı evde bıraktım diyen sanıklar

var. Açıktan yalan söylüyorlar, kat-
liamın gizlemeye ve sorumluları ak-
lamaya devam ediyorlar. Ve bu yapılan
işleme yargılama diyorlar… Olsa olsa
yargılamama faaliyetidir. 

Asıl iddia sahibi, kanıt sunanı, suç
talep edeni devrimciler oldu. Sanıkların
ifadesinden sonra, söz Ercan Kartal’a
geçince perde yırtıldı. Ercan Kartal
önce katliamda şehit düşen yoldaşlarını
bir bir andı, savaşacak ve asla teslim
olmayacağız, boyun eğmeyeceğiz dize
gelmeyeceğiz, her birinizin hesabını
soracağımıza söz veriyorum diyerek
söze başladı. Ve  iddianameyi değer-
lendirdi. İddianamenin gerçeği yan-
sıtmadığı, hazırlanan kurgunun mantık
dışı olduğunu, o dönem aydınların
kandırıldığını, devletin operasyonu
yapmak için aydınları kullandığını,
asıl amacın tutsakları F tipi hapishaneye
sevk etmek olmadığını anlattı. Amaç
düşüncenin tasfiye edilmesiydi, karar
ise NATO’da alınmıştı dedi. Amaç
DHKP/C örgütünün bitirilmesiydi.

Bayrampaşa “Hayata Dönüş” Operasyon Davası Bir Kez Daha Görüldü

YARGILAYAN DA HESAP SORAN DA BİZ OLACAĞIZ!
Öfkemiz Sevgimizin Büyüklüğündendir

Öfkemiz Halka Bağlılığımızdır, Öfkemiz Şehitlerimizin Bize Armağanı
Geleceğimizdir

Sanıkların ifadesinden sonra, söz Ercan Kartal’a
geçince perde yırtıldı. Ercan Kartal önce katliamda
şehit düşen yoldaşlarını bir bir andı, savaşacak
ve asla teslim olmayacağız, boyun eğmeyeceğiz
dize gelmeyeceğiz, herbirinizin hesabını sora-
cağımıza söz veriyorum, diyerek söze başladı.
Ve  iddianameyi değerlendirdi. İddianamenin
gerçeği yansıtmadığı, hazırlanan kurgunun mantık
dışı olduğunu, o dönem aydınların kandırıldığını,
devletin operasyonu yapmak için aydınları kul-

landığını, asıl amacın tutsakları F tipi hapishaneye
sevk etmek olmadığını anlattı. Amaç düşüncenin
tasfiye edilmesiydi, karar ise NATO’da alınmıştı,
dedi. Amaç DHKP/C örgütünün bitirilmesiydi. 

Bunu da o dönem yüzbaşı olan Zeki Bingöl
itiraf etmişti. 2000 yılında emperyalizm “Ya dü-
şünce değişikliği ya ölüm “ diyerek saldırmıştı
hapishanelere. Siyasi tutsaklar düşünce deği-
şikliğine karşı ölmeyi tercih etti. Ölümüne di-
rendiler teslim olmayı kabul etmediler. 
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Bayrampaşa Hapishanesi
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Bunu da o dönem yüzbaşı olan Zeki
Bingöl itiraf etmişti.   2000 yıllarda
Emperyalizm “Ya düşünce değişikliği
ya ölüm “ diyerek saldırmıştı hapis-
hanelere. Siyasi tutsaklar düşünce de-
ğişikliğine karşı ölmeyi tercih etti.
Ölümüne direndiler teslim olmayı
kabul etmediler. Direnmeyip teslim
olanlarda vardı, o gün direnmeyenler
bugün çürümenin bataklığında boy
veriyorlar. Evet onlar direnmedi ve
bugün yaşıyorlar, o direnişte hiç şehit
vermediler ve bununla da övündüler
bugün onlar birer siyasi ölüdür. Biz
direnerek kendimizi koruduk. Direnişe
kendimizi hazırlamıştık. Katliam sü-
rüleri geldiklerinde basit yöntemlerle
kendimizi korumaya çalıştık, onlara
karşı kendimizin yaptığı küçük aletlerle
korumaya çalıştık. Bizim yaptıklarımız
onların silahları karşısında etkisiz kaldı
ama vazgeçmedik. Teslim olun çağrı-
larına sloganlarımızla karşılık verdik.

Bizi ateş yağmuru altında tuttular. Gaz
bombaları attılar, sürekli ateş açtılar.
Biz biraraya gelip gücümüzü birleş-
tirmeye çalıştık. Ölüm orucu savaşçı-
larımızı korumaya çalıştık. Operas-
yonun yapılması durumunda feda ey-
lemi yapacağımızı söylemiştik. Fırat
Tavuk yoldaşlarının canını korumak,
daha fazla kayıp vermemek için düş-
mana seslendi ve operasyonun dur-
masını istedi. Saldırılar durmadı ve
Fırat hazırlık yaptı. Yoldaşlarına ka-
rarını açıkladı ve onlarla vedalaştı,
vedalaşması koğuşta herhangi bir işi
yapar gibiydi. Bir derginin hazırlığını
arkadaşına anlatır gibiydi. Fırat yanıcı
maddeyi vücuduna dökmeye başladı.
Yanıcı madde gözlerine aktı, yoldaşları
gözlerini sildi. Tekrar yanıcı maddeyi
üzerine döktü ve düşmana seslendi.
Sonra üzerini ateşe verip düşmanın
üzerine yürüdü. Düşman o anda bir
şaşkınlık yaşadı, ne yapacağını bile-

medi ve sonra ateş açmaya devam
etti. 

19 Aralık Katliamı  nasıl yaşandı,
nasıl direniş gösterildi, tutsakların
ölümü yenmesi ve teslim olmayışları
tek tek an an anlatırdı. Sakınmadan,
hiçbir ayrıntıyı atlamadan, operasyo-
nun siyasi nedeni ve sonuçları açık-
landı. Ercan Kartal sunumunu yapar-
ken mahkeme sık sık konuşmalar mü-
dahale etmeye, anlatımları engelle-
meye çalıştı. Operasyonu yapanlara
karşı kullandığı katliamcı, katil, oli-
garşinin katilleri, halk düşmanı şek-
lindeki sözleri nedeniyle hakkında
suç duyurusunda bulunma kararı aldı.
Anladık ki , katliamcıların yargılandığı
davada onlara katil demek, katliamcı
demek suçmuş. Peki bu durumda kat-
liamları yargılar mı bu mahkeme. yar-
gılamaz elbette. Katliamcılardan hesap
soracak olan devrimcilerdir.

Devrimcilik; Sizin Kabusunuz,
Bizim Namusumuzdur!

İstanbul’da 21 Mart sabahı Nurtepe
Köprüsü’nde otobüsten inen Tolgahan
Tunç’a sivil polisler saldırdı. 2 sivil
araç ve 7-8 kişi olarak bekleyen po-
lisler Tolgahan’ı FIAT-Linea marka
araca zorla bindirip kaçırdı. Araçta
işkence yapan AKP’nin katil köpekleri
Tolgahan’ı Ayazağa Ormanı’na gö-
türdüler. Araçtan indirip, küfretmeye
başladılar. Devrimciler hakkında kom-
plo kurmaya çalıştıklarını anlattılar.
Başına silah dayayıp öldürmekle
tehdit ettiler.  Sonra zorla soyup döv-
meye başladılar. Ellerine geçirdikleri
özel bir eldivenle bunu yaptı ve yü-
züne vurmamaya, iz bırakmamaya
çalıştılar. Psikolojik ve fiziksel iş-
kenceye maruz kalan Tolgahan birkaç
saat sonra serbest bırakıldı.  Hiçbir
kayıt, tutanak vb.nin olmadığı kaçırma
olayında polis, Tolgahan’ı yol kenarına
bırakarak kaçtı.

Bu faşist saldırı ile ilgili Çayan
Halk Cephesi 23 Mart’ta yayınladığı
açıklamada kısaca şu sözlere değindi:
“Biz devrimciyiz! İlk engelde bırakıp
gitmeyi asla düşünmedik. Sonrasında
bu zavallı polisler gibi saldırmaya kal-
kanlardan da korkmadık, korkmuyoruz!

Vazgeçin, işkencecilik yapmayın. Tol-
gahan Tunç’un başına gelecek her şey-
den siz “polis” sorumlu olacaksınız.”

Halkımızı ve Vatanımızı Sevme
Suçunu İşlemeye
Devam Edeceğiz!

Mersin’de 21 Ocak’ta yapılan ope-
rasyonda 11 Halk Cepheli gözaltına
alınmış ve çıkarıldıkları mahkemede
hukuksuzca komplolarla tutuklanmış-
lardır. Ve şu anda Merih Cengiz, Uğur
Kan, Erkan Konukçu, Yusuf Şah, Ercan
Fırat, Gülbeyaz Karaer, Seval Aracı
halen tutukludurlar ve tutuklanmalarını
gerektirecek hiçbir durum yoktur. Bu
keyfi uygulama ile ilgili Mersin Halk
Cephesi 24 Mart’ta yazılı açıklama
yaparak şu sözlere yer verdi: “2 aydır
arkadaşlarımız hukuksuz bir şekilde
hapishanede yatıyorlar ve neden yat-
tıklarını bile bilmiyoruz. Biz buradan
Mersin Savcılığı’na, Adalet Bakanlı-
ğı’na soruyoruz bu insanlar neden tu-
tuklu? Neden serbest bırakmıyorsunuz?
Bu mudur ileri demokrasiniz bu mudur
adaletiniz! İstiyorsunuz ki sinmiş, aciz
bir toplum olsun karşınızda ki kolayca
sömürebilesiniz fakat öyle olmayacaktır
47 yıldan beridir adalet mücadelemiz-
den vazgeçmedik vazgeçmeyeceğiz,

susmayacak, sinmeyecek, yola gel-
meyeceğiz. Biz bu vatanı bu halkı
candan severiz arkadaşlarımızın budur
en büyük suçu ve bu suçu işlemeye
devam edeceğiz!”

Devrimci Faaliyetleri Komplo-
larla Karalayamazsınız!

Elazığ’da 20 Mart’ta Halk Cepheli
Görkem Özdal Fevzi Çakmak Mahal-
lesi’nden işkenceyle gözaltına alındı.
Günlerce siyasi şubede gözaltında tu-
tulan Özdal için 24 Mart’ta yazılı açık-
lama yayınlayan Elazığ Halk Cephesi
kısaca şu sözlere yer verdi: “Görkem’i
suçüstü yakaladığını söyleyen Elazığ
polisi, neyin suçüstü? Bu arkadaşımız
zaten hep halkın içinde olan biri. Bili-
yoruz sizin hazımsızlığınızın sebebini
ertesi günün Newroz olması nedeniyle
alçakça gözaltına aldınız arkadaşımızı.
Elazığ polisini uyarıyoruz; Arkadaşımız
hakkında komplo kurmaktan vazgeçin.
Newroz kutlamak suç değildir, Pir
Sultan Derneği’ne gitmek suç değildir.
İnsanları mahallede gezerken gözaltına
alıp, suçüstü yakaladık diyecek kadar
acizsiniz. Bu keyfi gözaltılarla bizi
sindiremezseniz. Direniş ve insanlık
onurumuza çarpacak saldırılarınız. Ve
un ufak olacak.”
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Bizler Halkın Mühendis Mimarla-
rı’yız. Bu düzenin mühendislik mi-
marlık anlayışını reddedip, yerine halk
için mühendislik mimarlık alternatifini
koyanlarız. Bu düzende mühendis ve
mimarlar;

• Zenginlerin kasasını doldurmak
için çalışırken, emeğinin karşılığını
hiçbir zaman alamamaktadır.

• Halkın hiçbir yararına olmayan
projelerde çalışmaya mecbur bırakıl-
mışlardır.

• Yalnızca belli başlı birkaç program
kullanabilen ara elemanlar olmaya
mahkum edilmişlerdir. Mesleğini ya-
pamamaktadırlar, mesleğine yabancı-
laşmışlardır. Bilgi ve deneyimlerini
arttırma, kendilerini geliştirme ola-
nakları ellerinden alınmıştır.

• Bireycileştirilmiştir, yalnızlaştırıl-
mıştır. Bu nedenle çalışma yaşamındaki
sorunlarının çözümü için mücadele ve-
recek güçleri elinden alınmıştır. Bu
gücün adı dayanışmadır, örgütlülüktür. 

Biz ise halk için mühendislik mi-
marlık pratiklerimizle;

• Tüm mesleki bilgi birikimimizi
halkımızın yararına kullanıyoruz. Rüz-
gar türbiniyle, halk bahçeleriyle, mantar
üretimiyle, yürüteçle halkımızın so-
runlarına alternatifler üretiyoruz.

• Ürettikçe kendimizi hem teknik,
hem politik olarak geliştiriyoruz. Biz-
lere okullarda öğretilen bilgilerin kat-
bekat ilerisinde mühendislik yapıyoruz.
Halkın içinde üretim yapıyoruz; halkın
sorunlarını kendi sorunumuz belliyoruz.

Bu pratiğin;
hem mesleki
yabancılaşma-
nın, hem de si-
yasi yabancılaş-
manın, apolitik-
liğin panzehiri
olduğunu daha
iyi görüyoruz.

• Kolektiviz-
min gücüyle,
“birimiz hepi-
miz için, hepi-

miz birimiz için” şiarıyla üretiyoruz.
Bunu sağlayan ise, fikirsel ve ruhsal

olarak ortak şekillenişimizdir. Adaletsiz,
halka düşman, akıl dışı, çürüyen bir
sistemde yaşıyoruz. Bu sistemin, adına
faşizm dediğimiz en azgın biçimini ise
kendi ülkemizde yaşıyoruz. Bu sistemin
yerine; bağımsızlık, demokrasi, sosya-
lizm istiyoruz. Emperyalizme bağımlı
olmadan kendi üretimlerimizi yapabil-
diğimiz; patronların, tekellerin, kan
emicilerin boyunduruğu altında çalış-
madığımız ve üretimden hepimizin eşit
pay alabildiği bir ülkede yaşamak isti-
yoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz. 

Bunu yaparken bedeller de ödüyo-
ruz. Alnımızın ak cefası olan tutsaklıklar
da bu bedellerden birisidir. Makine
mühendisi arkadaşımız Olcay Abalay,
12 Mart’tan beri tutsak. Tutuklama
gerekçesi olarak halk için mühendislik
yapması gösteriliyor.

• Olcay Abalay; zorla boşaltıldıktan
sonra yıllardır elektriksiz bırakılan
Dersim’in Hozat ilçesine bağlı Karsel
köyüne elektrik götürdüğü için tutsak.
Su türbini yaparak halkın elektrik so-
rununu çözmesi suç olarak gösteriliyor.
Oysaki asıl suç; halkı zorla yerinden
yurdundan etmek, sonrasında da halkı
karanlıkta bırakmaktır.

• Olcay Abalay; Küçükarmutlu’da
Hasan Ferit Gedik Rüzgar Türbini’ni
kurduğu için tutsak. Halkın kendi
elektriğini üretmesini sağlaması
suç olarak gösteriliyor. Oysaki
asıl suç; “elektrik faturası” adı
altında her ay halkın cebinden
yüzlerce lira çalıp enerji tekel-
lerinin cebine akıtmaktır.

• Olcay Abalay; Şenay ve
Gülsüman Halk Bahçesi’ni kur-
duğu için tutsak. Halkın kendi
sağlıklı gıdasını üretmesi için
bir örnek yaratması suç olarak
gösteriliyor. Oysa ki asıl suç;
halkı GDO’lu, sağlıksız, pahalı
besinlere mahkum etmektir.

Olcay Abalay; halk için mü-
hendislik yaptığı için tutsak.
Mesleki bilgisini halkın sorun-

larını çözmek
için kullanma-
sı, halkçı mü-
hendislik çö-
zümlerini hal-
ka ulaştırması
suç olarak
gösteriliyor.
Oysa ki asıl
suç; mühen-
disliği daha
fazla kar elde
etmenin, aracı olarak kullanmaktır.
Halkın kondularına, elektriğine, suyuna,
yiyeceğine göz dikmektir. Mühendislik
mesleği, doğa bilimlerini kullanarak
halkın sorunlarını çözmek için vardır.
Suç, mühendislik mesleğinin onurunu
ayaklar altına almaktır.

Ülkesini, halkını seven tüm mühen-
disler yaptığı işten halkın yararlanmasını
ister. Yaptığı işler ancak bu şekilde anlam
kazanabilir. Halkın yapmak istediği, ya-
panlara özlemle, imrenerek baktığı mü-
hendislik mimarlık anlayışını tutsak edi-
yor faşizm. Olcay Abalay nezdinde halk
için mühendisliği yargılıyor, suç olarak
gösteriyor. Halk için mühendislik yapmak
bir onurdur. Bu onuru faşizmin ayakları
altında ezdirmeyeceğiz. Yoldaşımızı fa-
şizmin hücrelerinden çekip çıkaracağız
ve halk için mühendislik geleneğimizi
daha da büyüteceğiz.

FAŞİZM, HALK İÇİN MÜHENDİSLİĞİ YARGILAYAMAZ!
HALK İÇİN MÜHENDİSLİK YAPMAK SUÇ DEĞİL, ONURDUR!

HALKIN MÜHENDİSİ OLCAY ABALAY’I
FAŞİZMİN ELİNDEN ÇEKİP ALACAĞIZ!
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İstanbul Altınşehir’in Şahintepe
Mahallesi’nde 24 Mart akşamı “Uyuş-
turucuya Karşı Yürüyüş” yapılacağı
kitle çalışması yapılarak halka duyu-
rulmuştu. Eylem akşamı yürüyüş için
toplanılacak alan saatler öncesinden
polisler tarafından ablukaya alındı.
Uzun namlulu silahlarla alanı ablukaya
alan polisler alana kimseyi yaklaştır-
madı. Ancak torbacılar alanın etrafında
cirit atmaya devam ettiler. Polisler tor-
bacılara kesinlikle müdahale etmedi(!)
Devrimciler alana geldiklerinde polisler
TOMA’yla taciz etti ve Salıpazarı So-
kağı’ndan itibaren devrimcileri takip
ederek bir Halk Meclisi üyesini gözal-
tına aldılar! Uyuşturucuya karşı yapı-
lacak yürüyüş için halkın toplanmasına
izin vermeyen polisler gözlerine kes-
tirdikleri uyuşturucuyla mücadele bir
devrimciyi gözaltına aldılar ve bu es-
nada torbacıların güvenliğini almaya
devam ettiler! Mahallede devrimci de-
mokrat gördükleri herkese GBT uy-
gulaması yapan polisler uyuşturucu

çetelerine adeta; ”bu mahallede istedi-
ğiniz kişiyi bağımlı yapın güvenliğinizi
biz alırız” demek istedi. Bu konu hak-
kında 25 Mart’ta yazılı açıklama ya-
yınlayan Altınşehir Halk Meclisi Giri-
şimi kısaca şu sözlere yer verdi:

“Polisler neden uyuşturucuya karşı
mücadele edenleri gözaltına almaya
çalışır? Neden torbacılara dokunmaz
devrimcilere saldırırlar? Cevap orta-
dadır… Uyuşturucu devletin halka
karşı uyguladığı politik bir saldırıdır...
Devlet asla politik beyin istemez.
Halkı daha çok yozlaştırmak ister.
Buna göz mü yumacağız? Hayır! Pol-
islerin uyuşturucu çetelerinin güven-
liğini sağlayıp, devrimcilere saldır-
malarına böylece halkımızı rahatça
uyuşturmalarına göz yummayacağız!.

Teşhir Ediyoruz!
Polisler Mahallemizde Uyuşturu-

cuya Karşı Yapacağımız Yürüyüşe İzin
Vermeyerek Aynı Esnada Torbacıların
Güvenliğini Aldılar ve Uyuşturucuya
Karşı Mücadele Eden Bir Arkadaşımızı

Gözaltına Aldılar! Devlet, Halkımızın;
Uyuşturucu Sorunuyla Boğuşmasını,
Gençlerimizin Yozlaşmasını, Uyuş-
masını İstiyor! Böyle olmasaydı 24
Mart Cuma akşamı uyuşturucuya karşı
yapılacak yürüyüş sırasında ya ma-
halleye hiç gelmezlerdi bu sorunu halk
kendisi çözerdi ya da halk yürüyüş
yapacağı esnada halka çeteler tarafından
bir saldırı gelmesin diye halkın gü-
venliğini alarak çetelere saldırırdı!

Halkımız; Polislerin, devletin ger-
çek yüzünü görün!.. Uyuşturucuya
karşı mahallemizde verdiğimiz mü-
cadelemize 24 Mart Cuma günü polisin
yapmamızı engellediği yürüyüşten
sonra daha çok önem verelim. Ma-
hallemizden Uyuşturucuyu Temizle-
yecek Diye Devlete Güvenmeyelim!..
Uyuşturucu Sorununa Karşı Komite-
lerimizi Büyütelim. Sokak Sokak Ko-
miteler Kuralım. Uyuşturucu Çetelerini
Mahallemizden Hep Beraber Def Ede-
lim! Gençlerimizi Zehir Tacirlerinin
Elinden Alacağız!”

Sanatçı Hakikati Savunur
Dünya Tiyatrolar Günü

İdil Halk Tiyatrosu “Dünya Tiyatrolar Günü” nedeniyle
27 Mart’ta açıklama yayınlayarak şu sözlere yer verdi:
“Emekçi ve ezilen sınıflardan yana tiyatro yapan tüm sa-
natçıların 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü kutlu olsun.
Bizler 1995 yılından bugüne birçok zorlu süreçten,
baskıdan, tutsaklıktan geçerek bu günlere devrimci tiyatro
yaparak gelen İdil Halk Tiyatrosu'yuz. Tiyatro yaparken
halkı bilinçlendirme, politikleştirme hedefli yürütüyoruz
çalışmalarımızı. AKP faşizmi kendisine muhalif olan her
kesimi işkenceyle, tutuklamalarla, katliamlarla teslim
almaya çalışmaktadır. OHAL adı altında sanat alanındaki
hak ihlalleri de iyice artmış durumdadır. Bugün 27 Mart
2017 ve ülkemizde sanatın, kültürün büyük bir yıkımdan
geçirildiği şehir tiyatrolarının kapatıldığı, sahnelere mü-
hürlerin vurulduğu, oyunların yasaklandığı bir dönemden
geçiyoruz. Öte yandan AKP iktidarı sanat alanında da
kendi cephesini yaratarak saray sanatçıları oluşturmakta,
burjuvazinin sanatını yapan, ezenin sanatını yapan sanatçılığı
pohpohlamakta ve desteklemekte. Halktan yana sanat
yapan, onurlu aydınlar ise hedef tahtasına konularak,
Grup Yorum'un yaşadığı baskılarda da gördüğümüz gibi
tutuklamalarla, konser yasaklarıyla, baskınlarla teslim
alınmaya çalışılıyor. Biz diyoruz ki; Sanatçı teslim olmaz.
Ülkesinde katliamlar yaşanırken 14'ünde çocuklar katle-
dilirken, her şey çok güzel diyemez sanatçı, tam tersine

sanatı gerçekleri yansıtmalı. Biz diyoruz ki; Sanatçı baş
eğmez; faşizme karşı halkının acısına ortak olur ve aynı
safta bulunur. Biz diyoruz ki; Sanatçı onurludur, üç beş
kuruşa kendisini satmaz hakikati savunur. İdil Halk
Tiyatrosu olarak tüm halkımızın ve onurlu sanatçıların
Tiyatro gününü kutlarız. Veysel Şahin ve Eren Odabaş
gibi devrimci tiyatro yapan ve bugün tutsaklık yaşayan
tüm arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyo-
ruz.”

Demokratik Faaliyet Suç Değildir!
AKP’nin katil polisleri 22 Mart sabaha karşı Antalya’da

“terör operasyonu” yalanı ile işçisinden öğrencisine insanları
gözaltına aldı. Baskın ile ilgili 25 Mart’ta yazılı açıklama
yayınlayan Antalya Halk Cephesi kısaca şu sözlere yer
verdi: “AKP demokratik faaliyetleri bahane gözeterek sal-
dırıyor, 16 yaşındaki çocuklarımızı gözaltına alıyor.  “De-
vasa” gücünüze karşı duracak 16 yaşında bir liseli mi?
Korkunuz bundan ibaret. Ve biz bunun için diyoruz ki;
her gün Anadolu’nun sokakları, şehirlerde yaptığınız
huzur(suzluk) operasyonlarınızla bu halkın çocuklarına
baş eğdiremeyeceksiniz. 50 yaşında bir babayı gözaltına
almak için neyi bahane edeceksiniz, Cemevi’ne gitmesini
mi? Bunlar ancak bizim kinimizi, öfkemizi biliyor. Göz-
altılarınızla bizleri, halkımızı korkutamazsınız. Gözaltına
alınan Furkan Akbaş, Mehmet Ali Uğurlu, Baran Aksu,
Süleyman Ay, Yasin Karasulu ve Devrim Zongur derhal
serbest bırakılsın.”

Devletin Halk�m�z� Uyuşturmas�na İzin Vermeyeceğiz!
Uyuşturucuyu Mahallemizden Temizleyeceğiz!



Lenin diyor ki; “Savaşı kazandıran, büyük imkanlar,
askeri güçler, çok sayıda kadrolar değil; merkeziyetçilik,
disiplin, tek bir kişi gibi hareket edebilme özelliğimizdir.”

Tek bir kişi gibi, tek bir vücut gibi hareket edebilmek,
ancak bir bütünü biraraya getiren parçalar
olduğumuzu anlamakla mümkündür.
Biz BÜYÜK BİR AİLEYİZ. Ve hedefi
iktidarı almak olan bir ailenin neresinde
olursak olalım biliyoruz ki attığımız taş
bile olsa boşa gitmiyor, gitmeyecek.

Tek bir adam gibi hissetmek ve
davranmak kollektivizmin gücünü gös-
terir. Kadroların parti ile bütünleşmesini
gösterir. 

Akıl tamircisi Lenin bize öğretmeye
devam ediyor ve diyor ki; “Büyük, kü-
çükten doğar.” 

Küçük iş, büyük iş ayrımı yapmadan
birer sıra neferi olmalıyız. Küçük işi
istemeyenden büyük iş çıkmaz.

Küçük işleri küçümsememeli, küçük
işleri reddetmemeliyiz. Yeni insan bu-
dur, sosyalist insan budur.

Yeni insan, kendini tüm duygularıyla
devrime adayan; devrim için yaptığı
hiçbir işe burun kıvırmayandır.

Küçük görevleri yerine getirmeyen
devrimcilerin süreç içinde görev ve

sorumluluk bilinçlerinin zayıflaması,
gerilemesi kaçınılmazdır. Devrimci he-
yecan, devrimci sorumluluk yerine ge-
tirilen küçük küçük pratik görevler üze-

rinde kökleşip gelişir. Deneyim ve tecrübe böyle kazanılır.
Büyük işleri yapmanın temeli küçük işler yapılarak örülür.
Oysa pratik görevlerden soyutlanmış tüm büyük söylemler,
devrimci heyecandan, tecrübe kazanmaktan, somutu kav-

ramaktan uzaktır. Dolayısıyla bu soyut
söylemler gelişmenin değil, ancak ve ancak
çürümenin, yozlaşmanın belirtisidir....

Unutmayacağız, bütün büyük işler, kü-
çük başlangıçlarla olur.

Bir arı, 1 gram bal üretmek için ortalama
olarak 240 km yol kat eder ve çiçekleri 30
bin kere ziyaret eder.

1 kg bal üretmek için bir arı kolonisi
yılda 8 kg bal tüketir ve dünyanın çevresini
6 kez dolaşacak kadar uçar.

Bir bal arısının ömrü sadece 4-5 haftadır
ve hayatı boyunca sadece bir çay kaşığının
yarısı kadar bal yapar. Kraliçe arının ise
ömrü 5-7 yıl arasındadır.

Eğer tüm arılar KRALİÇE olsaydı,
arılar bal üretemezdi. Sadece 4-5 hafta da
yaşasa, arılar üzerlerine düşen görevi yerine
getirdiği için; küçük iş büyük iş demeden
binlerce çiçeğe konarak, özünü emerek
balı üretiyorlar.

Biz de Bilgehan gibi olmamız gereken
yerde yapmamız gereken işi yapacak; küçük
işlerin büyük adamları olacağız...

KÜÇÜK İŞ-BÜYÜK İŞ YOK; 
BÜYÜK KÜÇÜKTEN DOĞAR!

Bir dava ada-
mında olması gere-
kenlerden de fazlası

vardı Ferit Eliuy-
gun’da.

Ferit yaşam dolu, canlı, neşeliy-
di... En ağır koşullarda, en çözüm-

süz anlarda kendini yeniden üreten
bu yanıyla, sorunlara teslim olma-
yıp onların üzerine çıkardı her za-
man. Coşkulu ve kararlıydı; 12 Ey-

lül'ün yarattığı karamsarlık-yılgın-
lık ortamında, devrimci saflarda

sıkça görülen "kendini tüm sunma-
ma" ruh halinin en yoğun yaşandı-
ğı dönemlerde bile "KOLAY-ZOR İŞ"

ayrımı yapmadan her boyuttaki
görevi omuzladı. 

24 saati ile devrimi-mücadeleyi
yaşayan bir enerjiye sahipti... 

Süresiz Açlık Grevi'nin
16.Günü, Direniş Büyüyor!

Adana’nın Yumurtalık il-
çesinde öğretmen olarak görev
yapan Mehmet Dersulu ile
Mardin’de görev yapan Esra
Özakça, 7 Şubat 2017’de 686
sayılı KHK ile ihraç edilmiş-
lerdi. Mehmet Dersulu ve Esra
Özakça Ankara’da Yüksel Cad-
desinde 136 gündür süren di-
renişi büyütmek ve süresiz aç-
lık grevine destek olmak için
24 Mart'ta bu onurlu direnişe
katılma kararı aldılar. Aynı gün
ODTÜ'lü Emekçiler direniş-
tekileri ziyaret etti. Ellerinde
“Açlıkla Terbiye Etmek İste-
yenleri Açlığımızla Yeneceğiz”,

“Yüksel Direnişçileri Onuru-
muzdur”, “Emekçiyiz Haklıyız
Kazanacağız” dövizleri olan
ODTÜ’lü emekçiler sloganlarla
alana girdiler.

Zaferi Direnen Emekçiler
Kazanacak!

Direnişin 139 süresiz açlık
grevinin 19. gününde direniş
alanını Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakül-
tesi, tiyatro bölümü öğretim
elemanı Doç. Dr. Süreyya Ka-
racabey ziyaret etti. Ardından
Evrensel Yol Partisi başkanı
direniş alanını ziyaret ederek
saat 14.00’da yapılan basın
açıklamasına katıldı.

Hatay'a Umut Veren Asi Umut Vermeye
Çözüm Olmaya Devam Ediyor

Hatay’da Asi gazetesi çalışanları 25 Mart'ta gazetenin
dağıtımını yaptı. Dağıtıma gazetede yer alan minibüs so-
rununu anlatmak için minibüs kooperatiflerinin olduğu
duraklardan başlayan gazete çalışanları, minibüs şoförleriyle
uzun uzun konuşup tek tek sorunlarını dinleyip onlarla
sohbet ettiler. Minibüs şoförleri, sorunlarının gazetede yer
aldığından dolayı gazete çalışanlarına teşekkürlerini sundular.
Gazete çalışanları duraktan çıktıktan sonra Defne İlçesine
bağlı Yeşilpınar Belediyesine, köylülere, esnaflara ve evlere
gittiler. Yeşilpınar Belediyesi'nden sonra Samankaya köyüne
geçildi. Yoldan geçen arabalar durup gazete satın almak
istediler ve bu zamanda bu şekilde korkusuzca gazete da-
ğıtıldığı için tebrik ettiler. Daha sonra Gümüşgöze köyüne
geçildi. Orada insanlar, çalışanlara kahve-çay ikram etmek
istediler. Çalışanlarda onlarla beraber oturup halkla sohbet
ettiler. Saat 15.00’da başlayan çalışmada saat 18.00’a
kadar 100 gazete dağıtıldı. Çalışmaya 3 kişi katıldı.

4+3

aklımız
dİyalektİk 

materyalİzmdİr
DEVRİMCİLİK AKIL TAMİRCİLİĞİDİR
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- Sarıgazi ve Sultanbeyli'de 300 pullama yapıldı. 
- Sultanbeyli'de yazılama yapıldı.
- Dev-Genç Hacı Hüsrev'de kayıplarımızı soran pankart

astı. 
- Devrimci İşçi Hareketi, Kıraç Kuruçeşme'de, Çağla-

yan'da, Şişli ve Çayırbaşı'nda toplam 100 pullama yaptı. 
- TAYAD'lılar, Çayan'da pullama yaptılar. 

Çayan'da Kayıp Cenazelerimizle İlgili
Halk Toplantısı 

11 Mart günü saat 14.00'de Çayan'da cenazelerle ilgili bir
halk toplantısı yapıldı. Toplantıda cenazelerimize sahip çıkma
anlayışımız, sığınakların kazılması süreci anlatıldı. 

Halkın Hukuk Büro-
su'ndan bir avukat, TA-
YAD'dan bir konuşmacı,
gelişmeleri aktardılar. Oli-
garşinin bombaladığı bir
sığınağa gidilmesinin, ora-
nın yeniden kazdırılmasının
bir "ilk" olduğu, bunun sa-
hip çıkma kararlılığımızın
sonucu olduğu belirtildi.
16 kişinin katıldığı toplantıda, Kemal
amcanın direnişi anlatılarak, amcanın direnişini sahiplen-
menin önemi vurgulandı. 

CENAZELERİMİZİN NEREDE OLDUĞUNU SORMAYA DEVAM EDİYORUZ 

Kemal Gün’ün açlık grevi direnişi
ilk günkü gibi kararlılıkla devam edi-
yor. Kemal Gün’ü yalnız bırakmaya-
lım, direniş hepimizin direnişidir. Ge-
leneklerimize karşı yapılan saldırılara
yoldaşlarımızın mezar hakkı içindir
bu direnişe destek olalım cenazelerin
bulunması için her alanı direniş yerine
çevirelim.  Direnişin günlükleri kısaca
aşağıdaki gibidir:

26. Gün-21 Mart: Sabah Seyit
Rıza Meydanı'na geldiğimizde alan
Newroz kutlamaları için düzenleni-
yordu. Aynı saatte Palavra Meydanı'nda
valilik Newroz kutlaması düzenliyordu.
Biz her zamanki gibi dövizlerimizi
açtık, oturma eylemimize devam ettik.
Saat 10.00 gibi polisler geldi, güvenlik
gerekçesiyle alanı boşaltmamızı iste-
diler. Biz de buradan bir yere ayrıl-
mayacağımızı söyledik, “burası bizim
direniş alanımız, bizi buradan çıkar-
tamazsınız" dedik. Ardından Newroz
tertip komitesinde olanlar geldi, alanda
bomba araması yapılacağını söylediler.
Polislerin alanı boşaltmamızı istedik-
lerini söylediler. Biz buradayken arama
yapabilirler dedik ve oturma eylemi-
mize devam ettik. Öğlen saatlerinde
İstanbul’dan Kemal amcanın kızı ve
yeğenleri geldi. Kemal amca onlarla
sohbet ederken HDP milletvekili Ali-
can Önlü ve bir grup ziyaretine geldi.
Onlarla Kemal amca sohbet etti, di-
renişini anlatı. O gün direnişimize
halktan yoğun ilgi vardı. Akşam  di-
renişimizi sonlandırdık.

27. Gün: Bugün Kemal amcanın
açlık grevine destek olarak yeğeni

Ceyda açlık grevine başladı. Sabah
alana geldik, Seyit Rıza Meydanı'nda
oturma eylemimize başladık. Yarın
bu alanda Başbakanın miting yapa-
cağını öğrendik. Zaten alanda belediye
düzenleme çalışması yapmaya başla-
mıştı. Alan üst düzey güvenlik almıştı,
biz geldiğimizde öğlen saatlerinde
miting alanının değiştiğini öğrendik.
Aldığımız bilgiye göre valilik Kemal
amcanın oturma eylemi gerekçe gös-
tererek alanı değiştirmiş.

28. Gün: Diyarbakır’dan gelen bir
futbol takımı direnişimizi ziyaret etti
ve Kemal amca onlara direnişini anlatı.
Onlardan sonra Rudaw TV muhabirleri
Kemal amca ile röportaj yaptı. Kemal
amca onlara direniş sürecini anlatı.
yeğeni Ceyda da 2 gündür açlık gre-
vinde. Akşam saatlerine doğru Dersim
HDP milletvekili Alican Önlü ziyarette
geldi. Kemal amca ile sohbet etti. Ak-
şam saat 7 gibi direnişi bitirip kala-
cağımız evlere dağıldık.

29. Gün: Bir üniversiteli arkada-
şımız ailesiyle bizi ziyarete geldi, ai-
lesiyle bizi tanıştırdı. Biz de onlara
çay ikramında bulunduk, sohbet ettik.
Aile bizi evine davet etti. Ardından
Halkın Hukuk Bürosu'ndan iki avukat
Kemal amcayı ziyarette bulundu. Ke-
mal amca avukatlarla sohbet ederken
Diyarbakır’dan iki misafirimiz geldi.
Kemal amca onlara direnişi ve süreci
anlatırken, biz de çay ikramında bu-
lunduk. Bugün Kandıra’da bulunan
Özgür Tutsaklar’dan Kemal amcaya
mektup geldi. Ayrıca biz de bugün
Silivri’de bulunan Özgür Tutsaklar’a

mektup yazıp
gönderdik.

30.Gün:
Bugün Ço-
rum’dan Der-
sim’e tatile
gelen bir aile Kemal amcanın direnişte
olduğunu gazete haberlerinden duy-
muşlar ziyaretine geldiler. Kemal am-
caya Çorum’dan hediye getirmişlerdi.
Kemal amca onlara direnişi anlattı ve
öğlen saatlerinde Devrimci İşçi Hare-
keti’nden işçiler dayanışma ziyaretinde
bulundular. Yine Kemal amcanın zi-
yaretine bir grup öğrenci geldi. Kemal
amca onlara da direnişini anlattı. Akşam
saatlerinde dayanışma amaçlı gelen
DİH'li işçileri uğurladık. Biz de her
zamanki oturma eylemini bitirdik.

31. Gün: Sabah alana geldiğimizde
sürekli askeri helikopterlerin uçtuğunu
gördük. Ve öğrendik ki Kutudere böl-
gesinde çıkan çatışmada 16 gerilla
şehit düşmüş. Biz her zamanki gibi
oturma eylemimize başladık. Bugün
Ceyda’nın açlık grevinin 5. günüydü.
Ceyda yarın açlık grevini bitirecek.
Ondan sonra açlık grevine TAYAD’lı
ailelerden Sezai abi başlayacak. Bugün
İstanbul’dan ziyaretimize Grup Yorum
elemanları geldi. Kemal amca onlara
direniş sürecini anlattı. Hollanda'dan
Dersim’e tatile gelen aileler Kemal
amcayı ziyaretine gelerek uzun uzun
sohbet ettiler. Kemal amca onlara da
direnişi anlattı. Gün içinde halktan
yoğun ziyaret vardı. Kemal amcanın
arayıp dayanışmanızı gösterelim Tel:
0 553 088 60 72

Cenazelerimizi Alana Kadar Direnişimiz Sürecek, Sabrımızı Sınamayın! 
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Bir süredir hazırlıklarına devam
edilen "Kentsel Dönüşüme" karşı pa-
nel yaklaşık 200 kişinin katılımıyla
19 Mart'ta Küçük Armutlu Cemevi
ve Kültür Merkezi'nin konferans sa-
lonunda yapıldı. Avukat Özgür Yıl-
maz’ın konuşmasıyla başlayan pa-
nelde İnşaat Mühendisi Dr. Ozan
Demirel, Doç. Dr. Senem Doyduk,
Hasan Öztürk ve Baltalimanı muhtarı
Ali Haydar Aslan konuştu. Avukat
Özgür Yılmaz, "Afet Riskli Alan"
ilan edilen mahallede mahalle halkının
hangi yasal süreçlerin beklediğini,
hukuki yoldan neler yapılabileceğini
tek tek anlattı. “Eğer evlerinizden
çıkmayıp burada oturmaya devam
ederseniz, kimse sizi evinizden dışarı
atamaz, ister tapulu olsun ister olmasın
fark etmez, yeter ki siz evlerinizi bo-
şaltmayın, boşaltanların da evine he-
men birilerini yerleştirin.” dedi.

Av. Özgür Yılmaz’dan sonra söz
alan İnşaat Mühendisi Dr. Ozan De-
mirel; Deprem Nedir? Deprem’de
riskli bölge neresidir? Depremde
riskli binalar hangileridir? gibi so-
rulara tek tek cevaplar verdi. Bir
deprem olduğunda en önemli kriterin
fay hattına uzaklık olduğunu, daha
sonra zemin yapısı, sonrasında kat
yüksekliği ve bunlara ek olarak da
binanın malzeme niteliği olduğunu
belirtti. Ayrıca depreme karşı daya-
nıksız olabilecek binalarda yapılacak
son derece basit ve ucuz olan bir
güçlendirme yönteminden bahsetti.

Bu yöntemin bilimsel olarak
testlerinin yapıldığını videolarla an-
lattı Ozan Demirel, bu yöntemlerle
evleri güçlendirmenin çok mali-
yetsiz ve kolay olacağını anlattı.
Demirel’den sonra sıra Mimar Mec-
lisi adına yıllarca Küçük Armutlu’da
çalışma yürütmüş olan Doç. Dr.
Senem Doyduk konuşma yaptı. Ko-
nuşmasında ısrarla Küçük Armut-
lu’nun ne kadar özgün ve güzel bir
mahalle olduğunu anlatan Doyduk,
özellikle kat sınırlamasının ne kadar
yerinde bir karar olduğunu ve uy-
gulanmasının mahalle için ne kadar
önemli olduğunu akademisyen gö-

züyle anlattı. Küçük Armutlu’nun
apartmanlaşmamasının bu mahal-
lenin değerli kalmasını sağlayan
en önemli şey olduğunu ısrarla vur-
gulayan Doyduk’tan sonra sözü
mahalledeki komisyon çalışmalarını
anlatmak üzere Hasan Öztürk aldı.

Mahallenin kentsel dönüşüm ile
ilgili daha önceki süreçlerini anlatarak
konuya giren Öztürk bu günlerde
yapılan çalışmaları şöyle özetledi:
“Komisyon olarak her hafta salı gün-
leri saat 20.00’da toplanıyoruz, her
hafta gazete çıkarıyoruz, çocuklar
için bir resim yarışması organize
ediyoruz, her hafta oturma eylemi
yapıyoruz, toplantılar yapıyoruz,
mahkeme sürecini takip ediyoruz,
dilekçeler oluşturuyoruz.” dedi. Hasan
Öztürk’ün konuşmasından sonra bu
kez söz sırası Muhtar Ali Haydar
Aslan’a geldi. Sarıyer ilçesinde bir
süredir devam eden İmar Islah ça-
lışmaları ile ilgili süreci anlatarak
söze başlayan Aslan daha sonra Bü-
yük ve Küçükarmutlu Mahallele-
ri’nde de komisyondan imar ıslah
çalışmalarına katılma kararı çıktığını
ve Sarıyer Belediyesi’ne dilekçe ve-
rildiğini anlattı. Ayrıca Mahallenin
afet riskli alan ilan edilmesiyle ilgili
olarak Danıştay’a yapılan itiraza is-
tinaden devam eden mahkemede
mahallede oturan herkesin davaya
müdahil olmak için başvuru yap-
masına karar verildiğini anlattı. Ar-
mutlu Cemevi ve Kültür Merkezi
binasının konferans salonu henüz
tamamlanmamış olmasına rağmen
böyle bir panele ev sahipliği yapması
bakımından bile mahalle halkının
ihtiyaçlarına ne kadar cevap vere-
ceğini göstermiş oldu. Olumsuz hava
koşullarına rağmen panele katılan
mahalle sakinleri oldukça memnun
bir şekilde panelden ayrıldılar.

Armutlu Bizimdir Bizim Kalacak!
İstanbul’da “Afet Riskli Alan” ilan edilen

Armutlu'da kentsel dönüşüme karşı yürütülen
çalışmaların en önemli ayağını her hafta yapılan
oturma eylemleri 7. haftasında devam etti.
Otobüs durağında yapılan oturma eylemine
bu hafta 38 kişi katıldı. "Kentsel Dönüşüm İs-
temiyoruz! Armutlu Bizimdir Bizim Kalacak!
Halkız Haklıyız Kazanacağız!" sloganlarının
atıldığı eylemde konuşma yapmak isteyenler
de kentsel dönüşümle ilgili düşüncelerini ifade
ederek eylem iradi olarak sonlandırıldı.

Halk İçin Mimar-Mühendislik Yapmak
Suç Değil Onurdur!
HMM, Olcay Abalay İçin Kadıköy
Boğa Heykeli Önündeydi

Halkın Mühendis Mimarları (HMM), halk
için mühendislik yaptığı için tutuklanan Olcay
Abalay için 26 Mart’ta İstanbul Kadıköy Boğa
Heykeli önünde eylem yaptı. 8 kişinin katıldığı
ve kızıl baretlerle yapılan eylemde, ilk olarak
basın açıklaması okundu. Açıklamada Olcay
Abalay’ın haksız yere tutuklanması anlatıldı,
halk için mühendisliğin yargılanamayacağı ifade
edildi ve Abalay’ın derhal serbest bırakılması
talep edildi. Ardından oturma eylemine ve bildiri
dağıtımına geçildi. Bir yanda “Halk İçin Mü-
hendislik Yapmak Suç Değildir” yazılı dövizlerle
oturma eylemi yapılırken, diğer yanda da Olcay
Abalay’ın haksız yere tutuklanmasının anlatıldığı
bildiriler dağıtıldı. Bildirilere büyük ilgi gösteren
halka; halk için mühendislik yapmanın, halka
elektrik götürmenin, rüzgar türbini, su türbini
yapmanın suç olmadığı anlatıldı.

Eylemin başlamasından yaklaşık 1 saat sonra
AKP’nin polisleri gelip “burada eylem yapa-
mazsınız, burası turistik bölge, vatandaş rahatsız
oluyor” dedi. Buna karşılık olarak HMM; tutuk-
lanan arkadaşları için demokratik haklarını kul-
landıklarını, halkın bu eylemden rahatsız olma-
dığını, hatta büyük ilgi gösterdiğini anlatarak
asıl burada bulunmalarını keyfi olarak engellemeye
çalışmanın suç olduğunu ifade etti. Ardından
çevik kuvvet polis gelip HMM üyelerini işkenceyle
gözaltına almaya çalıştı. Bu sırada Boğa önündeki
kitle daha da kalabalıklaşmaya başladı ve yüzlerce
kişi polise tepki göstererek Mühendisleri sahiplendi
ve polis kimseyi gözaltına alamadı. AKP faşizminin
saldırılarına, adaletsizliklerine karşı sokağa çıkma
çağrısı yapıldı ve yüzlerce kişinin alkışları arasında
“Halk için Mühendislik Yapmak Suç Değildir!
Olcay Abalay Serbest Bırakılsın!” sloganları
atıldı. Polislerin geri çekilmesi ile eylem iradi
olarak sonlandırıldı.

Mahallemizin Kentsel Dönüşüm Projesiyle
Yıkılmasına Ancak Örgütlü Gücümüzle
Engel Olabiliriz



Avrupa'da doğmak, çeşitli neden-
lerden dolayı bu ülkede yaşamak,
insanlarımızın geliş nedenlerine de
baktığımızda çoğunlukla kendi ter-
cihlerinden kaynaklı olmamıştır. Se-
bep ya ekonomik nedenlerdir, yani
ülkemizde yaşanan açlık ve yoksul-
luktur ya da ülkemizdeki faşizmin
baskı ve teröründen kaynaklı vatanını,
yurdunu terk etmek zorunda bırakıl-
malarıdır. 

Kısacası; ülkemizde yaşanan fa-
şizm gerçeğinin, emperyalizme ba-
ğımlı olmanın yarattığı koşulların
zorunlu bir sonucudur Avrupa'da ol-
mak. 

İnsanlarımız bu gerçekliğini gör-
dükçe Avrupa örgütlülüğü içinde yer
almışlardır. Avrupa'da yaşıyor olmanın
ülke topraklarımızdan uzakta olmak,
orada yaşanan haksızlık ve adalet-
sizliklere karşı duyarsız kalmak ol-
madığını, verilen mücadeleninin, sa-
dece, yurtdışından destekçisi olmak
değil, ülkedeki savaşın bir parçası
olmanın gerekliliğini yaşamlarını
feda ederek göstermiştir şehitlerimiz.
Mücadeleye sunduğumuz her katkı
önemlidir, ama Avrupa'da yaşamış
ve ülkede şehit düşmüş yoldaşlarımız
ülkemiz ve Avrupa örgütlülüğü ara-

sındaki bağın salt destekten değil,
bizzat savaşın içinde ortak hedefe
doğru yürümek olduğunu göstermiş-
lerdir. 

Emperyalizme ve faşizme karşı
verdiğimiz mücadelede şehit düşen
yoldaşlarımızı andığımız ve onlara
verdiğimiz devrim sözümüzü tüm
dünyaya ilan ettiğimiz 30 Mart 17
Nisan tarihleri Avrupa'da örgütlenmiş,
kadrolaşmış, ülkemizde sömürüsüz
bir toplum için, Avrupa'da yaşayan
halkımızın vatan hasretine, ezilmiş-
liğine son vermek için şehit düşen
yoldaşlarımızı da andığımız günlerdir.
Onlar 30 Mart'ta Kızıldere’de Ma-
hirler’in açtığı yoldan yürüdüler ve
her biri yaşamlarıyla da şehitlikleri
ile de bize örnek oldular, vatan ve
halk sevgisinin ne demek olduğunu
öğrettiler. 

Şehitlerimizin her biri gelişimle-
riyle yarattıkları değerlerle bir okul-
dur. 

Ülkemizin dağlarında şehit düşen
yoldaşlarımızdan Ahmet Başçavuş
Avrupa'nın "nimetleri", yoz yaşam
ve kültürünü ret etmiş, ülkesi için
tüm dünya halklarının kurtuluşu için
savaşmayı tercih etmiştir. 

Ahmet Başçavuş, 10 yaşınday-
ken ailesi ile birlikte Belçika’ya gel-
miş, ve henüz 14-15 yaşlarında iken
mücadeleye katılmış, Belçika'da em-
peryalizme ve Türkiye faşizmine kar-
şı, ülkedeki mücadeleyi desteklemek
için birçok eylemde yer almıştır. Ya-
bancı düşmanlığı ve ırkçılığa karşı
duyarlı, enternasyonalist yapısı ve
örgütlü mücadeleye olan tutkusuyla
kısa sürede gelişmiş gönlünde olan
kırlarda savaşmak için ülkemize git-
miş, ve jandarmayla girdiği 4 saatlik
çatışma sonucu Sivas'ın Büyükgüney
Köyü’nde şehit düşmüştür. 

Ezilmişliğin yoksulluğun çaresi
Avrupa'da yeni bir yaşam kurmak
değil, devrimdir.. 

Bülent Dil, Kürt milliyetinden,
yoksul bir köylü ailesinin çocuğudur.
Bülent'in çocukluğu ve gençliği yok-
sulluk içerisinde geçmiş, konfeksi-
yonculuk, çaycılık, bulaşıkçılık gibi
her türlü işte çalışarak yaşamını ka-
zanmaya, ailesine ekonomik anlamda
destek çıkmaya çalışmıştır. 

Ekonomik durumlarını düzeltmek
aileye destek olmak için 1995'de
yurtdışına çıkan Bülent burada örgütlü
mücadeleyle ilişki kurmuş ve bu süre
zarfında İngiltere'de çeşitli faaliyet-
lerde bulunmuştur. Ezilmişliğin daha
farklı boyutlarını Avrupa topraklarında
gören ve burada yaşayan halkımızın
sıkıntılarını daha yakından tanıyan,
onu ülke topraklarından dilini, yolunu
izini kültürünü bilmediği topraklara
gelmek zorunda bırakan emperya-
lizme ve faşizme karşı savaşamak
için, sevdalısı olduğu dağlara gitmiş
ve Akdeniz Bölge Komutanlığı’na
bağlı Kır Silahlı Propaganda Birli-
ği’nin bir savaşçısı olarak şehit düşm-
üştür. 

Avrupa Örgütlülüğü ve Ülkemizdeki Mücadele Arasındaki
En Açık, En Canlı Bağ

ORTAK BİR HEDEFE DOĞRU
YÜRÜDÜĞÜMÜZ ŞEHİTLERİMİZDİR 

AVRUPA’dakiBİZ
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Ahmet Başçavuş

Bülent Dil



Yoldaşımız hareketimize yazdığı
yazıda şöyle diyordu: 

"... Oldum olası dağlara hep sevgi
duymuşumdur. Parti-Cephe ile ta-
nıştıktan sonra bu sevgi daha da bü-
yüyerek, bir özleme dönüştü. Parti-
Cephe bana dağlarda gerilla olma
şansı verdiği için çok mutluyum. Bu
şansı sonuna kadar en iyi şekilde
kullanacağım..."

Devrimcilik yapmak zorun-
luluktur... 

"Örgütlü mücadeleyi seçmemdeki
neden haksızlığa olan tahammülsüz-
lüğümdür." diyen Ergani Arslan,
10 Eylül 1981’de Mehmet Dede Ob-
ruk Köyü, Dodurga/Çorum doğum-
ludur. Babası Kürt, annesi Türk mil-
liyetindendir. Emekçi bir ailenin ço-
cuğudur. İlkokuldan sonra hep ça-
lışmıştır. Mesleği fırıncılıktır. 

1996’da çalışmak için Almanya’ya
gelmiş ve bu dönemde Kurtuluş der-
gisini okumaya başlayarak örgütlü
mücadele ile tanışmıştır. Almanya'da
ırkçılığı, yozlaşmayı, sömürüyü, hak-
sızlığı her haliyle gören ve bizzat
yaşayan Ergani 1999 yılında örgütlü
mücadeleye katıldı. 

Harekete olan bağlılığını, neden

devrimcilik kararı aldığını şu sözlerle
dile getiriyordu: “Hareket benim için
umuttur. Halkımızı kurtuluşa götü-
recek öncüdür. Anadolu toprakları
üzerinde isyanın adı olmuştur. Ka-
rarlılığın, ölüp teslim olmama gele-
neğinin mirasçısıdır. Kurtuluşa giden
bir yoldur hareket. Benim için bir
öğretmen, bir ailedir. Sevdanın en
güzelidir." Ergani yaşamı ve şehitliği
ile devrimciliğin bir zorunluluk, bir
görev olduğunu, Avrupa'da daha "ra-
hat" bir yaşamı değil ülkemizin dağ-
larında savaşmayı ve uğruna ölecek
kadar sevdiği vatanına ve halkına
bağlılığı, kendi kurtuluş ve özgürlü-
ğünün halkın ve vatanın kurtuluşu
ve özgürlüğü olduğunu bizlere öğretti. 

Mehmet Ali Mandal, kendi
yaşamım, çocuğum, evim, işim de-
meden, Avrupa'da olmanın ülkede
yaşanan sıcak mücadeleden kopmak
olmadığını, örgütlü mücadele içinde
Avrupa'da vatanımızı kurtuluşu için
mücadele etmenin, emek vermenin,
gerekirse canının ortaya koymanın
bir görev olduğunu yaşamıyla ve şe-
hitliği ile kanıtlanmıştır. Mehmet Ali
31 Mart 1998'de, kontrgerilla tara-
fından İzmir-Seferihisar açıklarında
3 yoldaşıyla denizde katledilmiştir. 

Devrimciliğin yaşı yoktur,
yeri mekanı yoktur...

Devrimcilik, ister dağda, ister ha-
pishanede, ister Avrupa'da Cepheli’nin
olduğu her yerde aynı kültürün şe-
killendirdiği insanlar olmaktır. 

Gürsel Akmaz, yaşamı ve şe-
hitliği ile bunun kanıtıdır. 

1960 Denizli Acıpayam İlçesi Ya-
zır Köyü doğumlu Gürsel, mücade-
leye 12 Eylül öncesi katıldı, Acıpa-
yam'da yoksul köylülüğün örgütlen-
mesinde yeraldı. Tutsaklıklar yaşadı. 

1988'de yurtdışına çıkan Gürsel,
Avrupa koşullarında da kavganın
içinde yer aldı, emekçi, devrimci
özelliklerini kaybetmedi. 

Bu nitelikleriyle ülkeye, kendi
bölgesinin dağlarına gerilla olarak
döndü. Ege Kır Gerilla Birliği'ndey-
ken 1988'de tutsak düştü. İşkence-
hanelerden başı dik çıktı. F tipi sal-
dırısına karşı Buca Hapishanesi'nde

DHKP-C tutsaklarının 3. Ekibi'nde
Ölüm Orucu’na başladı. 16 Nisan
2001'de şehit düştü. 

Vatansever olmak, vatanın
kurtuluşu için hücre hücre öl-
meyi göze almaktır. 

Meryem Altun, 18 Ağustos
1976'da İstanbul'un gecekonduların-
dan 1 Mayıs Mahallesi'nde doğdu.
Ümraniye Lisesi'ndeyken gençliğin
mücadelesi içinde yer aldı. Ağabeyi
Kahraman Altun, emperyalizme karşı
bir eylemde şehit düşmüştü. Ağabe-
yinin bayrağını devralıp kavgasını
sürdürdü. 1991 sonlarında İngiltere'ye
götürüldü ve 7 yıl orada yaşadı. Yurt-
dışında da mücadeleden uzak kal-
madı. Ve bunun sonucunda İngilte-
re'nin tecrit hücrelerinde 6 ay tutuldu.
Meryem 1998'de Türkiye'ye döndü.
Tutsak düştü. 

Meryem, 5. Ölüm Orucu Ekibi
direnişçisiydi. 31 Mart 2002'de di-
renişin 90. şehidi olarak Sağmalcılar
Devlet Hastanesi'nde şehit düştü. 

Adalete olan açlık, açlığın en
büyüğüdür... 

"Adalete açlığım büyüdü gün
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Ergani Arslan

M. Ali Mandal

Gürsel Akmaz

Meryem Altun



gün... Bir insanın, bir toplumun ya-
şayabilmesi için ekmek kadar, su ka-
dar gereklidir adalet. İlk kez açlığımı
o zaman çok somut olarak gördüm;
yediğim önümde, yemediğim ardımda
iken "aç" idim ben. Ve bu açlık beni
devrimci yaptı." diyordu Sergül Al-
bayrak, ölüm orucuna başladığı gün-
lerde yazdığı bir yazıda. 

Sergül Almanya'da doğup büyüdü.
Avrupa'da büyümüş ikinci kuşak ola-
rak "rahat" bir yaşama sahipti, önünde
emperyalizmin "nimetleri" duruyordu.
Ama Sergül tüm bu "olanak" ve "ni-
metleri", Avrupa'da ve ülkemizde
yaşayan halkımızın, sömürüsüz bir
toplumda adaletli yaşayabilmesi için
reddederek ve arkasında bırakarak
ülke topraklarında vatanımzıda mü-
cadeleyi seçti. Adaletli bir yaşam
için feda eylemi yaparak şehit düştü. 

Alişan, halk ve vatanını çok
sevmenin adıdır... 

Alişan Şanlı için Avrupa top-
raklarında kültürüne değerlerine sa-
rılan halkımızın kapılarını çalıp, on-
ların geleceği için çalışmak bir görev
ve mutluluktu. 

Kirlenmiş, yozlaşmış, emperya-
lizmin dayattığı bireyci kültürü ret
eden halkımızın örgütlenmesinde
emeği ile, devrimciliği ile örnek ol-
muştur. Onu tanıyan herkes onun
sevgisini ve sahiplenmesini yüreğinde
hissetmiş halk ve vatan sevgisinin
ne demek olduğunu onun bitmek tü-
kenmek bilmeyen enerjisinde görm-
üştür. Sızlanmadan, sitem etmeden
emeğini yaşamının 24 saatini devrim
için adayan Alişan, ülkemizde ve
Avrupa'da, ezilen tüm dünya halkla-
rının baş düşmanı ABD konsoloslu-
ğuna karşı yaptığı feda eylemi ile

özü sözü bir, yaşamı ve ölümü aynı
yalınlık ve sadelikle olmak ne de-
mektir bizlere öğretmiştir. 

Örgütlü ya da örgütsüz, par-
tisiz, yoldaşsız, mücadelesiz bir
yaşam, yaşam değildir... 

Kazım Gülbağ, Almanya'nın
Regensburg kentinin hapishanesi
önünde, "Faşist Türk Devletini ve
Cezaevlerindeki Katliamları Protesto
Ediyorum" yazılı bir pankartın altında,
alnında kızıl bir bantla bedenini tu-
tuşturarak şehit düştü. 

Kazım Gülbağ, Sivaslıydı.
1980'lerin ikinci yarısında gençlik
mücadelesine katıldı. İYÖ-DER ku-
rucularındandı. DEV-GENÇ'te milis
komutanlığı yaptı. 1993'te iradi olarak
yurtdışına çıkarıldı. Burada da çeşitli
görevler üstlendi. Son dönem çeşitli
eksiklikleri nedeniyle örgütsel ilişkisi
kesilmişti. Ama O, Parti’siz, yoldaşsız,
mücadelesiz yaşayamazdı. Son gör-
evini, kendisi belirledi ve bir feda

eylemiyle 23 Nisan 2001'de şehit
düştü. 

Devrimci safları güçlendir-
mek, örgütlülüğü büyütmek;
şehitlerimize olan vefa borcu-
muz ve devrimci görevimizdir.

Avrupa emperyalizmi halkımızın
değerlerini yok ediyor. Kendi de-
ğerlerimizi yaşamak ve yaşatmak
için kendilerini feda eden yoldaşla-
rımız; devrimcilerin taraftarı olmanın
ne demek olduğunu, dostluğu, adaleti,
vatan sevgisini, onuru, vefayı, güveni,
ahlakı, fedakarlığı, çıkarsızlığı, da-
yanışmayı yaşam ve şehitlikleri ile
bizlere öğretmiş ve miras bırakmış-
lardır. Onların devrettiği bayrak bugün
bizim omuzlarımızdadır. Devrimci
safları güçlendirmek, örgütlülüğü
büyütmek onların bize bıraktığı so-
rumluluk ve zorunluluktur. 

Kadro Talebimiz Karşılanana Kadar Mücadelemiz Sürecek
Taşeron İşçileri Meclisi Ankara'nın

Kızılay Caddesi’nde 25 Mart’ta taşeron
kadro talepli basın açıklamasının 3.’sünü
yaptı. Basın açıklaması öncesi toplanan
işçiler işyerlerindeki sorunları konuştuktan
sonra basın açıklamasına geçtiler. Kadro
talepleri yerine getirilene kadar her hafta
basın açıklaması yapma kararı alan meclis
üçüncü açıklamalarının ardından işyerlerinde imza toplama kararlarını da
hayata getireceklerini duyurdular.

Tutuklu Maden İşçilerini Yalnız Bırakmayacağız
İzmir Devrimci İşçi Hareketi, 15 Mart'ta “Tutuklu Maden İşçileri Serbest

Bırakılsın” afişlerinden 150 tane Konak, Gümrük ve Buca semtlerine astı.
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Alişan Şanlı

Kazım Gülbağ



Av ru pa’da Köln'de Kemal Amca İçin Destek Açlık Grevi Çadırı
Almanya'nın Köln şehrinde 30 Mart ile 30 Nisan ayı arasında 1

aylık açlık grevi çadırı açılaktır. Çadır Köln Rudolfplatz'da açılacaktır.
1 Nisan 6 Nisan 8 Nisan 21-22-23 Nisan tarihleri arasında Çadırımız
Wiener Platz’da açık olacaktır.. Diğer  tarihlerde Rudolfplatz’da
olacak…

Londra’da Dev-Genç’lilerden Direnen Kemal Amcamıza
Destek Açlık Grevi

Londra Dev-Genç'liler kayıp
gerillaların cenazesini almak
için açlık grevi yaptı. Açlık
grevi hakkında açıklama yaptı,
açıklamada: "Dersimde kayıp
DHKC gerillaları için Murat
Gün'ün babası oğlunun cena-
zesini alabilmek için açlık gre-
vine girdi. Aylarca haberlerinde
bile yazmayan, ailelerine dahi
haber vermeyen devlet, cena-
zelerimizi kaçırıp gerillalarımızın mezar hakkını gasp etmeye
çalışıyor! Oğlu Murat Gün’ünde dahil olduğu 11 gerillanın cenazesini
alabilmek için Dersim’de Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal Gün am-
camız açlık grevine başlamıştır. Açlık grevinin 33.gününde olan 70
yaşındaki Kemal amcamızı desteklemek için bizde Dev-Genç’liler
olarak 1 günlük destek açlık grevindeyiz.

Nasıl Kemal amcamızın açlığı ile aldıysak Bünyamin’imizin ce-
nazesini diğer gerillalarımızın da cenazelerini öyle alacağız! Mezar
hakkımızı hiçbir güç engelleyemez!" denildi. 

NRW Dev-Genç Kayıp Cenazeler İçin
Sticker Çalışması Yaptı

28 Mart Salı günü Dortmund Hafen bölgesinde 11 DHKC geril-
lalarının cenazeleri için Almanca ve Türkçe yazılı çıkartılan “11
Savaşçının Cenazeleri Nerede? Cenazelerimizi İstiyoruz!” yazılı
Stickerler yapıştırıldı. Eyleme 3 kişi katıldı. 

NRW Halk Cephesi’nden Kayıp Gerillalar Eylemi
NRW Halk Cephesi kayıp gerillalar için Türkiye konsolosluğu

önünde eylem yaptı. Bir saat süren eylemde “Dersim’de düşene dö-
vüşene bin selam”, “Gerillalar Ölmez Halk Yenilmez” gibi sloganlar
atıldı.

Musa Aşoğlu'na Özgürlük Eylemi
Isviçre TAYAD'lılar 25 Mart günü saat 13:00 ile

16:00 arası Zürih’in Stauffacher Meydanı’nda Musa
Aşoğlu’nun özgürlüğü için stant açtı.

Geçen haftalarda olduğu gibi bu haftada “Dev-
rimcilik yapmak suç değil görevdir” içerikli el
ilanları dağıtıldı. Ayrıca Stand'a uğrayanlar  ile
Nuriye Gülmen hakkında sohbet edildi. Eyleme 8
kişi katıldı. 

Stuttgart Anadolu Federasyonu’ndan
Çadır Eylemi

Stuttgart Anadolu Federasyonu emekçileri Cu-
martesi günü OHAL’le beraber devam eden hak
gasplarına karşı, KHK’larla birlikte mesleklerinden
ihraç edilen kamu emekçileri ve 7 Kasım dan
itibaren kayıp DHKC gerillalarının cenazelerini
alabilmek için 1 aydır açlık grevinde ki Kemal
Gün için Stuttgart Bad Cannstatt Tren Garı Mey-
danı’nda direniş çadırında destek açlık grevi yapıtı.
Eylem boyunca bildiriler dağıtılarak çevreden
geçen insanlara ülkedeki faşizm ve faşizme karşı
verilen mücadele anlatıldı. 25 kişinin katıldığı çadır
eylemi türküler, marşlar ve halaylarla sona erdi.

Stuttgart Halk Kültür Evinde Nuriye
Gülmen İçin Açlık Grevi

Stuttgart Halk Kültür Evi emekçileri, kamu
emekçilerinin Ankara Yüksel Caddesi’nde işlerine
geri dönmek için yürüttükleri direnişle dayanışma
için bugün (25 Mart 2017) açlık grevi eylemi
yaptı. Sabah erken saatlerde dernekte başlatılan
açlık grevi, saat 14.00’ten itibaren dövizlerle
birlikte Bad Cannstatt Tren Garı önünde açılan
direniş çadırında devam ediyor.

Hamburg Halk Cephesi’nden Direnen Kamu
Emekçilerine Açlık Grevi İle Destek

11 Mart 2017 tarihinde süresiz açlık grevine
başlayan Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’ya,
açlık grevlerinin 17’inci gününde, Hamburg Halk
Cephesi tarafından “İşiniz ve Ekmeğiniz İçin Ver-
diğiniz Onurlu Mücadeleyi Biz de Destekliyoruz”
denilerek 1 günlük açlık grevi yapıldı. 25 Mart ta-
rihinin sabahında dernekte başlatılan açlık grevine,
Hamburg halkı tarafından bulundukları çeşitli yer-
lerden de destek verildi. Destek açlık grevi,
saat:19.00’da dernek’te sonlandırıldı.

Hollanda Anadolu Kültür Merkezinde Panel
Hollanda’nın Rotterdam şehrinde bulunan Anadolu Kültür

Merkezi tarafından, 26 Mart Pazar günü “Emperyalizmin Ortado-
ğu’daki 100 Yıllık Politikası ve Suriye’deki Savaşın Bilançosu”
konulu bir panel düzenledi.

Panele Bahar Kimyongür konuşmacı olarak katıldı. Panelde em-
peryalist ülkelerin Ortadoğu’daki sömürü ve işgal politikalarına karşı
halkların silahlanmaktan ve emperyalizme karşı savaşmaktan başka
kurtuluş yolunun olmadığı anlatıldı. Panelin ikinci bölümünde katı-
lımcılardan gelen sorular cevaplandıktan sonra panel sonra erdi.
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Almanya Dev-Genç'ten Açıklama
27 Mart günü Hamburg Dev-Genç'liler Türkiye'de

Kızıldere anmasına katılmak için uçaktan İstanbulda
inerken bir arkadaş gözaltına alınıp tutuklandı. Almanya
Dev-Genç bu keyfi tutuklama hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada: "Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alınıp
daha sonra tutuklanan Anıl Güney Bolat derhal serbest
bırakılsın!

27 Mart’ta Hamburg’tan Türkiye’ye giriş yaptıktan
sonra Atatürk Havalanı’ndan gözaltına alınan arkadaşımız
Anıl Güney Bolat Bakırköy Adliyesi’nde tutuklandı.
Faşist AKP halka keyfi gözaltılarla, tutuklamalarla
gözdağı vermeye çalışıyor. Yönetememe krizi yaşayan
AKP, OHAL ile birlikte muhalif olabilecek her insanı
sınırlarda sorguya tutuyor, gözaltına alıyor, ülkeden çıkış
yasağı koyuyor, tutukluyor, işkence uyguluyor. Çaresiz-
leşen AKP bunları uygulayarak halkı korkutmayı amaç-
lıyor. Ancak AKP halkı gözaltına alarak, keyfi gerekçelere
dayanan tutuklamalarla korkutamaz. Anıl Güney Bolat
hiçbir suç işlememiştir. Faşizme, emperyalizme karşı,
mücadele etmek suç değildir.

Arkadaşımız Anıl Güney Bolat’ın başına gelecek her
şeyden faşist AKP sorumludur.

ANIL GÜNEY BOLAT ONURUMUZDUR!" denildi. 

Essen Halk Cephesi’nden
Dilek Doğan Mahkemesi Açıklaması

Essen Halk Cephesi 17 Mart günü görülen Dilek
Doğan mahkemesi hakkında bir açıklama yaptı. Açıkla-
mada: "“Vicdanen rahatım”Senin Vicdanın Var mı Katil
Köpek Yüksel Moğultay?

Sen Dilek’imizi Katlettin Yüksel Moğultay
“Vicdanen rahatım” bu cümle 17 Mart 2017 günü İs-

tanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi`nde Armutlu`da “galoş
giyin” diyen Dilek Doğan`ımızı katleden özel hareket
polisi Dilek Doğan`ımızı katleden halk düşmanı polis,
işkenceci, iki ayaklı köpek olan, aşağılık Yüksel Mo-
ğultay`a ait.

17 Mart 2017 günü İstanbul 12. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde Dilek Doğan`ımızı katleden katil, halk düşmanı
polis Yüksel Moğultay`a 6 yıl 3 ay “ceza” verildi. Ve
“ceza” verilirken iyi hal indirimi uygulandı.  Bu katil
bir de tutuksuz yargılandı. Dünya güzeli Dilek’imizi
katleden halk düşmanı özel hareket polisi Yüksel Mo-
ğultay’a “6 yıl 3 ay ceza” aldığı mahkemede bunları
söyledi. “Vicdanen rahatım” dedi bu katil, insan yüzü
maskeli katil.“Vicdanen rahatım” diyorsun ya Moğultay;
bakalım o zaman karşına BİZ çıkınca ne olacaksın? Ne
yapacaksın? O zaman da vicdanen rahat olacak mısın?
Affetmeyiz unutmayız ve hesap sorarız.

Senin gibilerin katilliğinin, ağalığının karşısına Cep-
heliler çıktığında bitecek. Çünkü senden ve senin
gibilerden sorulacak hesabımız var." denildi. 

Londra’da Halk Toplantıları
Londra'da her hafta yapılan kahvaltı ve halk

toplantısı bu haftada yapıldı. Toplantıda öncelikle
dünya olup biten hakkında haberler okundu. ve
Türkiye'de yaşanan polis baskınlarıyla, artan faşizm
hakkında bilgi verildi, günden hakkında sohbet
edildi. 

Ayrıca 30 Mart ve 16-17 Nisan'ı anmak için kısa
bir yazı okundu. Ardından Türkiye'de ihraç edilen
akademisyen Nuriye Gülmen hakkında bilgi verildi. 

Londra’da Yürüyüş Dergisi Standı
Emperyalizmin ve faşizmin işbirliği sonucu yapılan

saldırılara ve Yürüyüş’ün halka ulaşmasını engelleme
çabalarına rağmen Londra Halk Cephesi Yürüyüş der-
gisini halka ulaştırmaya devam ediyor. 25 Mart günü
Londra'nın Woodgreen bölgesinde stand açarak iki
saat içinde halka 5 Yürüyüş dergisi ve 3 Bizim Gençlik
dergisi ulaştırdı. 

NRW Dev-Genç'ten Okuma Saati
22 Mart Çarşamba günü Dev-Gençliler okuma

grubunda bir araya geldiler. Essen Eğitim ve
Kültür Atölyesi’nde yapılan çalışma Saat 16.00’da
başladı ve 18.00’da bitti.

Avrupa’da Bizim Gençlik
Dergisinin Nisan Sayısı Çıktı!

Bizim Gençlik dergisinin Nisan sayısında çıkan
yazı başlıkları aşağıdadır:

*Yozlaşma Uyan- Emperyalizme karşı Diren
*Amsterdam’da FUHUŞ TİCARETİ
*Ben, Ben, Bencillik
*Yaban Kazları
*OKURUMUZDAN
*Uzun Yürüyüşümüz Devam ediyor…
*Çiğdem Berna Şiir Köşesi
*Mektup Yazmanın Önemi
*Özgür Tutsak Yusuf Taş’a Mektup
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"Kendimi her zaman bir mücadele adamı, profesyonel bir
devrimci olarak gördüm. Bunun gereği olarak her türlü kaygıdan
uzak, kendimi sakınmadan görev almam gerektiğine inandım..." 

Mustafa Selçuk

10 Nisan - 16 Nisan

KAYBEDİLDİ
Recep GÜLER:
Defalarca işkencelerden geçirilmesine, 8 yıllık

tutsaklığına rağmen, kavganın içinde olmaya devam
etti. 1989’da Yeni Çözüm dergisinin İzmir temsilci-
liğini yaptı. İzmir’de 12 Eylül’ün ölü toprağının
aşılmasında onun önemli katkıları oldu. 1994 Ni-
san'ının ilk günlerinde İstanbul'da gözaltına alındı

ve kaybedildi.

Mustafa SELÇUK, 
Seyhan AYYILDIZ, 
Şirin EROL:

12 Nisan 1995’te
Ankara Batıkent’te bu-
lundukları eve gece polis
tarafından düzenlenen
baskında infaz edildiler.

Mustafa Selçuk, 1978’de İstanbul gecekondu halkının mücadelesi
içinde yer alarak başladı mücadeleye. Cunta yıllarında tutsaklık
koşullarında direnişini sürdürdü. Son görevi İç Anadolu Bölge So-
rumluluğu idi. Seyhan Ayyıldız, lise yıllarında mücadeleye katıldı.
Zile Halkevi’nin kurucularındandı. Şirin Erol, lise yıllarının ardında
düzende yaşamayı reddetti ve devrimin saflarında yer aldı.

Mustafa Selçuk Seyhan Ayyıldız Şirin Erol

Recep Güler

Gürsel AKMAZ: 
1960 Denizli Acıpayam İlçesi Yazır Köyü doğumlu

Gürsel, mücadeleye 12 Eylül öncesi katıldı, Acıpa-
yam’da yoksul köylülüğün örgütlenmesinde yer
aldı. Tutsaklıklar yaşadı. 1988’de yurtdışına çıkan
Gürsel, Avrupa koşullarında da kavganın içinde
yer aldı, emekçi, devrimci özelliklerini kaybetmedi.
Bu nitelikleriyle ülkeye, kendi bölgesinin dağlarına

gerilla olarak döndü. Ege Kır Gerilla Birliği’ndeyken 1988’de
tutsak düştü. İşkencehanelerden başıdik çıktı. F Tipi saldırısına
karşı Buca Hapishanesi’nde DHKP-C tutsaklarının 3. Ekibi’nde
Ölüm Orucuna başladı. 16 Nisan 2001’de ölümsüzleşti.

Fatma ERSOY:
10 Mart 1974 Dersim doğumluydu. Ebe

hemşire olarak çalışırken, halkının kurtuluş
mücadelesine katıldı. Malatya örgütlenme-
sinde yer aldı. ‘94’te tutsak düştü. F Tiplerine
karşı Büyük Direniş’te 1. Ölüm Orucu ekip-
lerinde yer aldı. 19 Aralık Katliamı’ndan
sonra zorla müdahaleyle direnişi kırılmak

istendi. Fatma tüm bilinciyle zafere kilitlenmişti. 11 Nisan
2001’de direnişte 174. gün şehit düştü.

Fatma Ersoy

Fehime ÖZTÜRK:
Samsun’da devrimci gençliğin 19 Mayıs

Lisesi'ndeki ilk sempatizanlarındandı. Hareket
içinde ortaya çıkan durumda Ankara hizbine
karşı tavır alan, birkaç kız arkadaştan biri
idi. Her saatini devrimci mücadeleye adamış,
coşkusuyla tanınan bir arkadaşımızdı. Nisan
1978’de yakalandığı hastalıktan kurtulama-

yarak aramızdan ayrıldı. 

Fehime Öztürk

Gürsel Akmaz

Murat ÇOBAN:
1973, Denizli doğumludur. ’90 yılının baş-

larından itibaren örgütlü mücadele içinde yer
aldı. Mücadele dergisinde muhabir olarak ça-
lıştı. Muğla’da gençliğin akademik-demokratik
hakları için mücadele etti. Gözaltılar, işkenceler,

tutsaklıklar yaşadı. 1994’te Ege Kültür Sanat
Merkezi bünyesinde Grup Günışığı elemanı

olarak kültürel çalışmalar yürütürken tutuklandı. Aydın Ha-
pishanesi’nde, F tipi hapishane saldırısı gündeme geldiğinde,
Ölüm Orucuna gönüllü oldu. Ölüm Orucu’nun 177. gününde,
14 Nisan 2001’de ölümsüzleşti. 

Murat Çoban

Erol EVCİL:
1966 Tokat-Almus Çambulak Köyü doğumlu

Erol, kendi deyişiyle “Kızıldere’nin etkisiyle bü-
yüdü.” Bir emekçi olarak yaşadı. 1989’da İstanbul
Bağcılar-Çiftlik’te mücadele içinde yer almaya baş-
ladı. Mahalli bölgelerde sorumluluklar üstlendi.
1992’de, halkın kurtuluş savaşını sürdürmek için
dağlara çıktı. Aynı yıl tutsak düştü.

Ölüm Orucu 3. Ekibi Savaşçısı olarak Ölüm Orucuna başladı
ve katliamlara, tecrit hücrelerine rağmen direnişini sürdürerek 13
Nisan 2001’de Sincan F Tipi Hapishanesi’nde ölümsüzleşti.

Erol Evcil

Canan KULAKSIZ:
Küçükarmutlu Direniş Mahallesi’nde, dı-

şarıda ölüme yatıp Gülsüman Dönmez’den
sonra ölümü kucaklayan ikinci direnişçi
oldu. Canan Kulaksız 17 Kasım 1981 yılında
Rize’de doğdu. Ege Üniversitesi Fen Fa-
kültesi öğrencisiyken gençliğin mücadele-
sinde yer aldı. Aynı zamanda Ege TAYAD’da

çalıştı. F tipi saldırısı başladığında dışarıda İzmir’de Ölüm
Orucuna başladı. Kardeşi Zehra da İstanbul’da Ölüm Orucu
eylemindeydi. Bir süre sonra Canan da İstanbul’a geldi ve
Küçükarmutlu’nun yoksul gecekondu evinde kızkardeşiyle
birlikte Ölüm Orucunu sürdürdü. Direnişinin 137. gününde,
15 Nisan 2001’de yürekleri, beyinleri sarsan bir kasırga
yaratarak şehit düştü.

Canan Kulaksız



Seyhan’ın çocukluğu ve gençliği köyde ve Zile’de
geçmiştir. Yöre halkının çoğunluğu gibi tarım işçiliği
yapmıştır. Babasının orman koruma görevlisi olması,
memurların yaşadığı sıkıntıları Seyhan da hissetmiş,
bu nedenle ailesine hep katkıda bulunmaya ça-
lışmıştır. Liseyi Zile’de okuduğu sıralarda resme
olan duyarlılığı ön plana çıkmıştı. Çizdiği re-
simlerde hep halkımızın yaşadığı sorunları an-
latıyordu.

Ablasının öğretmen olarak görev yaptığı Ak-
saray’daki Halkevi’nde oportünizm ile tanıştı.
Ablasını ziyarete gittiği bu şehirde halkevinin işl-
evinin ne olması gerektiği üzerine tartışması buralarda
adımlar da attırmıştır. Resim çizmenin yanında tiyatro
ile de amatör olarak uğraşmaya başlamıştır.

‘94 yılında Parti-Cephe ile tanıştı. Görev alma ve sorum-
luluk bilinci gelişkindi. Bulunduğu Zile ilçesinde Halkevinin
oluşturulmasında büyük çabası oldu ve kurucu yönetim
kurulu üyesi oldu. Koşturan, öğrenen, öğreten, sürekli gelişen
bir insandı. Çevresinde, mahallesinde herkes Seyhan’ın ağır-
başlılığını, mütevaziliğini olumlar, ona genç kızların örnek
alması gereken bir insan olarak bakarlardı. Anneler kızlarına
Seyhan gibi olmalarını, onun özelliklerini kazanmalarını
öğütlerlerdi.

Halkevinin kitle ile kucaklaşması, sorun çözücü olması Sey-
han’ın emekleri sonucudur. Bunun yanında mahallesindeki
kızları eleştirerek gerçeği kavramalarında hep ısrarcı oldu. Onda
tipik halk önderliği özelliği vardı, sözü dinlenen, özü-sözü bir,
temiz genç kızların Seyhan ablası hep örnek oldu o süreçte. O
kızların kendilerine sunulan, dayatılan yaşamı reddedip, yeni
toplumu kurmada daha atılgan, cüretli olmalarını isterdi. Şirin
Erol bu çabasının içindeydi. Şirin ile kurduğu ilişki devrimci
mücadelenin örnek ilişkilerinden birisidir. Kavgaya birlikte baş-
lamak, birlikte yürümek, birlikte göğüslemek...

Hep halka ulaşma, halka verme, fedakarlık bilinci ile dü-
şündü. Bu yolda da emin adımlarla yürüyordu.

Kavganın nasıl olması gerektiğini bilince çıkarmıştı.
Yaptığı resimden, oynadığı oyundan, halkevinde kurduğu
ilişkiden hep daha ötesini düşündü. Bunların sadece araç ol-
duğunu kavradı ve daha ileri görevler almaya başladı. Kısa
bir dönem Tokat’ta demokratik alanda çalıştı. Şirin yoldaşı
da kavgaya girmişti. 

Seyhan’ı düşman tanıyordu, ustalığını, ısrarcılığını bi-
liyordu. Kısa bir süre sonra bölgedeki gelişmelerden

Seyhan’ı sorumlu tutup aranır duruma düşürdüler.
Seyhan için artık yeni ve önemli bir süreç başlı-
yordu; yeraltı yaşamı. Zorluklar yaşadı, evsiz
kaldı, parasız kaldı. İlişkisiz kaldı ama hiç bir
zaman neden demedi, şikayet etmedi. O zor-
lukların alt edileceğini biliyordu. Emekçi kişiliği,
sabırlı yaşamı ona bunları daha önceden öğret-
mişti. O Zile’de pancar tarlasında pancar ke-

serken, buğday toplarken emeği ve emekçileri
tanımıştı.

Parti-Cephe’mize güzellikler katarak yeni insan
özelliklerini taşıyan yoldaş erken düştü. Henüz bir yıl

bile olmayan mücadele için-
de hızla yol aldı ve Zile hal-
kına örnek bir yaşam bıraktı.
Ne görev verildiyse onu yap-
tı. Dava insanı, parti insanı
olma özelliğiydi ondaki. “Ol-
maz, yapamam” sözleri onun
dilinde yoktu. Yaşamı bir
sıra neferinin yaşamı, bir
halk önderinin yaşamı oldu.
Ankara Batıkent’te şehitler
kervanına katıldığını duydu-
ğumda erkendi dedik ama
devrim mücadelemiz şehit-
lerimizin üzerinde yükseliyor.
Resim yapma, halkı için elin-
de silah propaganda birliği
savaşçısı olma, pancar tar-
lasında köylü, Ankara so-
kaklarında yeraltının öğret-
meni. Her şey Seyhan’a dair,
olabilir, yapılabilir.

Bir yoldaşı Seyhan Ayyıldız'ı anlatıyor:

“Her şey Seyhan’a göre, yapılabilirdir”  

Anıları Mirasımız

Zafere Söz
Boy verir
yaşamın, 
direnmenin ve 
ölmenin hakçası
Toprağın 
şah damarında
Yiğitler ölür mü hiç,
Hiç ölür mü 
umudun yiğitleri...
Öyle bir türkü ki
söylediğim  
Galubeladan beri
Uğruna ölünesi

Gürsel AKMAZ

Muharrem  KARAKUŞ, 
Mustafa BEKTAŞ:

10 Nisan 1996’da İstanbul
Göztepe Kavşağı’nda kuşatılan
iki SPB komutanı, teslim ol
çağrılarına ateş açarak cevap
verdiler. Muharrem Karakuş,
Göztepe Köprüsü altındaki ça-

tışmada, son mermisini kullandıktan sonra sloganlar atarak
şehit düştü. Mustafa Bektaş ise yaralı bir şekilde kuşatmayı
yardı, ancak Üsküdar Kısıklı’da başka bir  kuşatmada
çatışarak şehit düştü. Her ikisi de gecekondu halkının mü-
cadelesi içinde yetişen kadrolardı. Muharrem, Gazi Ayak-
lanması’nın ön saflarındaydı.

Muharrem Karakuş Mustafa Bektaş

Abdullah BOZDAĞ:
Buca Hapishanesi Ölüm Orucu ekibinde

yer aldı. 19 Aralık Katliam saldırısı, zorla mü-
dahale baskısı, işkenceler onu direnişinden
vazgeçiremedi. 12 Nisan 2001’de Ölüm Oru-
cu’nun 175. gününde şehitler kervanına katıl-
dı.

Abdullah Bozdağ, 25 Şubat 1975’te Ada-
na’da doğdu. Aslen Mardin Kızıltepeli Kürt’tür. Devrimci
hareketle ‘92 yılı ortalarında tanıştı. Adana’da demokratik
kurumlarda çalıştı. Daha sonra İstanbul’da değişik alanlarda
görev aldı ve ‘96 yılında Ege Bölge sorumlusu olarak atandı.
Aynı yıl tutsak düştü, zindanlarda direnişler içinde ölüm-
süzleşti.

Abdullah Bozdağ



Her daim halka umut olmalı dergimiz. Bu zor, yalan
ve dolanın kol gezdiği bir dönemde dergimizi halka ulaş-
tırmak bir sorumluluktur. Halkımızı baskı ve zulüm politi-
kalarıyla sindirmeye çalışıyorlar. Halka gitmeli, umudun
sesini halka ulaştırmalıyız. Bu sadece dağıtımcıların so-
rumluluğu değil her okurun sorumluluğudur.  

İSTANBUL:
Esenyurt: Yeşilkent Mahallesi'nde 23 Mart'ta Yürüyüş

Dergisi'nin tanıtımı yapıldı. Üç saat süren çalışmada 50
dergi dağıtıldı. Yapılan çalışmaya 2 Halk Cepheli katıldı.
Ayrıca çalışma esnasında 20 adet ‘Dersimde Kaybedilen
Gerillalar Nerede? Cenazelerimizi İstiyoruz!’ pullamaları
mahallenin Salıpazarı ve 2 Temmuz Parkı bölgelerine
yapıştırıldı. Esnafların bazılarına camlarına asılması için
pullamalar dağıtıldı. Çalışma’ da ayrıca ‘Faşizme Karşı
Omuz Omuza’ kuşlamaları da mahallenin çeşitli bölge-
lerine yapıldı.

Gülsuyu: 24 Mart'ta Sondurak, Okul Bölgesi esnaflarına
dergi dağıtımı yapıldı. Yapılan dergi dağıtımı sırasında
yoldan geçen halka da dergiler verildi. Yapılan çalışmada
gündem üzerine sohbet edildi. 2 kişinin katıldığı çalışmada
35 dergi dağıtıldı.

Gazi: Devrimci İşçi Hareketi, 26 Mart'ta Gazi Ma-
hallesi'nde Yürüyüş dergisi dağıtımı ve tanıtımı yaptı.
Çalınan kapılarda Kızıldere'ye gidileceği, Dersim'de ev-
latları için Kemal Gün'ün direnişe devam ettiği anlatıldı.
Dergi dağıtımı sonunda hasta bir dergi okuru ziyaret
edildi. Toplam 18 dergi halka ulaştırıldı.

ANADOLU:
Hatay: Antakya’nın Saray Caddesi ve Affan Mahal-

lesi'nde 23 Mart'ta yapılan dağıtımda 60 dergi halka
ulaştırıldı. Dağıtımcılar halkın yemek ve çay davetlerini
kabul edip çay içip yemek yerken referandum sürecini,
yaşanan işsizlik, baskı ve adaletsizlikler konusunda
sohbet ettiler. Ve çözüm noktasında örgütlenmekten ve
mücadele etmekten başka bir çare olmadığında ortak-
laştılar… Bir esnaf bu düzeni değiştirecek tek gücün
Halk Cephesi olduğunu ve güvendiğini söyledi.

Zor Zamanlarda, Karanlık'ta
Bize Işık ve Umut Olan
Dergimizi Halkla Buluşturalım

Tayfun Talipoğlu’nu Kaybettik, 
Halkımızın Başı Sağ Olsun

İstanbul Okmeydanı Halk Meclisi gazeteci, yazar
Tayfun Talipoğlu’nun vefatı üzerine 26 Mart’ta ya-
yınladığı başsağlığı mesajında şu sözlere değindi;
“Gazeteci, yazar, televizyoncu Tayfun Talipoğlu 21
Mart salı günü İzmir’deki evinde gece saatlerinde
fenalaşarak hastaneye kaldırılmış fakat ne yazık ki

kurtarılamamıştır. Tayfun Talipoğlu Bam Teli Prog-
ramı’nın sunuculuğunu da yapmış ülkemizin aydın
kişilerinden biriydi. Sanat Meclisi üyelerindendi.
Halkın ve haklının türkülerini söyleyen Grup Yo-
rum’un özellikle zor ve mahpusluk diye tabir edebi-
leceğimiz zamanlarında yanlarında yer almış, aydın
tavrını ve kimliğini bir kere daha sergilemiştir.
Ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyo-
ruz.”

Niyazi TEKİN:
1946 Malatya Kürecik doğumlu Ni-

yazi Tekin, İstanbul’da Dev-Genç saf-
larında yer almıştı. Balıkesir Öğrenci
Yurdu’na faşistlerin gerçekleştirdiği bas-
kında silahla ağır yaralandı. 11 Nisan
1971’de hastanede şehit düştü.Niyazi Tekin

Enver HOCA:
Arnavutluk’un halkının İtalyan

işgaline karşı bağımsızlık savaşının
ve kurtuluştan sonra sosyalist dev-
riminin önderiydi. Savaşın içinde
Arnavutluk Komünist Partisi Genel
Sekreterliği’ne seçildi. Devrimin
ilerleyen aşamalarında devrimi yal-
nızlığa mahkum eden politikaların
da mimarı olan Enver Hoca, em-
peryalizm ve kapitalizmle uzlaşma-

yan bir sosyalist olarak 11 Nisan 1985’te aramızdan ay-
rıldı.

Emiliano ZAPATA:
Halkı için ölenlerin unutulma-

yacağının efsane kanıtlarından bi-
ridir Zapata. Meksikalı köylülerin
bağımsızlık ve toprak talepleri için
geliştirdiği mücadelenin önderi
oldu. “Diz çökerek yaşamaktansa,
ayakta ölmek iyidir” dedi, öyle ya-
şadı. 10 Nisan 1919’da katledildi.
Adı Meksika halkının kurtuluş mü-

cadelesinde yaşıyor.

Adil CAN:
1961 doğumlu Adil, Devrimci hare-

ketin militan kadrolarındandı. FTKSME
içerisinde yer aldı. Beyazıt’ta faşist bir
odağın dağıtılması eyleminde jandar-
malarla girdiği silahlı çatışmada yaralı
ele geçti. Tedavisinin geciktirilmesi so-
nucu 16 Nisan 1980’de şehit düştü.

Adil Can

Emiliano Zapata

Enver Hoca


