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“Devrimci vuruşlar bir yandan oli-
garşinin dengelerini sarsıp bozarken,
bir yandan da devrim saflarını güç-
lendirerek daha güçlü vuruşlarla kar-
şı-devrim saflarını dağıtacak ve da-
raltacaktır. Oligarşinin en güçlü da-
yanaklarından olan ordusundan, po-
lisine kadar hemen tüm kurumları
derin bir bunalımı ve çelişkiyi yaşıyor
olup, uzun vadede düzeni koruyacak
güçte değillerdir.” (Kongre Belge-

leri-1, sayfa 228)

Adliyenin Tabelasının Değişmesi Bu Saflaşmanın Yarattığı 
Sonuçlardan Sadece Biriydi... Düzen İdeolojik Motivasyon Kaynaklarını

Tabelalarla, İsim Değişiklikleriyle Güçlendirmeye Çalışır Ancak...

“Devletin yıkılmazlığı, ye-
nilmezliği ve güçlülüğü ef-
saneleri bozulmuştur artık.
Bu bozulmayı gören bürok-
ratlar, devletin askeri güçleri,
istihbarat örgütleri, diplomat-
ları, milletvekilleri ve bakan-
ları, yukarıdan aşağıya büyük
çoğunluk, çarpık kapitalizmin
ortaya çıkardığı kozmopolit

kültürle kendi çıkarlarını her şeyin önünde tutmaya başlamıştır.” (a.g.e)

AKP  Faşizmi, Tetik Çeken Katillerini Korumak İçin Savcısını Dahi
Gözden Çıkardı, Katillerin Yargılanması Karşılığında Savcının 

Bırakılmasını Kabul Etmedi. 
Çünkü Katilleri Açıklamak, “Talimatı Veren” Dahil Tüm Sorumlular

Zincirinin de Açıklanması Demekti!

Emperyalistler, işbirlikçi oligarşiler, burjuva
ideologları, burjuva ideolojisi ile yoğrulmuş
oportünistler, revizyonistler her şeyi tahrip
edebilir, bütün dünyanın bildiği gerçekleri

çarpıtabilir ve puslandırabilirler, ama kanla
yazılmış, uğruna yüzlerce şehit ve binlerce
tutsak verilmiş, bunlarla halkın belleğine

kazınmış bir tarihi silebilecek güç yoktur. Bu
durum, yalnız devrim tarihleri için değil, tüm
toplum tarihleri için geçerli olan bir olgudur.

İşte biz, şehitlerimizle yazılmış bu tarih
nedeniyledir ki, içimizden ve dışımızdan gelen,
hangi kılıfa ve söyleme bürünürse bürünsün,
özde emperyalizmin ve oligarşinin saldırıları

olan tüm saldırılara karşı direnen, teslim
olmayan, kuşatma altına alındığımızda

kuşatmayı yarmayı bilen bir inançta ve bilinçte
olmuşuzdur. Bu inanç ve bilinci yaratan,

Marksizm-Leninizm'e sonsuz inancımız, halka
ve kendimize olan güvenimizdir.
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Berkin Elvan davası iki sınıf savaşının
özetidir. Berkin Elvan deyince zulüm
gelir aklımıza, adaletsizlik, iktidarın kor-
kusu, çaresizliği ve zavallılığı, yalanı ve
riyakarlığı gelir. 

Berkin Elvan aynı zamanda umudun
ismidir. Direncin, kararlılığın, yoldaş
sevgisi ve bağlılığın, hesap sorma ve
adaletsizliği kabul etmemenin adıdır. 

11 Mart 2014 tarihinde Berkin bize
veda ederken 3 milyon insanı aynı safta
birleştirdi. Bu birleşme kendiliğinden bir
şekilde oluşmadı tabi. Berkin'in soluk
alışlarına kulak veren yoldaşlarının çabası,
ısrarı, vazgeçmeme kararlılıkları, affet-
meme duygusu ile hesap sormaları so-
nucunda yaratılan etki ile 3 milyon insan
tek bir seste birleştiler. 

Bizim ortak sesimiz ADALET TA-
LEBİMİZDİR. 

Adalet nedir? Hakkın gözetilmesi ve
yerine getirilmesi anlamına gelir. Haklı
ile haksızın ayırt edilmesi adaletle sağlanır.
Adaletin en yüce erdemlerden biri olduğu
söylenir, insanın ve devletin temel dav-
ranış kuralı olması gerektiği ifade edilir. 

Ve adaleti basitçe anlatmamız gere-
kirse;

Adalet, mahallerimizde polisin do-
laşmamasıdır. 

Adalet, çocuklarımızın korkusuzca
mahallede oynamaları, çocuklarımızın
saçının tek bir teline zarar gelmemesidir.
Çocuklarımızın geleceğine göz dikilme-
mesidir. Annelerimizin ve babalarımızın
huzur içinde yaşamalarıdır.  

Oysa huzursuz, tedirgin, korku içeri-
sinde yaşatmaya çalışıyorlar. Her gün
ama her gün tehdit ediliyoruz, canımıza
kast ediyorlar. Sokak ortasında katlettiler
Berkin’i. Soğukkanlı bir kinle ve hesaplı
bir biçimde katlettiler. Mahalle halkına
gözdağı vermek amacıyla katlettiler. Ma-
hallelerimize, hakkımıza, sevdiklerimize
sahip çıkmayalım diye katlettiler, hak-
sızlığa karşı çıkmayalım diye katlettiler,

iktidarlarını koruyabilmek için katlettiler,
dayanışmayı büyütmeyelim diye katlet-
tiler. Ve her katliam devletin tüm bu is-
teklerinin bir sonucudur. Katliamlar dev-
letin politikalarından bağımsız değildir.
Bu nedenle yargılanmıyor polisler. Devlet
nasıl istiyorsa polisler ona göre hareket
ediyor, devlet nasıl istiyorsa yargı ona
göre hareket ediyor. Devlet istemediği
için yargılanamıyor polisler. Dilek Doğan
dosyasında olduğu gibi ödül gibi cezalar
ile aklanıyorlar. Ve sonra Diyarbakır’da
olduğu gibi Kemal Kurkutlar’ı katledi-
yorlar. Biz katliamlara karşı adalet tale-
biyle mücadeyi yükseltmezsek daha pek
çok halk çocuğunu katledecekler.

Devlet Yalanlarla
Ayakta Durmaya Çalışıyor
Adalet Mücadelesi Yalanlara
Karşı Gerçeği Savunmaktır

Devlet ne zaman birini katletse önce
onun suçlu olduğunu, ölümü hak ettiğini
anlatmaya çalışır.  Sanki devlet katlederek
görevini yapmıştır. Gerçeği gizlerler çünkü
haksız olduklarını bilirler, kendileri için
meşruluk zemini bulmaya çalışırlar. Ger-
çeğin ortaya çıkmasına, doğrunun savu-
nulmasına izin vermezler.  Örneğin Berkin
eylemciydi dediler. Yalan söylediler. 

Dilek Doğan için ilk önce “çatışma
çıktı” dediler sonra “kardeşi vurdu” de-
diler. Yalan söylediler. Kemal Kurkut
“canlı bombaydı” dediler. Yalan söylediler. 

Yalanlar uzun süre yaşayamaz. Ha-
tırlanır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın damadı Enerji Bakanı Berat
Albayrak'a ait olduğu söylenen binlerce
e-posta, WikiLeaks tarafından sızdırılmıştı.
Bu e-postalar arasında Berkin Elvan ile
ilgili bir yazışmalar da vardı. 

Albayrak'a gelen e-postada, Berkin'in
öldürülmesi olayının polis tarafından ma-
nipüle edildiği ve Berkin hakkında bizzat
bir emniyet müdürü tarafından yalan ha-

BERKİNLER’İN, TÜM HALK ÇOCUKLARININ
ÖZGÜRCE YAŞAYACAĞI GÜNLERİN

SAVAŞINI VERİYORUZ
Ekmek, Adalet ve Özgürlük Mücadelemiz Bunun İçindir
Dünyanın En Haklı ve Vazgeçilmez Savaşını Veriyoruz

Adalet, mahallerimizde
polisin dolaşmamasıdır. 

Adalet, çocuklarımızın
korkusuzca mahallede

oynamaları, çocuklarımızın
saçının tek bir teline zarar

gelmemesidir.
Çocuklarımızın geleceğine

göz dikilmemesidir.
Annelerimizin ve

babalarımızın huzur içinde
yaşamalarıdır. 

Mahallelerimize,
hakkımıza, sevdiklerimize

sahip çıkmayalım diye
katlettiler, haksızlığa karşı
çıkmayalım diye katlettiler,
iktidarlarını koruyabilmek
için katlettiler, dayanışmayı

büyütmeyelim diye
katlettiler. Ve her katliam

devletin tüm bu isteklerinin
bir sonucudur. Katliamlar
devletin politikalarından

bağımsız değildir. Bu
nedenle yargılanmıyor

polisler. Devlet nasıl
istiyorsa polisler ona göre

hareket ediyor, devlet nasıl
istiyorsa yargı ona göre
hareket ediyor. Devlet

istemediği için
yargılanamıyor polisler.

Katlediyorlar. 

FAŞİZMİN HALKI TESLİM ALMA, ÖRGÜTLÜLÜKLERİ TASFİYE ETME44



berler servis edildiği anlaşılmıştı.
Adı Hrant Dink'in katledilmesine

de karışan Emniyet Müdürü Engin
Dinç tarafından Albayrak'a atılan bir
e-postada, "Berkin Elvan’ın sosyal
medya twitter üzerinden örgütsel ni-
telikte fotoğrafları yayınlanmıştır"
ifadelerine yer verilmişti. 

Anayasa devlete insanları öldür-
mekten kaçınma görevi yüklediği gibi
kişilerin öldürülmesine karşı onları
koruma görevi yüklemiştir. Yaşama
hakkı anayasalarda üstün bir hak ola-
rak tanımlanır. Devlet, istisnai haller
ki bu da zorunlu koşullar dışında ya-
şama hakkını ihlal ede-
mez. Anayasa ile halka
söz verilmiştir yaşama
hakkının ihlal edilme-
yeceği konusunda. Fa-
kat en çok ihlal edilen
hak yaşama hakkıdır
bizim ülkemizde. 

Siyasi iktidarın ana-
yasaya uygun davran-
dığını söyleyebilir mi-
yiz? Hayır. 

Bizim ülkemizde
siyasi iktidar anayasa-
ya, hukuka, kanunlara
uymaz. Uyamaz. Çün-
kü bizim ülkemiz ana-
yasada tarif edildiği
gibi yönetilmez. Ayrıca
faşizmle yönetilen bir
ülkede yasalar da fa-
şisttir.

Yeni sömürge ül-
kelerine özgü olan sü-
rekli bir faşizmle yö-
netiliyoruz. 

Sürekli faşizm, baskının değişik
araç ve yöntemlerle sürekli hale ge-
tirilmesidir. Politikaları; korkunun,
çaresizliğin, umutsuzluğun tüm halk
üzerinde etkili olmasının sağlanma-
sıdır. Günü geliyor çocuklarımızı kat-
lederek yapıyorlar bunu günü geliyor
hakkımız, almak için biraraya geldi-
ğimizde tutuklama ve gözdağı vererek
yapıyorlar. Kimi zaman da yoksulluğu
yozlaşmayı yayarak yapıyorlar.

Katillerin Yargılanmasını
Sağlamak Devletin
Politikasına Karşı

Savaşmaktır. Devletin
Politikasını Bozmaktır 

Berkin’i katlettiler ve 1390 gün bo-
yunca adalet istedik. Berkin’i vuran
katil hakkındaki ilk dava tam 1390 gün
sonra görülebildi. Devlet katili açıkla-
mamak için direndi. Emniyet Genel
Müdürlüğü daha ilk günden katili bildiği
halde, asıl sorumluları bildiği halde ka-
tili/katilleri gizledi. Emniyet Müdürlüğü
katillerin isimlerini vermedi, vermiyor.
Savcılara defalarca tespit yapılması için
yazı yazılmasına karşı Emniyet Mü-
dürlüğü yalan söyleyerek, sahte tutanak

tutarak kimlikleri gizledi. 
“Elimizde kimlikleri tespit etmek

için yeterli teknoloji yok” dediler,
kimlik tespiti için fotoğraf istendiğinde
polislerin ilişkisi kesildi denilerek
teşhise uygun fotoğrafları gönderil-
medi. Olay yerindeki görüntüler sak-
landı, ısrar sonucunda görüntülerin
çok az bir kısmı getirildi. 

Davanın Soruşturma
Aşaması Savsaklandı

Berkin vurulduğu anda etkili bir
soruşturma yapılmış olsaydı yargılama
süreci bu kadar uzamayacaktı. Savcılar

Berkin'in dosyasını binlerce kişinin
şikayetinin olduğu bir dosya üzerinden
takip etmeye çalışıyordu. Berkin'in
dosyasının ayrı yürütülmesi avukatların
baskısı sonucunda oldu. Berkin hayatını
kaybettiğinde savcı önemli yazışmaları
yapmaya başladı. Sadece soruşturma
aşamasında altı savcı değişti. Göreve
dördüncü savcı olarak göreve başlayan
savcı anne ve babanın şikayetlerini
ancak  26 Mart 2014'te aldı.  Savcı,
olay yerinde polislerin kullandığı ve
Berkin'in vurulduğu sokağın başındaki
TOMA'ya monte edilmiş kamera gö-
rüntüleri, Ulusal Kriminal Büro gö-

revlisi bilirkişisi ta-
rafından incelenme-
si için gönderildi ve
analiz raporu 6 Ma-
yıs 2014'te dosyaya
sunuldu. 6 Mayıs
2014 tarihinden iti-
baren Berkin’in na-
sıl vurulduğu ve kaç
kişinin suçu birlikte
işlediği açıklıkla or-
taya konuldu. Tekrar
Emniyet Müdürlü-
ğü’nden belirtilen
kişilerin kimlikleri-
nin tespiti istendi.
Yine kimliklerin tes-
pit edilemediği söy-
lendi. Görüntüler
Adli Tıp Kuru-
mu’na gitti, Adli Tıp
Kurumu görüntüle-
rin çözünürlüğünün
zayıf olduğunu söy-
ledi. Söyledikleri bi-
limsel değildi elbet-

te. Görüntüler bu defa Jandarma Kri-
minal incelemeye gitti. Görüntüler bir
nebze daha netleşti, aynı görüntüler
tekrar Emniyete kimlik tespiti yapılması
için gittiğinde Emniyet Müdürlüğü
yine kimlik tespitlerini yapmadı. En
son yüz karşılaştırma ve boy ölçülerinin
özel bilirkişilerin  tespiti sonucunda
sanık Fatih Dalgalı’nın katil olduğu
anlaşıldı. 

Berkin’in Faili Sadece Bir
Kişi Değildir

Berkin’in katili “Emri ben verdim”
diyen Cumhurbaşkanı’ndan başlamak

16 Nisan
2017

Yürüyüş
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üzere Vali, İl Emniyet Müdürleri, olay
yerindeki sorumlulardır. Suçun sadece
bir kişi ile sınırlandırılması katliamın
bir devlet politikası olduğunun giz-
lenmesi içindir. Dosyada iki amir, iki
zet silahı kullanan ve bir zet fişeği
taşıyan beş kişinin sorumlulukları
açıkça görüldüğü halde savcı amirler
hakkında takipsizlik kararı vererek
onları da akladı. Hem suçu tek bir ki-
şiye yükledi hemde polisin özel bir
kastı olduğu gerçeğini çarpıttı. Katil
polis olası kast ile yargılanıyor. 

1390 gün sonra bir kişi hakkında
da olsa davanın açılmasını sağlayan
Berkin için adalet mücadelesi veren

arkadaşlarının sayesindedir. Berkin’in
katilinin açığa çıkartılması ve ceza-
landırılması için yapılmayan eylem,
söylenmeyen söz, gidilmeyen kurum
kalmadı. 7’den 70’e onlarca insan  bu
mücadelenin içinde yer aldı. Dev-
Genç’li liseliler Berkin’in soluğunu,
özlemlerini tüm liselere ulaştırdılar,
onun katilinin cezalandırılması için
mücadele ettiler. Yüzlerce kişi bu ne-
denle gözaltına alındı, tutuklandı, ceza
alan kişiler oldu. Sadece Berkin Elvan
için adalet istiyoruz diyorlardı. Katiller
cezalandırılmaz iken katillerin bulun-
masını isteyenler cezalandırıldı. Göz-
altılar ve tutuklamalar yıldırmak içindi,

kimse yılmadı, hesap sormaktan vaz-
geçmedi. 

Vazgeçiremezdi. Berkin için adalet
mücadelesi ekmek ve özgürlük mü-
cadelesidir. Halk çocuklarının yaşaması
için Berkin’in katilinden hesap soralım
ve cezalandırılmasını sağlayalım. Yok-
sa faşizm nefes almanıza bile izin
vermek istemez. 

Adalet mücadelesini yükseltelim.
Berkin için, katledilen halk ço-

cukları için adalet mücadelesi vermek
AKP faşizmine karşı savaşmaktır. Mü-
cadelemiz halk çocukları katledilmesin
diyedir.

Katledilen Tüm Halk Çocukları İçin
Bir Ceza İstiyoruz!

Okmeydanı Halk Meclisi 9 Nisan’da yaptığı yazılı açık-
lamada halk çocuklarının katledilmesi ve adaletin sağlanmaması
üzerine yaptığı yazılı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Eskişehir’de Gezi Parkı eylemleri sırasında bir sokakta
dövülerek katledilen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz
davasının Kayseri’de görülen duruşmasında mahkeme;
fırıncılık yapan sanık Ebubekir Harlar’a 6 yıl 8 ay, tutuksuz
polis Hüseyin Engin’e ise 7 ay 15 gün ceza verilmesine hük-
metti.

Yakın zaman önce Kemal Kurkut, 21 Mart Newroz kut-
lamalarına katılmak için Malatya’dan yola çıkarak gittiği
Diyarbakır NEWROZ alanında katledildi.  Halk çocuklarını
infaz edenlerin ellerini kollarını sallayarak rahatça gezmesini
istemiyoruz!"

Okmeydanı Bizimdir!
Süleyman Soylu ve Melih Gökçek
Şerefsizdir! Halk Düşmanıdır!

İstanbul Okmeydanı Halk Cephesi, Cephe Milis-
leri’nin mahallede bulunan bir kahvede ajitasyon çe-
kerek faşist propaganda yapılmasına izin vermeye-
ceğinin haberinin ardından ülke genelinde gündem
olan ve “evet diyecekleri vuracaklar” denilerek du-
yurulan haber ile ilgili 11 Nisan’da yaptığı yazılı
açıklamada şu sözlere yer verdi:

“Okmeydanı’nda hafta sonu yapılan kahvehane
baskını sonrası polis terör estirdi. Melih Gökçek gibi
tescilli bir şerefsizin ve yalakalıkta sınır tanımayan
devşirme dönek Süleyman (Soylu) soysuzunun yön-
lendirmesi ile 3 kişi gözaltına alındı. Ey Süleyman
Soysuz, Halk çocuklarının sizden soracak hesabı var,
biliyorsun! Bir şey daha var bilmen gereken, güneşin
doğmasını engelleyemezsin! Sen ve Melih Gökçek
hezeyan içinde salyalarınızı saça saça konuşuyorsunuz
sürekli. Korkunuz var ki, sürekli kendinizi anlatmak
zorunluluğu hissiniz hiç geçmiyor.

Ne yapsanız nafile! Ne yapsanız beyhude! Ok-
meydanı ve daha nice mahalle, bir türlü korkutama-
dığınız, savaşını engelleyemediğiniz, mahallesine
sahip çıkmaktan vazgeçiremediğiniz halkındır. Halk
orada istemediği hiçbir şeyi yaptırmaz. Evet, bugün
referandumu vs. bahane edip faşist propaganda yap-
manız engellendi. Dün uyuşturucuyu mahallelerimize
sokma oyunlarınıza karşılık verdik. Biz halkız! Sizin
saldırılarınız arttıkça, bizim mücadelemiz de büyüyecek,
boyutlanacak! Bugün söz söylemesine tahammül ede-
mediğiniz halk, yarın sizi bu mahallelerde hiçbir
şekilde barınamaz hale de getirecek. Bundan emin
olun! Çünkü biz eminiz.  Örgütlü ve direnen halkın
iradesi karşısında diz çökmekten başka yapacak hiçbir
şeyiniz yok! Zavallı, korkak ve şerefsizsiniz! Yaptık-
larınızın hesabını halka vereceksiniz!"

Antakya’da Suriye Halkına

Destek Yazılamaları

Cephe Milisleri 10 Nisan’da Antakya’nın birçok yerinde
Suriye halklarına destek yazılamaları yaptı. Yapılan çalışmada
duvarlara Umudun Adı sloganları ve Suriye’ye destek me-
sajlarının bulunduğu sloganlar işlendi. Ayrıca kısa bir açıklama
yapılarak “Son zamanlarda artan faşist saldırılar ve Ortadoğu’da
emperyalist müdahaleye geçit vermemek için, halkın umudunun
adı, bu ülkede devrimcilerin var olduğu halkın matbaasına
nakşedildi. Ortadoğu’da ve ülkemizde kazananlar her zaman
halkın olacak!”

Mesude Pehlivan Onurumuzdur
Katledilmesine İzin Vermeyeceğiz!

Okmeydanı Piyalepaşa Mahallesi'nde 3 Nisan'da kanser
hastası tutsak Mesude Pehlivan için bildiri dağıtımı yapıldı.
Bir saat süren çalışmanın sonunda 250 bildiri halka ulaştırıldı.

Yürüyüş
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DEVRİMCİLİĞİN 
KÖŞE TAŞLARI

1- Vatan ve halk kavramları farklı
dönemlerde ortaya çıkmış olmakla
birlikte, tarihsel süreçte, yani sınıflar
mücadelesi içinde ideolojik, politik
ve kültürel olarak birbirini etkileyerek
iç içe geçmiştir. O nedenle, Mark-
sist-Leninist’ler olarak vatan ve halk
kavramlarını birlikte kullanmayı tercih
ederiz. 

2- Bütün devrim ustaları halkını
tanır ve ona güvenir. Halk ve vatan
sevgisi taşımayan bir insan devrimci
olamaz. Ustalar gibi olacağız. Devrim
oradadır, halkın içindedir.

3- Vatanseverlik kuru bir toprak
parçasını savunmak değildir. Vatanın
bağımsızlığını, halkın özgürlüğünü
savunmaktır vatan sevgisi. Vatansever
olmanın ölçüsü anti-emperyalist ol-
maktır. 

4- Vatanseverlik ulusal kimliğini
savunmak ve onun için savaşmak
demektir! Lenin, vatan için “politik,
kültürel ve toplumsal olarak aynı
çevreyi paylaşan halkların üzerinde
yaşadığı topraktır.” der. Bu yüzden
vatan demek halkların kimliği de-
mektir. Vatan halkların sadece karnını
doyuracağı yer değildir. Aynı zamanda
yüzlerce yıldır yaratılan kültür, ge-
lenekler ve değerlerdir. Emperyalist
işgalin vatan toprağına basması de-
mek artık o halkın kimliğinin tahrip
edilmesi, çürütülmesi demektir. Bu-
gün vatanseverliğin ölçüsü, halkımızın
yarattığı gelenek ve değerleri sahip-
lenmenin tek koşulu, emperyalizme
karşı savaşmaktır. Vatanseverlerin
kimliklerini kazanmasının, koruma-
sının tek yolu emperyalizmin askeri,
siyasi kültürel, ekonomik her türlü
saldırısına ve işgaline karşı savaş-
maktır.

5- Halkın çıkarlarını savunan en
namuslu insanlardır vatanseverler.
Vatanseverlik kavramının onurunu
sosyalistler korumuştur. Vatanseverlik
halkımızın geçmiş tarihinin kökle-
rindedir, ondan koparılamaz. 

6- Vatanseverlik, “ya özgür vatan
ya ölüm” şiarıyla emperyalizme karşı

bağımsızlık bayrağını dalgalandır-
maktır. 

7- Vatanseverlik; emperyalizmin
politikalarını, oyunlarını, saldırılarını
cevapsız bırakmamaktır. Dünya halk-
larıyla enternasyonal dayanışma içe-
risinde bulunmaktır. 

8- Emperyalizmin işbirlikçilerinin,
uşaklarının vatanı yoktur. Onların
vatanı paradır, çıkarlarıdır, efendile-
rinin önlerine attıkları “nimetler”dir.
Ama sahtekarca halkın duygularını
sömürmek için vatanseverlikten bah-
setmekten de asla geri kalmazlar.

9- Vatanseverlik; vatanımızı yağ-
malayanların, satanların, ulusal onu-
runu çiğnetenlerin kanla örülü salta-
natına son vermektir. 

10- Vatanseverlik; değerlerimize,
geleneklerimize, kendi öz kültürü-
müze sahip çıkmak ve onurlu, na-
muslu olmaktır.

11- Vatanseverlik; vatanın bağım-
sızlığı, halkın özgürlüğü için müca-
dele etmektir. Böyle bir mücadeleyi
ancak devrimciler verebilir. Son ne-
feslerinde “Bağımsız Türkiye!” slo-
ganı atan devrimciler bu ülkenin ger-
çek vatanseverleridir!

12- Kendi ulusal kimliğine sahip
çıkmayan ve bunu gururla savun-
mayan devrimcilerin, emperyalizme
karşı mücadele taktikleri üretmesi,
tüm ulusları kendi ulusal kimlikleriyle
mücadelede birleştirmesi, emperya-
lizme ve faşizme karşı tutarlı bir sa-
vaşı örgütlemesi mümkün değildir.
Ulusal bilinç olmadan, ulusal çıkarlar
çerçevesinde farklı halk sınıf ve ta-
bakalarının çıkarlarının savunulması
ve bunların işçi sınıfının çıkarlarıyla
uyumlu hale getirilmesi sağlanamaz.
Apolitik, yoz diyerek, bu halktan
adam olmaz, yorumu yapanlardan
olmayacağız. Bu halkın bütün eksiği
bizim eksiğimizdir. Burjuva kültü-
rünün gücü devrimcilerin halk içinde
örgütsüzlüğündedir.

13- Devrimciler, tarihimizin de-
rinliklerinde yer alan tüm olumlu-
güzel şeyleri alır ve gün ışığına

çıkarır. Halk tarafından yaratılan
olumlu ne varsa sahiplenir. Bu ne-
denle Baba İshaklar, Şeyh Bedred-
dinler, Pir Sultanlar,  Seyit Rızalar...
tarihimizin onurlu sayfalarında yer-
lerini almaktadırlar. Tarihine sahip
çıkan bir halk sınıf bilinciyle dona-
nırsa yenilmez olur.  Halk ve vatan
sevgisi, tarih ve sınıf bilincidir.

14- Oportünist sol, halk ve vatan
kavramlarını kullanmaktan hep uzak
durmuştur. Uzak durduğu oranda da
halktan ve devrimden uzaklaşmıştır.
Halk kültürünü, ulusal değerleri sa-
vunanlar ve devrimci değerleri bu
doğrultuda geliştirmek isteyenler,
“feodal” hatta gerici olarak nitelen-
dirilmişlerdir. Bu yaklaşımlar, küçük
burjuva aydınını da, işçi sınıfı dahil
bütün halkı hor görmeye, aşağıla-
maya; dolayısıyla, halk ve devrimci
düşüncelere yabancılaşmaya götürm-
üştür. Ulusallığı ve halk kültürünü
savunmayı ise milliyetçilik ve halk-
çılık olarak görmelerini getirmiştir.
Olumlu ve olumsuz, tarihteki hemen
her şeye faşistler-gericiler sahip çık-
mış; yalanlarla, yanlışlarla, tahribat-
larla halk kitlelerini aldatmaya devam
etmişlerdir. Ulusal kimliği olmayan-
ların veya bu kimliği yok sayanların,
devrimci mücadeleyi uzun süreli ola-
rak sürdürmeleri ve halkı örgütle-
meleri olanaksızdır.

15- Vatansız halk olmaz. Köksüz
bir ağaç olmayacağı gibi. Her milli-
yetten, mezhepten, inançtan tüm Tür-
kiye halkları emperyalizmin işbir-
likçilerinin karşısına dikilmelidir.
Bizler vatan ve halk sevgisi ile do-
nandıkça, düşmana karşı öfke ve ki-
nimizi büyütmeliyiz.

16- “Nasıl silahını yitiren ordu,
orduluk niteliğini yitirirse, yurtseverlik
coşkusu taşımayan devrimci de dev-
rimcilik niteliğini yitirir.” Önderimiz
Mahir Çayan’ın söyledikleri çok
açıktır. Vatanseverlik olmadan dev-
rimcilik de olmaz. Evet, hem tarihsel
hem de pratik olarak gerçek vatan-
severler devrimcilerdir.

Halk ve Vatan Sevgisini 
Kuşanan Bir Devrimci

Yenilmez Olur

16 Nisan
2017

Yürüyüş

Sayı: 10

7PROGRAMINI SADECE DİRENİŞ BOZABİLİR!



50 gündür bir direniş sürüyor
Seyit Rıza Meydanı’nda, Seyit Rıza
Anıtı’nın önünde. Kemal amca oğlu
da içinde 10 kayıp gerillamızın ke-
miklerini alabilmek için açlığa yatırdı
bedenini. 

Nedensiz değil bu meydan, ne-
densiz değil bu anıtın önü, nedensiz
değil bu açlık, nedensiz değil bu
yaşta bu direnme kararlılığı. Kemal
amca Seyit Rıza'nın torunu. Bir eli
mezarsız yatan Seyit Rıza ve yol-
daşlarında, diğer eli kemiklerinin pe-
şine düştüğü oğlu ve yoldaşlarında.
Geçmişle gelecek arasında bir köp-
rüdür Kemal amca şimdi. Direnişinin
kökü Seyit Rıza'da ise, geleceği de
oğlu Murat ve yoldaşlarında. Bunun
için bu direniş, bu açlık bir tarihin
anlatımıdır aynı zamanda. 

Zalimin oğlunun kemiklerini dahi
vermeyeceğini anladığında Kemal
amca, direnmek düştü aklına. Nerede
dedi, nerede dedik...Ankara, İstanbul,
zulmün merkezi onlarca yer vardı
direnebilecek. Ama Kemal amca Der-

sim dedi. Tek başına da kalacak olsa
Dersim dedi. Dersim'de direnecek,
Dersim'de şehit düşenlerin kemiklerini
arayacak, ölürse de Dersim'de ölecek,
kemikleri oğlununkiyle karışacaktı.
Kemikleri dedelerininkiyle, ataları-
nınkiyle karışacaktı. 

Dersim dedi... Çünkü Dersim'in
her karışında mezarsız yatan ölüleri
vardı bu halkın. Dersim zulme de
direnişe de tanıktı onyıllardır, yüz-
yıllardır... Bugün Dersim'in her yeri
toplu mezarlarla doludur; birçok Der-
simli'nin dedelerinin, ninelerinin ba-
şında dua edecekleri, anacakları bir
mezarları dahi yoktur. Bilir mezarsız
ölünün acısını, bilir mezar hakkı için
direnmenin önemini, unutmuşsa bile
hatırlar onlarca mezarsız ölünün yat-
tığını bu topraklarda... İşte Kemal
amcanın Dersim kararı bunun için
uzun uzun düşünmesine gerek kal-
madan nehrin denize dökülmesi gibi
kendi yolunda aktı. 

"Oğlumla Aynı Düşmana

Karşı Savaşmış Yoldaşları
İçin de Direniyorum" 

Diyor Kemal amca. Aynı düşmana
karşı savaşmış dedeleri için de dire-
niyor Kemal amca. Kararlılığı bu
yüzden. Dersim isyanlar diyarı. Der-
sim zulme karşı direniş diyarı, kah-
ramanlar diyarı. Çünkü zulüm aynı
zulüm, adaletsizlik aynı adaletsizlik. 

Bundan 80 yıl kadar önce aynı
topraklarda topluca kurşuna dizildi,
topluca yakıldı, topluca ve gizlice
gömüldü Dersimliler. 

Neden, zulme boyun eğmemek...
Tunceli Kanunu çıkarılıp da asimi-
lasyon ve teslimiyet dayatıldığında
Dersimliler direnişe geçtiler. Emek-
lerini de, evlatlarını da zulüm ve sö-
mürü düzenine vermek istemedikleri
için gökyüzünden bombalar yağdırıldı
üzerlerine bombalarla ölmeyenleri
topluca yakarak, uçurumlardan atarak,
kurşunlayarak yok ettiler. Mezar
hakkı tanımadılar, kalanları sürgün
ettiler. Analar çocuklarını, evlatlar
atalarını kaybettiler. Aileler param-
parça oldu. Katliam köksüzleştirme
politikalarıyla sürdü. Köksüz insan
yaşamayan insandır. Köksüz insan
canlı bir cesettir. Bunun için mezarsız
bırakıldı ölüler, bunun için birbirinden
koparıldı kardeşler, analar, babalar,
evlatlar. 

Yanıldı zulüm..."Köksüz değiliz,
mezarsız uyumayacak bizim ölüle-
rimiz" diyorsa Kemal amca yanıl-
mıştır zulüm. 1938'lerde Dersimlileri
yok ettiğini, köksüz, soysuz, sopsuz
bıraktığını sananlar yanılmıştır. Kemal
amca bugün sadece kendi oğlunun
kemiklerini alabilmek için değil, oğ-

Kemal Amca’nın Direnişi Geçmişle Geleceği Birleştiriyor 
TARİH SEYİT RIZALAR'DAN BERİ ZULME KARŞI

DİRENİŞLE KESİNTİSİZ YAZILMAYA DEVAM EDİYOR 

Yanıldı zulüm..."Köksüz değiliz, mezarsız uyumayacak bizim ölülerimiz" diyorsa
Kemal amca yanılmıştır zulüm. 1938'lerde Dersimlileri yok ettiğini, köksüz, soysuz,
sopsuz bıraktığını sananlar yanılmıştır. Kemal amca bugün sadece kendi oğlunun
kemiklerini alabilmek için değil, oğlunun aynı düşmana karşı savaşan yoldaşları
için, aynı düşmana karşı savaşmış Seyit Rıza ve yoldaşları için, kendi büyük
dedeleri için direniyor. 

Yürüyüş
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lunun aynı düşmana karşı savaşan
yoldaşları için, aynı düşmana karşı
savaşmış Seyit Rıza ve yoldaşları
için, kendi büyük dedeleri için dire-
niyor. 

Yanılmıştır zulüm... Murat Gün,
Çayan Gün dedelerinin topraklarında
Anadolu'nun zulme karşı savaşının
kahramanları olarak ölümsüzleştilerse
yanılmıştır zulüm. Seyit Rızalar'ın
savaştıkları adaletsizliğe karşı onun
torunları savaşıyorsa yanılmıştır zu-
lüm. Tarih kesintisiz halklardan yana,
zulme karşı yazılmaya devam edi-
yorsa yanılmıştır zulüm. Kemal amca
işte bu gerçeğin bir abidesidir artık
Seyit Rıza Meydanı'nda. 

"BENİ OĞLUMDAN
ÖNCE ASIN"dedi Seyit Rıza.
Hızla, alelacele Seyit Rıza ve yol-
daşlarının ki içinde oğlu da vardı
idam kararları verildi. Ancak bu da
yetmedi, asmak için acelesi vardı,
düşmanın. Dersim önderlerinin peşine
ayaklanmak üzereydi. Bunun için
zulüm kendi kanunlarını çiğneyerek,
bir gecede kanunları değiştirerek,
değiştiremediği yerde kendi zulmüne
uydurarak, hileyle, rüşvetle Seyit Rı-
zalar'ı asmak için her şeyi yaptı.
Sahte şahit ile yaş nedeniyle idamı
yasak olan Seyit Rıza'nın yaşını dü-
şürdü. Oğlunun yaşını ise yaş kü-
çüklüğü nedeniyle idamı imkansız-
laştırdığı için büyüttü. Bilinir ki,
idam mahkumunun son isteği yerine
getirilir. Ancak ahlaksız bir düşmandı
karşısındaki. Oğlundan önce asılmaktı
son isteği, yerine getirilmedi. Oğlu
gözlerinin önünde asıldı. En ağır acı-
lardan birini, evlat acısını da son ne-
fesinden birkaç dakika önce yaşattı
düşman. 

Aradan 80 yıl geçmişken aynı
acıyı Kemal amcaya yaşatıyor düş-
man. İki oğlunu önce ayırdı ondan,
şimdi kemiklerini vermiyor. Şimdi
mezar hakkını tanımak istemiyor.
Yakıp küle çevirdiği evladının kül-
lerinden mahrum bırakıyor. 

Seyit Rıza oğlunun gözlerinin
önünden asılmasından sonra daha da
heybetleşiyor asılacağı meydanda.
Yürürken idam ipine doğru gümbür
gümbür, düşmanlarının yüreğine kor-

ku salıyor. Seyit Rıza celladını itip
de sehpaya kendi çıkarken, ipi boy-
nuna geçirip de sehpasını kendisi
savururken, acısından güç alan, za-
limin karşısında ölüme meydan oku-
yan bir baba, bir halk önderi olarak
ölümsüzleşiyor. 

Kim diyebilir ki bugün Kemal
amca aynı acıdan beslenip zulme
meydan okumuyor diye. Evlat acısını,
halkının, dedelerinin acısıyla birleş-
tirip ölüme meydan okuyor Kemal
amca. Ölüme kadar gideceğini söy-
lüyor; ya evlatlarından kalan kül
dahil her parçanın kendisine veril-
mesini, ya küllerin karıştığı toprak-
ların anıt mezar yapılarak bir anıta
dönüştürülmesini istiyor. Ölümün
üzerine yürüyor Kemal amca. 

"BEN SİZİN HİLELERİ-
NİZLE BAŞ EDEMEDİM,
BU BANA DERT OLDU,
BEN DE SİZİN ÖNÜNÜZDE
DİZ ÇÖKMEDİM, BU DA
SİZE DERT OLSUN" dedi
Seyit Rıza savaştı, direndi, yenildi
İmha edildi. Cesedi bir gün sokaklarda
teşhir edildi ve yakıldı. Bilinmeyen
bir yere gömüldü yoldaşlarıyla bir-
likte.

AMA UNUTULMADI...
Kemal Amca bugün tüm Dersim şe-
hitlerinin, tüm mezarsız ölülerin hakkı
için direniyor. Tüm mezarsızların
onuru için direniyor. Ne direnenler,
ölüme meydan okuyanlar unutuldu,
ne de düşmana zafer kazandığını
sandığı anda en büyük yenilgiyi ya-
şatanlar. "Dert oldu" düşmana bu
ölümsüzlük. Dert oldu ve yıllarca
bırakmadı peşini Dersim'in. Dağla-
rında şahanlarını katletti onar onar
.Ama teslim alamadı ne Dersim'i,
ne Dersim'in şahanlarını. En adisini,
en ahlaksızını, en şerefsizini uyguladı
imhanın. Kemiklerini bile küle çe-
viren kimyasallarla yaktı. Ama geriye
kalan tek bir kül parçası olsa dahi
bunu almak için direniyorsa Kemal
amca, Seyit Rıza'nın külleri de mezar
taşını bulacak demektir. Bugünden
sonra bulunan her kemikte, her külde
Dersim'de mezarı bilinmeden yatan
dedelerimizin, ninelerimizin izlerini

de bulacağız. Bugünden sonra her
direniş Dersim'in tüm kayıpları içindir.
Dersim'de dikeceğimiz her mezar
taşı, her anıt tüm şehitlerimiz içindir. 

Ne tesadüftür bu benzerlikler ne
de tarihin tekerrürüdür...Yaşananlar,
benzerlikler zulmün Anadolu top-
raklarından sökülüp atılması için yü-
rütülen ihtilalimizin kesintisizliği ve
zorunlu bedelleridir. Onyıllardır sü-
rüyor ihtilal, onyıllardır zulüm adalet
savaşçılarını yok etmek için binbir
yolu deniyor. Cesetlerini teşhir ediyor,
hayasızca bedenlerini parçalıyor, bin-
bir parçaya ayırıyor, mezarsız bıra-
kıyor. Ama köklerimiz yok olmuyor.
Mezarları bile olmasa kökümüz tarih
bilincimizdir. Tarih bilincimiz ol-
dukça, biz o topraklarda mezarsız
ölülerimiz olduğunu unutmadıkça
köklerimiz hep var olacak, biz kök-
lerimizden boy verecek, çoğalacağız.
Tarih bilincimiz yok edilemedikçe
köksüz kalmayacağız. 

Kemal amca bugün bize bunu
anlatıyor. Direnirken mezarsızlarımız
için onyıllardır mezarsız yatan de-
delerinin onurunu da taşıyor üzerinde.
Kemal amca tarihe, geçmişe, 1938'de
Dersim'de katledilenlere, Seyit Rıza'ya
sahip çıkıyor. Seyit Rıza anıtının
önünde Kemal amcanın fotoğrafı
sembolik değildir, bir tarihin anlatı-
mıdır. Tarihin buluşmasıdır. Geçmiş
ile geleceğin buluşmasıdır. Bu bu-
luşmada yerimizi alalım. Mezarsız
ölülerimize ve onurumuza sahip çıkan
Kemal amcaya sahip çıkalım. 

Ne tesadüftür bu benzerlikler ne de
tarihin tekerrürüdür... Yaşananlar, ben-
zerlikler zulmün Anadolu toprakların-
dan sökülüp atılması için yürütülen
ihtilalimizin kesintisizliği ve zorunlu
bedelleridir. Onyıllardır sürüyor ihtilal,
onyıllardır zulüm adalet savaşcılarını
yok etmek için binbir yolu deniyor.  Ce-
setlerini teşhir ediyor, hayasızca ceset-
lerini parçalıyor, binbir parçaya ayırı-
yor, mezarsız bırakıyor. Ama köklerimiz
yok olmuyor. Mezarları bile olmasa
kökümüz tarih bilincimizdir. 
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“Kızıldere sana yine geliriz
Mahir yoldaş sana biz de geliriz”
Kızıldere, THKP-C önder kadro-

larının, kendileri de aranır durumda
ve kısıtlı olanaklarına rağmen, Deniz-
ler'in idamını engellemek için 3 İngiliz
ajanını kaçırdıkları yerdi. Bu eylemi
yapmak zorunda olduklarını şöyle ifade
ediyordu Mahir Çayan: “Denizler'in
idamı Türkiye devriminin prestijidir.”

O kerpiç evde, Mahir Çayan ve
yoldaşları, katledildiklerinde örgütün
fiziken yok olacağını biliyorlardı. Ve
o tarihi kararı aldılar. Fiziken imha
olsalar da “Bir gelenek yaratmalıyız”
diyerek kurtuluşun yolunu göstererek
ölümsüzleştiler. “Biz Buraya Dönmeye
Değil Ölmeye Geldik” diyerek Türkiye
halklarına direniş geleneğini armağan
ettiler. 47 yıldır, ülkemizin dağlarında,
şehirlerinde, hapishanelerinde, işken-
cehanelerinde “Yolumuz Çayanlar'ın
Yoludur” diyerek, “Halk Kurtuluş Sa-
vaşçıları Teslim Olmaz” diyerek on-
larca insan şehit düştü.

Her yıl; Kızıldere Son Değil Savaş
Sürüyor, şiarıyla devrim mücadelesinin
kesintisizliğini göstermek, önderlerinin
gösterdiği M-L bayrağını yere düşür-
meyeceklerini göstermek için Kızılde-
re'ye gidiyor Cepheliler. 30 Mart-17
Nisan Şehitleri Anma ve Umudun Ku-
ruluşunu Kutlama günleri kapsamında

,bu yıl da Kızıldere'ye
gidileceği ilan edildi.
Hazırlıklar tamamlan-
dı ve 31 Mart akşamı
Kızıldere'ye gitmek
üzere otobüsle İstan-
bul'dan yola çıkıldı.

Yol boyunca polis
ve jandarma türlü
oyunlar, tehditler, baskı
ve işkenceyle; Cephe-
liler'in doğum yerine
ulaşmasını engelleme-
ye çalıştı. Böylelikle
tarih bilincini, halkta
oluşan sempatiyi, Ça-
yanlar'ın ruhunu ortadan kaldırmayı
umuyor iktidar. Ama karşılarında 47
yıllık bir geleneğin sürdürücüleri var ve
tüm oyunları boşa çıkardılar. 9 kez polis
ve jandarma tarafından durduruldular;
baskının olduğu yerde direniş haktır ve
meşrudur bilinciyle direndiler.

İlkin Bolu'da mola yerindeyken
jandarma gelerek "Tokat Valiliği'nin
kararı gereği, bu aracın Kızıldere'ye
gidişinin engellenmesi" kararı oldu-
ğunu ve gidişe izin vermeyeceklerini
söyledi. Böyle bir dayatmada bulunu-
lamayacağı söylenerek “Bolu jandar-
ması, Tokat Valiliği’nden mi emir alı-
yor? Valinin diyeceği bir şey varsa
Tokat'ta karşımıza çıkıp söyler, yola
devam edeceğiz” denildi. Tartışmalar
sonunda jandarma GBT kontrolü yaptı
ve bu kez de aracın eksik belgeleri ol-
duğunu söyleyerek engellemeye çalıştı.
Tartışmaların ardından yola çıkılacak-
ken bu kez polis geldi ve aracı bağla-
yacağını söyledi. Tartışmalar sürerken,
bu arada şoföre “Yola devam etmeye-
ceğim” diye kağıt imzalatıldı.

Saat 03.00'te başka bir araç ayar-
lanarak tekrar yola çıkıldı. Bolu'dan
sonra her saat başı GBT kontrolü ya-

pıyor polis ve Kızıldere'ye kadar toplam
9 yerde GBT kontrolü tekrarlanıyor.
Kızıldere'ye gidenlerin anlatımından:

"Polis yine önümüzü kesti ve üst
araması dayattılar, kabul etmeyince
tartışma başladı. Gözaltına almakla
tehdit ettiler. Ellerindeki arama kararını
gösterdiler, savcılığın kararını okuduk.
Genel bir karar, "şüpheli görülen araç
ve kişiler" yazıyor. Bu kararın bizi bağ-
lamadığını, kendilerinin keyfi davran-
dığını söyledik. Buraya gelene kadar 7
kez kimlik kontrolünden geçtiğimizi ve
hiçbir sorun olmadığını, bunu bile bile
bize keyfi olarak üst araması dayattık-
larını söyledik. Bir arkadaşımızla ko-
nuşmak için polis kulübesine çağırdılar.
Ne konuşulacaksa herkesin gözü önünde
konuşulacak dedi. Onlarla ayrı görü-
şülecek hiçbir şey olmadığını söyledik.
Israrla “gel ayrı oturalım konuşalım”
dediler, gitmeyince tartışmayı da kestiler.
En son araç bizden üç arkadaşın eşli-
ğinde arandı, otobüsten inenler de
bizim kontrolümüzde indi aracın aran-
ması için. Kapılardan çekilmelerini,
insanlarımızı taciz etmemelerini söy-
ledik. Üst aramasını da sadece dedektör
tutarak yapabileceklerini, el sürmeye-

Halk Cepheliler, Türkiye Devrimi'nin Manifestosunun Yazıldığı Kızıldere'de

İşte Bu Korku Sizin Sonunuz, Bizim Zaferimiz Olacak!
45 Yıl Önce Yakılan Ateşi Harlamak İçin, 

Saat Saat Adım Adım Direnerek Vardık Kızıldere'ye...
Biz Öldükçe Çoğalan, 

Çoğaldıkça Savaşan Bir Geleneğin Temsilcileriyiz. 
Baskılara, Tehditlere, Gözaltılara, Engellere Rağmen İrade Savaşını 

Vererek Doğduğumuz Yerdeyiz!

Her yıl; Kızıldere Son
Değil Savaş Sürüyor şiarıyla

devrim mücadelesinin
kesintisizliğini göstermek,

önderlerinin gösterdiği M-L
bayrağını yere

düşürmeyeceklerini
göstermek için Kızıldere'ye

gidiyor Cepheliler
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ceklerini söyledik, böyle yapmak zorunda
kaldılar."

Kızıldere'ye gidişin her anı psikolojik
savaş ve irade çatışmasına sahne oluyor.
Otobüsün önünü kesen askerler içinde
hiç er yok. Hepsi üst rütbeli ve özel ha-
rekatçı, tam teçhizatlı katiller seçiliyor.
Nasılsa yola devam edemeyeceksiniz,
geri dönmeniz için size ücretsiz otobüs
ayarlayalım diyorlar. Türlü yalan ve de-
magojiye başvuruyorlar. Her defasında
kesin bir dille reddediliyor bu teklif,
Kızıldere'ye gideceğiz, cevabı veriliyor.

" Tokat-Erbaa'da, yine üst araması
dayatmasından kaynaklı polis ve jan-
darmayla uzun süre tartıştık. En son
karşılıklı beklemeye başladık, yarım
saat içinde sorun çözülmezse araçtan
inip pankart açıp oturma kararı aldık.
Bu arada bize "Tamam arama yapmı-
yoruz, gidebilirsiniz" dediler. Bu bekleyiş
esnasında Ankara'dan gelen arkadaşlarla
konuşmuştuk. Onlar bizden daha ön-
deydi, bekletildiğimizi öğrenince dönüp
yanımıza gelme kararı aldılar. Bu arada
bizim beklediğimiz noktada linç saldırısı
örgütlemeye başladılar. Erbaa polisi ve
jandarması bizi bir an önce başından
savmaya çalışıyordu. Burada beklediğiniz
sürece sizin için güvenli olmayacak di-
yerek linç ettirmekle tehdit ediyorlardı.
Tamam hadi gidin arama yapmayacağız
diyorlardı. Önümüz açılınca Ankara
grubuyla her sene Kızıldere girişine
gelmeden önce durakladığımız yerde
buluşmaya karar verdik. Polis, onları
bizim araçla yan yana getirtmedi. Biz

de devam ettik, yolda sivil faşistler
aracımızı taşladı. 40 km ilerideki
benzinlikte arkadaşlarla buluştuk.

Artık Kızıldere'deydik. Köyün
girişinde bir ordu yığılmıştı resmen.
Daha biz otobüsün kapılarını açar
açmaz ‘Aşağı inmeyeceksiniz’ dediler.
Burada araçtan inmemize müsaade
etmeyeceklerini, slogan atarsak, bu-
rada anma yapmaya kalkarsak ge-
rekli müdahalenin yapılacağını söy-
ledi komutan. Bir arkadaşımız iner
inmez, kaldırıp otobüse sokmaya ça-
lıştılar. İlk saldırıyla beraber biz de
sloganı patlattık. Bu arada diğer
arkadaşlar, kapılara yüklenip inmeye
çalıştılar. Askerler kapının önüne
etten duvar ördüler ve inmeye çalışan
arkadaşları, otobüse iterek indir-
memeye çalışıyorlardı. İzbandut gibi

adamları getirmişler. Bir adam tek eliyle
beni kaldırıp araca sokmaya çalışıyor,
diğer eliyle 3 kişiyi birden itiyor. En
son tostoparlak olduk ve gövdemizin
çoğu dışarıdaydı. Kapılara yüklenen
arkadaşları çekip gözaltına aldılar. Bazı
arkadaşları sürükleyip araziye çektiler.
Sonra otobüsün kapılarını kapattırıp
akrepleri yapıştırdılar kapı önüne, kimse
inemesin diye." 

Otobüs bekletilirken, dağdan sırt
çantalarıyla özel harekat timleri indi-
riliyor ve "Arkadaşını infaza götürdük,
birazdan da seni alacağız" diye bir
kişiyi tehdit ediyorlar. Bunların hepsi
göz korkutmak için, 5 saat boyunca,
buz gibi havada bekletmeleri de öyle.
Özellikle soğuğu bir işkence yöntemi
olarak kullanıp irademizi sınıyorlar. 

Kararlı Tek Bir 
İnsanımızdan Korkuyorlar!
Haykırılan 
Tek Bir Sloganımız 
Karşısında Acizler!

"Gözaltına alınan 5 kişiydik. Bize
saldırıp ters kelepçe yaptılar. 1 saat
kadar sloganlarla ve ara ara onların
saldırmasıyla geçti. Bu arada düşman
20.30'a kadar bekleme ve ertesi günler
devam etme programımızı öğrenince
20.30'da gelip kelepçelerimizi açtı ve
gidebilirsiniz, dedi. Ben slogan atınca
tekrar saldırıp kelepçeledi hepimizi. Slo-
gan atmayacaksınız, yasak diyorlardı.

Atacağımızı söyledim. 'Otobüsün içinde
atın, ama burada atmayacaksınız, ses-
sizce gidin buradan' diyorlardı. İstan-
bul'dan buraya otobüsün içinde slogan
atmaya gelmediğimizi, slogan atacağı-
mızı ve kerpiç eve ulaşana kadar da
gelmeye devam edeceğimizi söyledim.
Slogan attıkça ağzımı kapatıyorlardı. 2
saat boyunca komutanların biri gidip
biri geldi yanıma. Güya tatlı dille ko-
nuşuyor, ikna etmeye çalışıyorlardı. Sa-
atler geçtikçe onlar da gerilmeye başladı.
Buradan onların istediği şekilde gitme-
yeceğimizi, kendi programımız dahilinde
sloganlarla ayrılacağımızı söyledim.
Askerler bir an bile susmadılar başımda,
en son bana "Sen hiç kimseyi görmeye-
ceksin, kimse de seni görmeyecek" di-
yerek saldırdılar ve yukarı doğru çı-
karttılar. Kobra denilen aracın arkasına
götürdüler. Kimseyi göremiyordum ora-
dan; ama sesim ulaşıyordu, slogan at-
maya devam ettim. Askerler bir yandan
“Herkes senin yüzünden burada, bütün
arkadaşların gitmek istiyor. Bir tek sen
böyle yapıyorsun, senin yüzünden eziyet
çekiyorlar” diyorlar, sürekli tehdit edi-
yorlardı. “Sabaha kadar donarsın bu-
rada, bize göre hava hoş. Gözaltına
alırız, buz gibi hücreye atarız sende
grup ruhu yok.” Biz birbirimiz için ölü-
rüz, sen arkadaşlarını ne hale soktun,
senin inadın yüzünden buradalar, bak
onlar sıcak sıcak arabada yatıyor, herkes
seni vazgeçirmeye çalışıyor, sen bildiğini
okuyorsun' vb. bir sürü saçma sapan
şey konuşuyorlardı sürekli.

Sonra şöförü getirdiler yanıma.
'Ben senden rica ediyorum, bak sabah
08.00'e iş aldım, yetişmem lazım' dedi.
Abiye anlattım, onların acizliklerini ve
bizi yenemedikleri için onu kullandık-
larını, kendisinin bir emekçi olduğunu
ve bizi zayıf noktamızdan vurmaya ça-
lıştıklarını anlattım, bizi anlamasını,
geri adım atmayacağımızı söyledim.
Bütün konuşmalar onların gözü önünde
oluyordu. Otobüsteki arkadaşlara da
‘Gidip arkadaşlarınızı ikna ederseniz
gidersiniz, yoksa hiçbirinizi bırakma-
yacağız’ demişler. Onlar da ‘Bizim yol-
daşımız atar, onu kimse susturamaz,
bize böyle bir şey teklif edemezsiniz’
demişler. Otobüstekiler de sloganlarla,
camları yumruklayarak ortalığı inletmeye
başladı. Bekleyiş uzadıkça jandarma

Fiziken yalnız olsa da asla tek
başına değildir bir devrimci. Asla
yalnız çaresiz hissetmez kendini;
halkı, yoldaşları, beraberdir. Şe-
hitlerimiz ve ideallerimizle bera-
berdir. Bu yüzden güçlü, moralli
ve cüretlidir. Sonuçta herkesin
birden direnişe geçmesiyle kaza-
nan Cepheliler'in iradesi oluyor.
Söz konusu olan Mahir'in yoldaş-
larıdır; gece yarısı elleri arkadan
kelepçeli, soğukta, infaz edilme
tehdidi altında saatlerce direnirler.
Kızıldere'nin dünde kalmadığını,
adı bile değişse bu iradenin de-
ğişmeyeceğini gösterirler.
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‘Bu kadar insan seni
almak için bak neler
yapıyor, senin yüzünden
oluyor bunlar, slogan
atma git işte, arkadaş-
ların da rahatlayacak’
demeye başladılar. 

Askerler ısınmak
için ateş yaktı, bana da
gel ısın dediler, gitme-
dim. 3 saat tek bekle-
tildim, toplamda 4,5 saatin sonunda
gelip kelepçelerimizi açtılar. Slogan-
larla, marşlarla geçtik askerlerin ya-
nından. Otobüse döndüğümde herkes
mutlu ve coşkuluydu. Köye giremedik
ama yol boyunca yaşanan tartışma-
larda hep düşmana geri adım attır-
mamız ve en son yaşananlarla bir kez
daha baş eğmezliğimizi gösterdik.
Otobüste bizi hiç tanımayan CHP'li
ablalar vardı. Abla ayrılırken boynu-
muza sarılıp ağladı, şalını hediye etti.
Genç yaşlı tüm arkadaşlar moralliydi.
‘Biz o direnişle Kızıldere'ye girmiş
sayılıyoruz, Mahirlere layık olduk, di-
yorlardı. Bütün yol boyunca düşmanı
bıkma noktasına getirdik. Ne tehditle
ne iyi asker oyunlarıyla bizi geri dön-
düremeyeceklerini anladılar. Çok üst-
lerine gitseler bile yoldaşlarımızın
bizi satmayacağını, yarı yolda bırak-
mayacağını gördüler."

Özel Harekat Timleri 
Kızıldere'de, Kerpiç Evde
Çünkü Çaresizsiniz, 
Acizsiniz.

Gözaltılar sürerken, 3 Halk Cep-

heli Kızıldere köyüne giriyor. Kerpiç
evin etrafı Özel Harekatçılar tarafın-
dan kuşatılmış durumda.

Özel Harekat Timleri; polis veya
askerin yetersiz kaldığı olağanüstü
durumlarda devreye giren, özel eği-
timli ve donanımlı birliklerdir. Or-
dunun en katliamcı birimidir. Anadolu
halkları, kelle avcılıklarından, infaz
ve kayıplardan tanır özel timleri. İşte
burada da iş başında, eller tetiktedir.
Kerpiç evin etrafında kuş uçurtma-
maktır kutsal görevleri!!!

İşte Bu Korku 
Sizin Sonunuz, 
Bizim Zaferimiz Olacak! 

Halk Cepheliler, eve en yakın
yerde açıyorlar pankartlarını ve ne
olursa olsun kanımızın döküldüğü,
küllerimizden yeniden doğduğumuz
yerdeyiz, diyorlar. Bunun hazımsız-
lığıyla, İstanbul'a dönerken Amasya'da
gözaltı yapıyorlar.

Tek Başına Bir Devrimci 
Ne Yapabilir?

Yukarıda anlatılanlar bu sorunun
cevabıdır. Düşman geri adım attıra-

mayınca linç giri-
şiminden medet
umuyor, o da olma-
yınca 'iyi polis' ya-
lanlarıyla kandıra-
caklarını sanıyorlar.
Bu da olmayınca
otobüsün şoförünü
kullanıp direnişi bi-
tirmeye, otobüste-
kileri birbirine dü-

şürüp direnişi kırmayı amaçlıyorlar.
Ama sonuçsuz kalıyor çabaları.

Fiziken yalnız olsa da asla tek
başına değildir bir devrimci. Asla
yalnız çaresiz hissetmez kendini; hal-
kı, yoldaşları, beraberdir. Şehitlerimiz
ve ideallerimizle beraberdir. Bu yüz-
den güçlü, moralli ve cüretlidir. So-
nuçta herkesin birden direnişe geç-
mesiyle kazanan Cepheliler'in iradesi
oluyor. Söz konusu olan Mahir'in
yoldaşlarıdır; gece yarısı elleri arkadan
kelepçeli, soğukta, infaz edilme teh-
didi altında saatlerce direnirler. Kı-
zıldere'nin dünde kalmadığını, adı
bile değişse bu iradenin değişmeye-
ceğini gösterirler.

Bu direnişten tekrar öğrendik ki;
- Tek kişi de olsa direnmeliyiz,
- Koşullar ne olursa olsun diren-

meliyiz,
- Elde ne varsa onunla direnmeli-

yiz,
- Hiçbir şey yoksa sloganlarımızla

direnmeliyiz,
- Faşizm koşullarında; direnmeden,

bedel ödemeyi göze almadan en
küçük bir hak bile kazanılamaz.

Hakları İçin Direnen Maden İşçileri Onurumuzdur 
Seslerini Her Alana Taşıyacağız!

Hakları için direnen ve direndiği için tutuklanıp tecrit
hücrelerine atılan maden işçileri Volkan Çetin ve Gökhan
Ayaydın’ın sesini Devrimci İşçi Hareketi  her alanda du-
yurmaya devam ediyor. Tutuklu olan işçileri yalnız bırak-
mıyor. Çalışmalardan bazıları şu şekildedir:

İzmir: 5 Nisan’da “Madende Patron Hapishanede
OHAL Öldürüyor Tutuklu Madenciler Volkan Çetin Gökhan
Ayaydın Serbest Bırakılsın” yazılı 300 adet sticker Konak,
Çankaya, Şirinyer, Karşıyaka, Kınık ve Aliağa’da yapıldı.

Ankara: Kınık’ta tutuklanan maden işçileri Volkan
Çetin ve Gökhan Ayaydın’ın serbest bırakılmasıyla ilgili 5
Nisan'da afiş çalışması yaptı. Çalışmada Kızılay, Tuzluçayır
ve ODTÜ bölgelerine toplam 100 adet afiş yapıldı.

İSTANBUL
Esenyurt: 5 Nisan'da sticker çalışması yapıldı. İstanbul’un

Esenyurt ilçesine bağlı Kıraç Mahallesi'nde bulunan fabri-
kaların olduğu bölgede, Kınık’da haklarını aradıkları için
tutsak edilen madenciler serbest bırakılsın talebini içeren
100 adet sticker yapıştırdı. 10 Nisan'da yapılan çalışmada
25 adet sticker yapıştırıldı.

Gazi:10 Nisan'da tutuklu Kınık Maden işçileri için afiş
çalışması yapıldı. Soma'da maden katliamından sağ kurtulan
ve daha sonra başka bir madende çalışırken örgütlendikleri
için işten atılan maden işçileri Volkan ve Gökhan buna
karşı çıktılar. 72 gün İmbat Madencilik önünde direnip
işlerini ve ekmeklerini geri kazandılar. Bu yüzden AKP ik-
tidarı tarafından tutuklandılar. Tutuklu maden işçileri için
toplam 40 adet afiş asıldı.



THKP-C Devrimci Sol’la,
Mahir Dayılarla Yeniden
Hayat Buluyor!

Kızıldere’de şehit düştük ama ye-
nilmedik. Öldüğümüzü, bittiğimizi
ilan edenlerin, cenazemizi kaldırmak
isteyenlerin hevesleri kursaklarında
kaldı. Çünkü, KIZILDERE’DE BİZ
YENİDEN DOĞDUK. 

“Evet, Kızıldere yenilgi değil, bir
siyasal zaferdir. 

Evet, ölümün nasıl da tereddütsüz
kucaklanabileceğinin öğretmeniydi
ONLAR. Devrim için... Halk için...
Vatan için... 

Evet, düşmanla hangi dilden ko-
nuşulacağını ve devrimin yolunu gös-
terdiler. “Hobi” değil, boş zamanların
mücadelesi değil devrimcilik... Titiz
ve Mahir gibi örülecek bir yaşamdır. 

Evet, devrimci politikada burju-
vazinin kuyruğuna takılmak yok, ica-
zet dilenmek yok, ilkesizlik, kararsızlık
yok dediler. Dolu dolu yaşadılar,
dolu dolu öldüler. Unutulmayacak-
larını, kanlarının yerde kalmayaca-
ğını, yükseltilen devrim bayrağının

elden ele taşınacağını biliyorlardı. 
Taşındı devrim bayrağı, inatla.

“iktidar” diyen, “savaş” diyen, “dev-
rim” diyen genç kadroların yüreği
Mahir’di. Beyni Mahir. 

Pek çok “eski”nin, pek çok “oto-
rite”nin hükmü bir dönem engel oldu
belki önlerinde ama, nasıl ki Mahirler
kısa süreli mücadelelerine rağmen
düzenin ve oportünizmin kokuşmuş
statülerini alt üst ettiyse, genç kad-
rolar da sabır ve inatla aştılar opor-
tünist barikatları...” (Zafer Yolunda
-1, Syf: 140) 

Bu yıllar, bir zaman kaybıydı
belki ama genç kadroları ustalaştıran
da bir okuldu aynı zamanda. Tasfi-
yecilerin tüm çabalarına rağmen Ma-
hirler’in mirası kıskançlıkla sahip-
lenilmiş ve THKP-C, Devrimci Sol’da
yeniden ete-kemiğe bürünmüştür. 

Yıl 1978’dir ve zorlu bir süreçtir.
Devrimci Sol, tarihsel görevlerle yüz
yüzedir. Süreç kimseyi bekleyecek
durumda değildir. Savaşmalı, sava-
şırken öğrenilmeli ve örgütlenilme-
lidir. 

Sınıf savaşının içinde, dişe diş,

kıran kırana sürdürülecek bir müca-
deleyle kadroların ve örgütün vare-
dileceğini, nihayet Parti’ye ulaşabi-
leceğini bilen Devrimci Sol, bu yönde
pratik adımlarını ardı ardına atmaya
başlar. 

Aynı dönem, sivil ve resmi faşist
terörün en üst seviyeye tırmandığı
dönemdir. İşçisiyle, köylüsüyle, me-
muru, öğretmeni, gençlik kesimiyle
bir bütün olarak emekçi halk faşist
saldırıların hedefi durumundadır. 

İlk örneği 1977 1 Mayısı’nda gö-
rülen gizli-açık, resmi, yarı-resmi
güçlerin katılımıyla gerçekleştirilen
kitle katliamları, bizzat devlet tara-
fından yaşama geçirilmektedir. İs-
tanbul Üniversitesi’nde gerçekleşti-
rilen ve 7 öğrencinin öldürüldüğü
16 Mart Katliamı ise yeni ve önemli
bir aşamadır. 

Evet, yıl 1978’dir ve devrimcilere
düşen görev, sivil ve resmi faşist
saldırılara karşı direnmek sadece di-
renmek de değil faşist saldırıları et-
kisiz hale getirecek bir mücadele
hattı izlemektir. 

Tarih sahnesine çıktığı andan iti-

“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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baren sayısız anti-faşist, anti-emper-
yalist, anti-oligarşik eylemin altına
imzasını atan Devrimci Sol, bu alanda
da oldukça önemli deneyler yarat-
mıştır. Faşizmin işgal altında tuttuğu
İstanbul Gültepe’yi basarak düşman
odakları teslim alınmış, faşist örgüt-
lenmeler dağıtılmış ve işgaller kırıl-
maya başlanmıştır. 

Tarihler 1978 yılı sonudur; Dev-
rimci Sol Organizasyon Komitesi
üyeleri biraraya gelir ve tarihe “20
Aralık ‘78 Kararları” olarak geçen
örgütsel şekillenişin tarihsel adımları
atılır. Devrimci Sol’un “Kuruluş Kon-
feransı” olarak da adlandırılabilecek
olan bu toplantı, sürecin gelişiminde
belirleyici bir öneme sahiptir. Dev-
rimci Sol, bağımsız bir siyasi hareket
olarak tarih sahnesindedir artık. 

Kısa bir sürede, düşmanın bu-
lunduğu her alanı kavga alanına çe-
viren, boyun eğmeyen, kararlı ve ıs-
rarlı tavrıyla dikkatleri üzerine çeker.
Düşman, Devrimci Sol’un tarih sah-
nesine çıktığı andan itibaren “önemle
üzerinde durulması gereken bir ör-
güt” diye söz eder. Çünkü sevinç
çığlıkları atıp, Kızıldere’de “yok et-
tim” dediği THKP-C’dir, Devrimci
Sol’da gördüğü. 

Devrimci Sol ve 
Anti-Faşist Mücadele 

Devrimci Sol’un anti-faşist mü-
cadele tarihini anlamak için özellikle
de 1978-80 sürecinde gelişen ve bo-
yutlanan kitle katliamlarına evrilen
faşist terörü görmek gerekir. 

78’e kadar tek tek cinayetler şek-
linde gündeme gelen devlet destekli
faşist saldırılar, bu süreçte yeni bir
rotaya girerek direk halkı hedef al-
makta ve toplu katliamlara dönüş-
mektedir. Saldırıların esasını, kap-
samlı bir yıldırma politikası oluştur-
maktadır. “Din elden gidiyor” deni-
lerek Alevi-Sünni çatışmaları körük-
lenmekte, provakasyonlar tertiplen-
mektedir. Malatya ve Sivas’ta yapılan
provakasyon faaliyetleri bunlara ör-
nektir. Yine 16 Mart Beyazıt Katliamı
ve Maraş katliamları bu süreçte ya-
şanan kanlı katliamlardandır. 

Devrimci Sol bu süreci, tespit et-
tiği politikalara uygun örgütlenmelerle

karşılar. Örgütlenmesini
PASS’ye uygun olarak ge-
liştiren Devrimci Sol, mü-
cadele anlayışını anti-faşist
mücadele taktikleriyle bir-
leştirerek sivil-faşist hare-
ketin karşısına adım adım
halkın örgütlü gücüyle bir-
leşen devrimci şiddeti çı-
karmaya başladı. 

Başta mahalleler ve
Dev-Genç örgütlenmeleri
“Faşist terörün karşısına
devrimci şiddeti koyalım”
şiarıyla FTKSME (Faşist
Teröre Karşı Silahlı Müca-
dele Ekipleri) ve SDB (Si-
lahlı Devrimci Birlikler)’leri
örgütlemek için adımlar atar-
ken aynı zamanda tüm Ana-
dolu’ya da yaymaya çalıştı.
Faşist saldırı ve katliamların
artarak sürdüğü bu süreçte
susan oportünist-revizyonist
blok, konuşan ise faşist ka-
tillerden hesap soran Dev-
rimci Sol’dur. 

Kahramanmaraş Katlia-
mı’nın planlayıcılarından,
II. MC iktidarı (Milliyetçi
Cephe) döneminde
MHP’den Gümrük ve Tekel
Bakanlığı yapmış olan ve Türkiye
genelinde sivil-faşist örgütlenmeyi
güçlendiren faşist şef Gün SAZAK,
Devrimci Sol tarafından Ankara’da
27 Mayıs 1980’de cezalandırılmıştır. 

Yine “İşkencelere ve Faşist Teröre
Karşı Mücadele Kampanyası” çer-
çevesinde,
30 Mart Kı-
zıldere Kat-
liamı’nın bi-
rinci derece-
den sorum-
lusu, 12
Mart faşiz-
minin bal-
yozcu baş-
bakanı Ni-
hat ERİM,
19 Temmuz
1 9 8 0 ’ d e
D e v r i m c i
Sol tarafın-
dan cezalan-

dırılmıştır. 

“Amerikancı
Faşist Cunta 45 Milyon
Halkı Yenemeyecek” 

80’li yıllarda, emperyalizmin yeni
sömürgelerinde benzer gelişmeler

’84 Ölüm Orucu, 12 Eylül faşist cun-
tasının yaratmak istediği, susturulmuş,
yılgınlaştırılmış ve örgütsüzleştirilmiş
bir toplum saldırısının önündeki en
önemli barikat olmuş, bu saldırıyı pa-
ramparça edip geri püskürtmüştü.

Amerikancı faşist cuntanın devrim-
cileri teslim alamayacağı ‘84 Ölüm
Orucu ile bir kez daha gösterilirken,
dışarıdaki hak ve özgürlükler müca-
delesinin fitilini ateşlemiş; gençliğin
Nisan direnişlerinden, emekçilerin Ba-
har eylemliliklerine kadar pek çok ge-
lişmenin, örgütlenmenin önünü açmış-
tır.

‘84 Ölüm Orucu, sonuçlarıyla siyasal
bir zaferdi. Eğer bugün ideolojik ba-
ğımsızlığımızı koruyor, emperyalizme
ve işbirlikçi oligarşiye karşı direniyor
ve savaşıyorsak; dört şehit vererek,
ölümlerimizle direndiğimiz ve kazan-
dığımız bu direniş sayesindedir.

‘84 Ölüm Orucu Direnişi, bizi tari-
himize, köklerimize bağlayan, dünü
yarına taşıyan ve büyük direnişleri ya-
ratan bir KÖPRÜ olmuştur. 

Devrimci Sol önderi Dursun Karataş 
“Dışarıda cuntayı savaşla karşılayan Devrimci Sol, hapishanelerde de
aynı tavrını sürdürdü”

Yürüyüş

16 Nisan
2017

Sayı: 10
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yaşanıyordu. Halkların kurtuluş mü-
cadelelerini teslim alma politikalarının
merkezinde faşist cuntalar yer alı-
yordu. Devrimci hareketlerin ezilmesi,
emperyalist ve işbirlikçi tekellerin
önündeki engellerin kaldırılması temel
hedefti. Bunun için 24 Ocak Kararları
bir an önce hayata geçirilmeli, özel-
leştirmeler yapılmalı, ideolojide, eko-
nomide liberalizm diye tanımlanan
sınırsız yayılma politikaları uygu-
lanmalı; ülkenin kapıları emperyalist
ideolojiye, sömürü ve talana sonuna
kadar açılmalıydı. 

12 Eylül 1980 darbesine karşı;
“Amerikancı Faşist Cunta 45 Mil-
yon Halkı Yenemeyecek” dedik ve
bu saldırılara karşı 1984 Ölüm Orucu
Direnişi’mizle cevap verdik.

Hapishaneler cuntayla beraber çe-
tin çatışmaların yaşandığı bir yer ha-
line gelmişti. Cuntanın daha ilk yıl-
larında dışarıdaki muhalefet önemli
oranda etkisizleştirilirken, hemen ar-
dından da susmayan, teslim olmayan,
direnişin odağı haline gelen hapis-
haneler hedef alınmıştı. Cuntanın so-
luğunu enselerinde hissetmeleriyle
beraber kapağı yurtdışına atmakta
bulanların, mücadeleyi tatil edenlerin
hapishanelerde de direnmeleri bek-
lenemezdi. Onlar halka güvensizliği,
devrime inançsızlığı yayarken, ya-
şadıkları teslimiyete kılıf aramakla
meşguldüler. 

“Düşmanın gücünü bölecek veya
en azından dikkatini dağıtacak bir
hareketlenmenin dahi olmadığı bu
koşullarda, savaşan Devrimci Sol,
faşist cuntanın yöneldiği tek hedef
durumundaydı. Bir yandan savaşı
yükseltmek göreviyle karşı karşıya
olan Devrimci Sol, diğer yandan ve-
rilen kayıpların yerini doldurmak,
dağılan güçlerini tekrar toparlamak
göreviyle karşı karşıyaydı. Eğer bir
yenilgi de alınacaksa bu ihanete
denk düşen bir kaçışın sonucunda
değil, bizzat savaşın içerisinde, ha-
reketin kalan en son neferine kadar
çarpışa çarpışa alınan bir yenilgi
olmalıydı. Çünkü Devrimci Sol, Kı-
zıldere manifestosunu yazan THKP-
C’nin mirasını taşıyordu.” (Zafer
Yolunda -1, syf: 323)

1980-85 Direnme yıllarıydı; dı-

şarıda cuntayı savaşla karşılayan
Devrimci Sol, hapishanelerde de
aynı tavrını sürdürdü. Zaten ha-
pishanelerde saldırılar cunta öncesi
başlamış, cuntayla beraber giderek
artmıştı. Hapishaneler cephesinde
önce Mamak, ardından Diyarbakır
düştü. Düşman sevinç çığlıkları
atıyordu. Sıra İstanbul hapisha-
nelerini teslim almaya gelmişti. 

Devrimci tutsaklar Metris’te
düşmanın tüm saldırılarını boşa
çıkarmasını bildi. Açlık grevinden
barikatlara kadar birçok direniş
gerçekleştirildi. Cuntanın saldırı
politikasının en boyutlusu olan
Tek Tip Elbise saldırısı gündeme
getirildi. Tutsaklar da açlığa ya-
tırdıkları bedenleriyle, Ölüm Orucu
Direnişleriyle cevap verdiler.

Önderler Savaşın 
Ön Safında Savaşırlar

Bedenlerini ölüme yatıran Özgür
Tutsaklar arasında Devrimci Sol ön-
deri Dursun Karataş ve ileri kad-
rolarının yer alması solda ve düş-
manda büyük bir şaşkınlık yaratmıştı.
Bir hareketin önderinin böyle bir ey-
lemde yer almasını “intihar” olarak
değerlendirenler vardı.
Şaşırmayan ve doğal
karşılayan sadece
Cepheliler’di. Çünkü
onlar, bu geleneği:

“Ve onlar; lider-
dirler, liderler devrim
savaşında masa ba-
şında oturmazlar, bu
savaşta ön safta sa-
vaşırlar...” diyen ön-
derleri Mahirler’den
devralmışlardı. Tıpkı
Mahir gibi, yoldaşla-
rının, halkının önünde,
savaşın ön safında sa-
vaşıyordu Dursun Ka-
rataş da.

1984’te hapishane-
lerde ölüme yatan
Dursun Karataş, Şa-
ban Şen, Avni Turan,
İbrahim Erdoğan,
Mürsel Göleli’ydi.
Abdullah Meral,
Haydar Başbağ ve

Hasan Telci; Onlar kavgamızın
Mahirleriydiler...

Mahir’in Kızıldere’de yaptığı gibi,
1984’ün Haziranı’nda  Abdullah
Meral, Haydar Başbağ ve Hasan
Telci ölüm orucunda şehit düşerek
hareketin geleceğini yarattılar.

84 Ölüm Orucu, 12 Eylül faşist
cuntasının yaratmak istediği, sustu-
rulmuş, yılgınlaştırılmış ve örgüt-
süzleştirilmiş bir toplum saldırısının
önündeki en önemli barikat olmuş,

Her alanda olduğu gibi
faşizmin mahkemelerinde de

siyasi tavır sürdürülerek
Mahirler’in yolunda

yürünüyordu. Devrimci Sol
savaşçıları, hiçbir hukuki kaygı

duymaksızın haklı ve meşru
olmanın gücüyle oligarşiyi

yargılıyorlardı.
Faşizmin mahkeme

salonlarından yükselen Haklıyız
Kazanacağız şiarı sonrasında
tüm ülkeyi sardı, direnme ve
hak alma mücadelelerinin en

temel sloganı haline geldi.

16 Nisan
2017

Yürüyüş
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bu saldırıyı paramparça edip geri
püskürtmüştü.

Amerikancı faşist cuntanın dev-
rimcileri teslim alamayacağı ‘84
Ölüm Orucu ile bir kez daha göste-
rilirken, dışarıdaki hak ve özgürlükler
mücadelesinin fitilini ateşlemiş; gen-
çliğin Nisan direnişlerinden, emek-
çilerin Bahar eylemliliklerine kadar
pek çok gelişmenin, örgütlenmenin
önünü açmıştır.

‘84 Ölüm Orucu, sonuçlarıyla si-
yasal bir zaferdi. Eğer bugün ideolojik
bağımsızlığımızı koruyor, emperya-
lizme ve işbirlikçi oligarşiye karşı
direniyor ve savaşıyorsak; dört şehit
vererek, ölümlerimizle direndiğimiz
ve kazandığımız bu direniş sayesin-
dedir.

84 Ölüm Orucu Direnişi, bizi
tarihimize, köklerimize bağlayan,
dünü yarına taşıyan ve büyük di-
renişleri yaratan bir KÖPRÜ ol-
muştur. Kaynağını Kızıldere’den
alan 84 Ölüm Orucu olmasaydı
Buca, Ümraniye, ‘96 Ölüm Orucu,
Ulucanlar Direnişi ve 2000-2007
yılları arasındaki Büyük Direniş
olamazdı. Atılım yıllarıyla halkın
adalet özlemlerine cevap veremez,
Çiftehavuzlar’da sosyalizmin orak-
çekiçli bayrağını dalgalandıramaz-
dık. 

84’te toprağa düşen
tohumlar, yıllar sonra,
Anadolu’nun dört bir
yanında binlerce filiz
vermiş; fedalarla sa-
vaşan halk kurtuluş
savaşçılarını; Elif, Şa-
fak, Bahtiyar’ı, Çiğ-
dem ve Bernalar’ı,
Oğuz, Mahir, Leyla ve
Bilgehanlar’ı yarat-
mıştır.

Haklıyız 
Kazanacağız

Devrimci Sol davası
tutsakları 1988 yılında
Ana Dava’da okunmak
üzere geniş kapsamlı bir
“savunma” hazırlamış-
lardı. “Haklıyız Kaza-
nacağız” adı verilen bu
savunma, yüzlerce Dev-
rimci Sol tutsağının ka-

tıldığı ve aylarca süren tartışmalar
sonucunda hazırlanmıştı.

Savunmada Devrimci Sol’un nihai
hedefleri, devrimci halk iktidarının
nasıl şekilleneceği,  devrimci hare-
ketin dünü, bugünü ve geleceği ay-
rıntılı bir şekilde ele alınıp devrimin
yolu net ve geniş bir şekilde ortaya
konulmuştu. Dayı, savunmalara ilişkin
bir değerlendirmesinde; “Bu tartış-
malar emperyalizmin ve 12 Eylül fa-
şizminin ideolojik bombardımanı al-
tında, ideolojik birliğimizin daha üst
bir boyuta çıkartılarak geliştirilmesini
sağladı.” diyecekti.

Her alanda olduğu gibi faşizmin
mahkemelerinde de siyasi tavır sür-
dürülerek, Mahirler’in yolunda yü-
rünüyordu. Devrimci Sol savaşçıları,
hiçbir hukuki kaygı duymaksızın
haklı ve meşru olmanın gücüyle oli-
garşiyi yargılıyorlardı.

Faşizmin mahkeme salonlarından
yükselen Haklıyız Kazanacağız şiarı,
sonrasında tüm ülkeyi sardı, direnme
ve hak alma mücadelelerinin en temel
sloganı haline geldi.

O Duvarlarınız, 
Vız Gelir Bize Vız!

89 yılı, Devrimci Sol tutsaklarının
zindan duvarlarını aştığı bir yıl olur.

Düşmanda büyük bir korku ve paniğe
yol açan özgürlük eylemleri halkla-
rımız nezdinde de büyük bir sevinç
ve umuda yol açar.

Oligarşinin özgürlük eylemleri
karşısındaki telaşı boşuna değildi;
çünkü 12 Eylül’ün teslimiyet politi-
kaları işe yaramamış, başarısızlığa
uğramıştı.

İlk olarak Ekim ‘89’da Devrimci
Sol önderi Dursun Karataş, kaldığı
Sağmalcılar Hapishanesi’nden öz-
gürlüğüne kavuştu. Ardından Sinan
Kukul ve daha sonra İbrahim Erdo-
ğan, Mürsel Göleli, Ahmet Fazıl Er-
cüment Özdemir, İbrahim Yalçın Ar-
kan peşi sıra tutsaklıklarına son ve-
rerek halkların kurtuluş mücadele-
sinde yerlerini aldılar.

Devrimci Sol önderi Dursun Ka-
rataş’ın özgürlüğüne kavuşup, hareket
önderliğinde doğrudan yerini alma-
sıyla birlikte Ricat’ın nerede ve nasıl
bitirileceği ile içinde bulunulan süreç
daha iradi bir şekilde ele alınarak
Atılım’ın koşulları yaratılıyordu.

1990 Ağustosu’nda yayınlanan
“Yolun Neresindeyiz?” başlıklı broşür
ile ‘83 sonrası sürecin  bir değerlen-
dirmesi yapılarak kadrolara ve halka
hareketin durumu hakkında rapor
veriliyordu. Bu broşürün o günkü
koşullarda bir diğer önemli işlevi ise
partileşme sürecinin neresinde bu-
lunulduğu ve bu sürecin nasıl ta-
mamlanacağı net bir biçimde ortaya
konuyordu.

Cesaretle Atıldık Kavgaya 
Devrimci Hareket ‘90’lı yılların

başlarında Atılımı başlattığında
“Daha hızlı koşmalıyız!” diyordu;
cesaretle atıldık kavgaya. 

Mart 1990 kararlarının hayata ge-
çirilmesiyle birlikte ricat süreci de
bitmişti. Yine bu kararlarla komite-
leşmeden yeraltı örgütlenmesinin
oluşturulmasına, kadroların eğitimin-
den askeri örgütlenmenin yeni baştan
yaratılmasına kadar, hareketin yeniden
inşası programlandı. Ama devrimci
hareket bu süreçte hiç sorun yaşamadı
değil. Bu süreç,  eskinin ayak dirediği,
yeninin ayak direyenle hesaplaşıp
yoluna devam ettiği bir süreç oldu. 

Cesaret ve atılganlık, sürecin belki

84’te toprağa düşen tohumlar, yıllar sonra, Anadolu’nun
dört bir yanında binlerce filiz verdi..
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de en önemli ihtiyacıydı. Ve bu ihtiyaca
cevap verilebildiği ölçüde atılan adım-
lar büyütüldü.   

Kendiliğindenciliğin ağır bastığı
süreç aşılarak, her alanda örgüt iradesi
egemen kılınmaya başladı. Legalizm
hızla aşıldı, kolektif örgütlenmeler
yaratıldı. Tek insana dayalı ilişkilerden
çıkılıp komiteleşmelere gidildi. Yeraltı
örgütünün gerekli kıldığı mekanizmalar
yaratılmaya başlandı. 

Askeri örgütlenmenin bir gerilla
ordusu perspektifiyle yeni baştan ele
alınması ve geliştirilmesi konusunda
önemli mesafeler katedildi. Birçok in-
san silahlı mücadele içine çekildi. Sa-
vaş Anadolu’ya yayılmaya başladı.
Devrimci hareket, zaman zaman dar-
belere maruz kalsa da silahlı örgüt-
lenmeyle sürekli büyüyen ve yayılan
bir örgütlenme niteliği kazandırıldı. 

Halk Adaletsiz, 
Dağlar Gerillasız Kalmaz

Atılımla birlikte ülkemizin dağları
Devrimci Sol gerillalarıyla buluştu.
Karadeniz’den Toros’lara, Ege’den
Kürdistan dağlarına kadar her yere
Devrimci Sol gerillaları ayak bastı.   

Bu süreçte halk düşmanları, işken-
ceci katiller Devrimci Sol’un adaletiyle
karşılaştılar. 

30 Ocak 1990’da 1 Mayıs şehidi
Mehmet Akif Dalcı’yı katleden polis
Kazım Çakmakçı’nın cezalandırılma-
sıyla başlayan eylemler, Sıkıyönetim
Adli Müşaviri Durmuş Akşen’den Si-
yasi Şube Devrimci Sol masası şefi
Aydın Barış’a,  MİT’çi Hiram Abas’tan
Kürdistan kasabı Hulusi Sayın’a kadar
onlarca işkenceci katilin cezalandırıl-
masıyla devam etti. Devrimci hareketin
adı bu süreçte halkın adaletiyle öz-
deşleşti 

Devrimci hareketin müdahalesi
kuşkusuz bunlarla sınırlı değildi; işçi
sınıfının 3 Ocak Genel Grevi’nden
öğrenci gençliğin 6 Kasım Boykotla-
rına; gecekondu direnişlerinden kamu
emekçilerinin Temmuz eylemlerine;
Özgür Tutsakların direnişlerinden, tut-
sak yakınlarının eylemlerine kadar
emekçilerin her sorun ve talebi karşı-
sında devrimci hareketin katılımını
ve müdahalesini görmek mümkündür. 

Silahlı Mücadelede Israr
M-L’de Isrardır

‘90’lı yılların başında bütün dünya,
Sovyetler Birliği, Doğu Almanya, Ro-
manya gibi sosyalist ülkelerdeki karşı
devrimlerle sarsılıyordu. 

Burjuvazi, sosyalizmin yıkıntıları
üzerinde tarihin en büyük ideolojik

saldırılarını baş-
lattı. 

“Tek kutuplu
dünya”, “modası
geçen bağımsız-
lık” tezleri her
yeri kapladı. 

İnançsızlık,
umutsuzluk, le-
galizm, silahlı
mücadelenin red-
di ve ne kadar
pespaye burjuva
ideolojisinin çe-
şidi varsa ortalığa
döküldü. Ve halk-
ların bunlara
inanması istendi. 

Burjuva ideo-
loglarının söy-
lemlerinin aksine
tarihin sonu gel-
medi, sınıflar sa-
vaşı bitmedi.

Ama reformizmin, milliyetçi hareket-
lerin, oportünist hareketlerin sonu
geldi. O zamana kadar emperyalizme
karşı mücadele saflarındaki, halk saf-
larındaki pek çok hareket, emperya-
lizmin işgallerini destekler hale geldiler
ve emperyalizmin halklara karşı sa-
vaşında emperyalizm tarafından yer
aldılar. 

Sosyalist sistemin yıkıldığı, sos-
yalizmin yenildiği masallarının anla-
tıldığı bir dünyada, kendisine “yurt-
sever-devrimci-komünist” diyen pek
çok hareketin uzlaşma-silah bırakma
kuyruğuna girdiği bir süreçte M-L’yiz
diyerek, silahlı mücadele bayrağını
dalgalandırmak, deli damgasını ye-
mekle özdeşti. 

Oysa ‘90’ların Türkiyesi’nde Mark-
sizm-Leninizm’de ısrar silahlı müca-
deleyi savunmaktan geçiyordu.

Silahlı mücadelede ısrar, ağır be-
delleri göze almakla sürdürülebilirdi.
İşte, 12 Temmuz Katliamı da bu be-
dellerin en ağırlarından birini ödedi-
ğimiz ve savaş gerçeğini daha iyi kav-
radığımız bir süreç olmuştur. 

12 Temmuz 1991’de İstanbul’un
Balmumcu, Yeni Levent, Nişantaşı ve
Dikilitaş semtlerinde kuşatılan Dev-
rimci Sol önder kadro ve üyeleri oli-
garşinin eli kanlı katilleri tarafından
katledildiler.   

Bu katliamda Devrimci Sol Merkez
Komite Üyesi Niyazi Aydın, Kır Gerilla
Sorumlusu İbrahim Erdoğan, Devrimci
İşçi Hareketi Sorumlusu İbrahim İlçi,
Askeri Komite Aday Üyelerinden
Cavit Özkaya, Hasan Eliuygun, Nazmi
Türkcan ve Devrimci Sol Üyeleri Bilal
Karakaya, Zeynep Eda Berk, Yücel
Şimşek ve Ömer Coşkunırmak şehit
oldular.   

12 Temmuz şehitlerimizin “Yol-
daşlar bizi aşın” çağrısına kulak veren
Devrimci Solcular; bu katliamdan ge-
rekli dersleri çıkartarak, yenilgiyi
zafere çevirmesini bilmişlerdi.

Katliamdan hemen sonra yayınla-
nan bildiride; “Onların taşıdığı sos-
yalizm bayrağı, yerlerini dolduranların
elinde daha yükseklere kaldırılacak,
emperyalizme ve oligarşiye karşı sa-
vaşımız aralıksız sürecektir.” deni-
yordu. 

(4. bölümün sonu)

Halk adaletsiz, 

katiller cezasız kalmayacak
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Halkın 
Hukuk
Bürosu

Berkin'in vurulmasının üzerinden
4, yaşamını yitirmesinin üzerinden 3
yıl zaman geçti. 4 yıldır sürdürdüğümüz
adalet mücadelesinin sonunda Berkin'in
katledilmesinde sorumluluğu olan, o
gün Berkin'i vuran gaz tabancasını
(ZET silahı) kullanan polislerden biri
olan Fatih Dalgalı hakkında dava açıldı.
İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde
görülmeye başlanan davanın iddiana-
mesinde Fatih Dalgalı'nın Berkin'i vuran
kişi olduğu iddia ediliyor. 

Elbette Fatih Dalgalı'nın Berkin'in
katili olması mümkündür. Ancak iki
şeyi gözden kaçırmamak gerekiyor. Bi-
rincisi Fatih Dalgalı bu suçu tek başına
işlemedi. Berkin'in katledilmesinden
tek başına o sorumlu değildir. Başta
emri verenler olmak üzere o gün tıpkı
Fatih Dalgalı gibi halkın üzerine gaz
bombaları yağdıran, insanları hedef
alarak gaz tabancasıyla vuran polisler
ve onları yönlendiren, talimatlar veren
amirler de sorumludur. 

İkinci nokta ise, Fatih Dalgalı'nın
Berkin'i vuran polis olduğu henüz kesin
ve net değildir. İhtimaller arasında "en
yüksek ihtimalle Berkin'i vuran polis
olduğu değerlendirilen" kişidir. Berkin'i
vuran polisin Fatih Dalgalı mı yoksa
başka bir polis mi olduğunun, olay
anında görevli ve sorumlu amirlerin
kim olduğunun belirlenmesi vb. hususlar
için ayrıntılı bilimsel, teknik araştır-
maların yapılması gerekmektedir. Bu
amaçla Berkin Elvan’ın vurulma anına
ilişkin TOMA kamerasına ait görüntü-
lerin yeniden incelenmesi talebiyle TÜ-
BİTAK'a (Türkiye Bilimsel ve Teknik
Araştırma Kurumu) gönderilmesi yö-
nündeki talebimiz üzerine mahkemenin
görüntüleri gönderdiği TÜBİTAK, mah-
kemeye gönderdiği cevap yazısında "iş
yoğunluğu"nu gerekçe göstererek gö-
rüntüleri incelemeyi reddetti.

Berkin'in vurulduğu günden başla-
yarak yürüttüğümüz ısrarlı ve kararlı
mücadele sonucu soruşturmada önemli
adımlar atılmış, normal koşullarda sav-
cıların görevleri gereği kendiliğinden
yapmaları gereken çalışmalar dahi ancak

ısrarlı taleplerimiz üzerine yapılmıştı.
Bunlardan biri de Berkin'in vurulma
anına ilişkin görüntülerin açığa çıkarılması
ve incelenmesiydi. Israrlı taleplerimiz
üzerine, Emniyet’in “yok” dediği Berkin
Elvan’ın vurulma anına ilişkin TOMA
kamerası görüntüleri ortaya çıkmış, bu
görüntüler Ulusal Kriminal Büro isimli
özel bir kuruluş tarafından incelenmiş,
bu inceleme sonucu söz konusu görün-
tülerde Berkin’i vuran ZET’çi (gaz fişeği
silahı) polisin kimliği belirlenmişti. Ancak
Ulusal Kriminal Büronun raporunda bu
görüntülerin yeteri kadar net olmaması
sebebiyle tespitin net olarak yapılamadığı,
yüzde 30 ihtimalle bu kişinin Fatih Dal-
galı olduğu belirtilmiş, daha net bir tespit
için görüntülerin iyileştirilmesi gerektiği,
bunun da TÜBİTAK veya benzeri bir
kurumu tarafından yapılabileceği belir-
tilmişti. Bunun üzerine davanın açıldığı
İstanbul 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi
TÜBİTAK’a bir yazı göndererek söz
konusu görüntülerin incelenerek buna
ilişkin rapor düzenlenmesi için yazı gön-
derdi.

TÜBİTAK ise mahkemenin bu ta-
lebini, elindeki sözleşmeyle bağıtlanmış
proje yoğunluğunu gerekçe göstererek
reddetti. TÜBİTAK, mahkemeye gön-
derdiği olumsuz yanıtında şu ifadelere
yer verdi: “Adli analiz talepleri, kuru-
mumuz tarafından yürütülmekte olan
projelerin yoğunluğunun müsaade ettiği
nispette karşılanmaya çalışılmaktadır.
Mevcut durumda; kurumumuzca yü-
rütülen sözleşmeler ile bağıtlanmış ve
gecikmesi halinde cezai yükümlülükleri
olan projelerin yoğunluğu sebebi ile
ilgili yazınızda belirtilen talebe olumlu
cevap verilmemektedir. Söz konusu talep
için Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dai-
resi Ses ve Görüntü İnceleme Şubesi
ile iletişime geçilmesi önerilmektedir.”

Neresinden bakılsa tutarsız, nere-
sinden bakılsa hukuksuz, neresinden
bakılsa katili, katilleri koruma düşün-
cesinin ürünü bir hareket. Devletin
resmi bir kurumu, mahkeme kararını
yerine getirmeyeceğini açık açık söy-
lüyor. Oysa kendisinin de bir parçası

olduğu bu devletin, uymak zorunda ol-
duğu anayasasına göre mahkeme ka-
rarlarını gecikmeksizin yerine getirmek
zorundadır. Anayasanın 138. maddesinin
son fıkrasında “Yasama ve yürütme
organları ile idare, mahkeme kararlarını
uygulamak zorundadır; bu organlar ve
idare, mahkeme kararlarını hiçbir surette
değiştiremez ve bunların yerine geti-
rilmesini geciktiremez” şeklinde açık,
kesin ve emredici bir kurala yer veril-
miştir. Buna rağmen TÜBİTAK açık
mahkeme kararını yerine getirmeye-
ceğini söylemiştir. Gerekçelerinin tu-
tarsızlığı, hafifliği bir yana bu bile nasıl
bir aymazlık içinde olduklarını göster-
mektedir.

TÜBİTAK'ın cevabındaki gerekçeler
ise aymazlığın vardığı noktayı göster-
mesi açısından ilginçtir. "...kurumumuzca
yürütülen sözleşmeler ile bağıtlanmış
ve gecikmesi halinde cezai yükümlü-
lükleri olan projelerin yoğunluğu sebebi
ile..." demiş TÜBİTAK mahkeme ta-
lebini reddettiği yazının gerekçesinde.
Ellerindeki projeler gecikince cezai so-
rumlulukları varmış ama mahkeme ka-
rarlarını yerine getirmeyince cezai so-
rumlulukları yokmuş! Buna inanmamızı
istiyorlar. 

TÜBİTAK'ın bu cevabını okuyunca
ister istemez şu soru da akla geliyor.
Acaba neymiş "gecikmesi halinde cezai
yükümlülükleri olan" büyük bilimsel,
teknik projeler? Kısa bir internet araş-
tırması yapınca görülüyor ki TÜBİTAK
"Günah çıkarma", "kansere karşı dua
ile tedavi", “Kötü söz söyletilen kavanoz”
projesi gibi son derece bilimsel ve
teknik proje ve buluşlarla meşgul! Bu
yoğunluktan Berkin Elvan dosyasındaki
görüntüleri incelemeye fırsat bulamı-
yorlar.

Bütün bunların bir tek anlamı vardır:
TÜBİTAK da devletin diğer tüm ku-
rumları gibi devletin; faşizmin işlediği
bütün suçların ortağıdır. Görevi bilimsel,
teknik araştırmalar yapmak değil dev-
letin, faşizmin suçlarını örtmek, açığa
çıkmaması için elinden geleni yapmak,
halk çocuklarının katillerini korumaktır. 

Berkin’in Vurulma Anına İlişkin Görüntüleri "Yoğunuz" Diyerek
İncelemeyi Reddeden TÜBİTAK Faşizmin Suçlarına,

Berkin’in Katledilmesine Ortak Oluyor!

TÜBİTAK "Günah çıkarma", "kansere karşı dua ile tedavi", “Kötü söz söyletilen
kavanoz” projesi... gibi son derece bilimsel ve teknik proje ve buluşlarla meşgul! 

Yürüyüş
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Klasik müzik bestecisi ve sosyalist
aydın D. Şostakoviç 7. senfonisini
Nazi orduları tarafından kuşatılmış
Leningrad kentinde besteler. Şosta-
koviç, kendisinin cephe gerisine gön-
derilmesine dair öneriyi reddeder ve
Leningrad halkıyla beraber kalır. Hal-
kın sanatçısı halkıyla aynı koşullarda
yaşayıp direnecektir. Halk sanatçısı
olmanın doğallığı bunu gerektirir.

Leningrad kenti, faşistlerin kuşat-
ması altındadır. Leningrad halkıyla
birlikte Kızıl Ordu güçleri direnmek-
tedir. Kent hemen her gün Alman
uçakları tarafından bombalanmakta ve
dahası, kuşatılmış kentin halkı açlık
çekmektedir. Toplamda bir milyon Le-
ningrad’lı bu kuşatma sırasında şehit
düşer. Okuyanların anımsayacağı gibi
"Teslim Olmayanlar Ölmez" romanı
da Leningrad direnişinin belli bir ke-
sitini çok canlı bir şekilde anlatır.

Şostakoviç işte bu ortamda süren
direnişin içinde 7. senfonisini besteler.
Öyleki, direnişin bütün kahramanlığı
Leningrad Senfonisi'nde dile gelir.

Bize, Şostakoviç'in 7. Senfonisi'ni
anımsatan, bir yoldaşımızın aşağıda
yazdıklarıdır. Tutuklanıp F Tipi tecrit
hücrelerine atılmış olan yoldaşlarımıza
Genel Direnişimiz'in sesi ulaşır. Ge-
risini kendi kaleminden okuyalım:

"... İlk girdiğimizde tel örgüler, taş
duvarlar, koca demir kapılar ve gar-
diyanlar vardı. Ama bizi ilk karşılayan
dost seslerin sloganları oldu. Gün
ağarıp ilk günümüzü tutsak olarak
geçirecekken, akşama kadar slogan
ve kapı dövmeleri susmadı. 

10.00-11.45-15.00-17.00-22.00
Hücre hücre yükselen sesler, demir

kapının gür seslerine karışıyor sonra
ve sloganlar patlıyor ard arda.

Bu bir senfoni, bir tutsa-
ğın ilk heyecanı ve yalnız
olmadığını kavratan sesler...
Sloganlar ve demir kapının
ritmi duyduğum en güzel
senfonidir şimdi..."

Söz konusu olan Genel
Direniş Senfonisi'dir. Özgür
Tutsakların periyodik olarak

kapılara vurmasından çıkan ritmik
seslerdir bunlar. Gözünde canlandırıp
belli bir izlenim edinmek isteyenler,
yapımcılığını İdil Kültür Merkezi'nin
yaptığı "F Tipi Film"in ilgili kısımlarına
bakabilirler. 

Bizimkiler Faşizme
Direnmeye Devam Ediyorlar
Hala..

İlk gelen tutsaklara yalnız olma-
dıklarını kavratan bir senfonidir bu.
Çünkü direnişin sesini, soluğunu taşır.
Bu sesleri duyduğunuzda yüzünüzde
belli bir tebessüm oluşur. "Aha!" der-
siniz; "tam yerine geldik, bizimkiler
burada da direniyorlar faşizme."

Dün Leningrad'ta, Moskova Ön-
lerinde, Stalingrad'ta nasıl direndilerse
aynı inançla direnmeye devam edi-
yorlar. Gelen sesler Stalingrad önle-
rindeki çarpışmanın yankısı gibi gelir
size. Vuruyor işte "Bizimkiler" faşizme
yine aynı inançla, hınçla, coşkuyla.
Ve her darbe, "Halk Yenilmez" diyor.
"Haklıyız Kazanacağız" diyor.

Kapı dövme sesleri direnişin içinde
olmayanlar, belli bir direngenlik taşı-
mayan yılgınlar için "gürültü" gibi
gelebilir. Öyle ya demir kapılara dü-
zensiz şekilde vurulmasından oluşan
"kaba" seslerdir bunlar. Ama işte di-
rengenliği yaşam biçimi haline geti-
renler için bu sesler senfonidir: Genel
Direnişin Senfonisi.

Özgür Tutsaklar nasıl bir hınçla
vurur o kapılara, görmelisiniz... 

Bu sesleri yüreğinizle duymalısınız:
Dan... Dan... Dan... Eylem süresi
olarak kaç dakika tespit edildiyse artık
o kadar vurulur kapılara. Arada bir
durup diğer kapılardan gelen seslere
kulak verirsiniz. Ne güzel geliyordur
sesler ve hemen siz de başlarsınız bu

güzelliğe yeniden katılmaya. 
Faşizm bu sesler karşısında acizdir.

Kimi faşist hapishane idareleri kapı
dövme eylemlerini kendince "namus
sorunu" olarak algılar. Kapılara vu-
rulmasını istemezler. Hatta misillemede
bulunurlar, saldırırlar ama engelleye-
mezler direnişin senfonisini. Kapılara
vurdukça darduman olur faşist na-
mussuzlukları.

Elinize ne geçerse onunla vurur-
sunuz kapılara. 

Karavana tencereleri bu iş için bi-
çilmiş kaftandır: Dan... dan... dan...
Çekpas sopaları da iş görür: Dan...
dan... dan... Hiçbir şey yok mu, o za-
man kapıya sırtınızı dönüp ayağınızla
geriye doğru vurmaya başlarsınız:
Dan... dan... dan... Çıplak elinizle vu-
rursunuz: Dan... Dan... Dan... Ve gi-
derek kulağınız hangi hücrenin kapılara
neyle vurduğunu ayırt etmeye başlar.
İnce sesler, kalın sesler, ara sesler
iner çıkar, çoğalır ve sürer Direniş
Senfonisi... Kapı dövmenin en sert
sesi içerdeki havalandırma ya da tu-
valetin demir kapısını çarpmaktır. En
güçlü ve titretişimli ses böyle çıkar:
DAN... DAN... DAN... Sarsılır bütün
duvarlar, yıkılacak gibi titrer hapis-
hane.

Bu Ses Bizim Sesimizdir...
Şehitlerimizin sesidir bunlar...
Direnişin senfonisi şehitlerimizin

yadigarıdır. Ve şehitlerimiz, direnişle
soluk alıp vermeye devam ederler.
84'ün dört karanfilinin, 96'nın Berdan
ve İdilleri'nin, Buca, Ümraniye, Ulu-
canlar şehitlerinin ve 122'lerin, Engin
Çeber'in sesini, nefesini duyarsınız
artık her kapı dövme sesinde. "Özgür
Tutsakları teslim alamayacaksınız"
diyen seslerdir bunlar. Ve bir daha
vurulur, bir daha, daha...

Direnişin ayak sesidir bunlar...
Faşizm sizi tutsak almıştır ve sal-

dırmaya devam eder. Düşünce deği-
şikliği dayatıp sizi pişman etmek için
ince ve kaba biçimlerde saldırırlar.
Dayattıkları teslimiyet, istedikleri bo-
yun eğmenizdir. Korku ve çaresizlik
içinde yılgınlaşmanızı sağlamaya ça-
lışırlar. İşte bu kirli amaçlarını direnişle

GENEL DİRENİŞ SENFONİSİ...

Özgür TutsaklardanÖzgür Tutsaklardan
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ezip geçerken çıkardığınız ayak ses-
leridir kapıların güm güm etmesi. Dü-
şüncelerinizin taarruzudur kapılara
inip kalkan her bir darbe.

Onurun sesidir bunlar... 
Yani, kendine saygının sesleridir.

Özgür Tutsak kendine saygı duyar,
çünkü taşıyıp savunduğu ve uğruna
ölümlere gidip geldiği değerlerine her
koşulda sahip çıkmıştır. Bu değerleri
ezdirmemenin gücüyle dimdik durur
faşizmin karşısında ve kapılara vurur.
Dan... Dan... Dan...

Umudun sesidir bunlar...
Meçhul geleceğe dair hayali bir

umut değildir Özgür Tutsağın yaşadık-
ları. Polyanacılık oynamaz O. Yarını
yaratıyor oluşunun umudunu yaşar ve
işte bu yaratıcılığını her koşulda savunup
sürdürür. Mücadele ve direnişin içinde
eliyle yarattığı tarihsel bir umuttur bu.
Ve yeri geldi mi, umudunun harcına
canını da katar. Dan... Dan... Dan...

Tarihin sesidir bunlar...
Sivas'ın Toprak Kalesi'ne hapsedilen

Pir Sultan'a "içinde şah geçmeyen bir
deyiş söyle seni salıverelim" demişler
de "açılın kapılar şaha gidelim" demiş
Pir Sultan... Victor Jara'nın gitar çalan
parmaklarını kırmışlar da beş bin yürek
olup ıslıkla söylemişler şarkılarını tutsak
edildikleri stadyumda... Spartaküs'ün
çarmıhından, Bedreddin'in darağacın-
dan, Partizanların Çav Bella'sından,
Che ve Fidel'in silahından, Mahir Hü-
seyin Ulaş'ın "Kurtuluşa Kadar Savaş"
deyişinden Dayı'nın "Haklıyız Kaza-
nacağız" seslenişine süzülüp gelen ses-
lerdir bunlar. Dan... Dan... Dan...

Halk sevgimizin sesidir bunlar...
Halkımız büyük ailemizdir. Emeği

güzel, baş eğmezliği güçlü, tarihi
onurludur halkımızın. Yozlaştırılıp dü-
şürüldüğü acı yanlar da vardır. Ama
bir kez örgütlendi mi artık Mahir Hü-
seyin Ulaştır, Sabodur, İdildir, Şenaydır,
Canan ve Zehradır, Şafaktır, Çiğdem-
dir, Leyladır, Bilgehandır bizim hal-
kımız. Yeri geldi mi "Bir canım var
feda olsun" dediğimiz halkın içinden
gelen seslerdir bunlar: Dan... Dan...
Dan...

Vatan sevgimizin sesidir bunlar...
Vatanımız büyük evimizdir. Ve fakat,

emperyalistlere peşkeş çekiyorlar vata-

nımızı. Teksaslı Çavuş kovboy çizme-
leriyle çiğniyor vatanımızın bağrını da,
bağımsızlığı da. Hatice Aşık olup vatan
sevgisini kuşanarak bu ihanete karşı çı-
kınca da atıyorlar tecrit hücrelerine. Ve
hücrelerden yükseliyor vatan sevgimizin
sesi: Dan... Dan... Dan...

Devrim inancımızın sesidir bun-
lar...

Tecrit işkencesinin esas amacı dü-
şünce değişikliği dayatması yani dev-
rimciliğin yok edilmesidir. Ama ba-
şaramadılar. Çünkü, direndik. Büyük
Direnişimizin 122 şehidiyle halkın
yenilmezliği, devrimciliğin yok edi-
lemezliği bir kez daha kanla yazılmıştır
tarihe. Ve devrimin o güzel sesi yük-
selmektedir şimdi hücrelerden: Dan...
Dan... Dan... 

Sevdiklerimize bağlılığımızın se-
sidir bunlar...

Anamızın ninni söyleyen içtenli-
ğinin, bebemizin ağlayışındaki ma-
sumluğunun, yare duyulan özlemin,
arkadaşların vefasının... içimizde yük-
selip taşan hasretimizin sesleridir bun-
lar. Dan... Dan... Dan...

Neşenin sesidir bunlar...
"Mutluluk bilinç işidir" diyordu

122'ler. Çünkü, faşizme karşı direniyor
olmak bahtiyar eder insanı. Saldırıp
işkence etseler bile bahtiyarlığınızı yok
edemezler. Tam aksine direnip baş eğ-
medikçe artan bir olgudur bizim mut-
luluğumuz. Çünkü başınızın eğilmez-
liğinde taşınır ancak bahtiyarlık. Başınızı
eğerseniz önce mutluluğunuz yere düşer
ve geriye kalan düşkünlük olur. Düş-
künler ise ne yaparlarsa yapsınlar artık
asla mutlu olamazlar. Hücrelerden yük-
selen ise direniyor olmanın bahtiyarlık
sesidir. Ve her kapı dövme eyleminin
bir de neşesi vardır ki, eylemin süresi
bittikten ve herkes durduktan sonra
mutlaka birileri bir süre daha vurmaya
devam eder. Hücrelerden yükselen ne-
şenin sesidir bunlar: Dan... Dan... Dan...

Yoldaşlığın sesidir bunlar...
Yoldaşlarınızın yanından çekip ko-

partarak atmışlardır kör hücreye. Par-
maklıkların ve betonun arasına gö-
merek sesini soluğunu kesip yılgın-
laştırmak isterler. "Yapayalnızsın bu-
rada, seni kimse duyamaz" derler.
Ama engelleyemezler yoldaşların o

güçlü sesinin ulaşmasını. Önce uzaktan
gelir sesler, sonra anlamaya başlarsın.
Ve çözünce direnişin dilini, başlarsın
sen de direnişin senfonisine ses kat-
maya: Dan... Dan... Dan... 

Demek Saldırı, Öyle Mi...
Özgür Tutsaklarımız Leningrad

Senfonisi'ni dinlemek ya da kitabını
okumak olanağından yoksunlardır.
Çünkü AKP faşizmi tutsakların iste-
dikleri müziği dinlemelerine hiçbir
zaman olanak vermediği gibi şimdi
de okumak istedikleri kitapları edin-
melerini de yasakladı.

Bu türden yasak ve saldırılara karşı
direnen Özgür Tutsakları ise sürgün
sevklerle hapishaneler arasında do-
laştırarak yorup yılgınlaştıracaklarını
zannediyorlar. Gene yanılıyorlar, çünkü
gittiğimiz her yere Genel Direniş sen-
fonisini de taşıyoruz. Ki hücrelerde
tek başımıza tutulsak dahi yalnız de-
ğiliz. Ne kadar çok, ne kadar çoğul
olduğumuzun kanıtı da Genel Direniş
senfonimizdir. Dünün, bugünün ve
yarının bütün onurlu insanlarının sesi,
kapılara indirdiğimiz her bir darbede
yükselmektedir.

Demek, kitaplarımızı yasakladınız...
Demek, sohbet hakkımızı gaspettiniz...
Demek, hasta tutsaklarımızı serbest
bırakmıyorsunuz... Demek, sürgün
sevklere devam ediyorsunuz... Demek
işkence, demek saldırı, demek baskı
öyle mi... 

O halde; hem içerde hem dışarda
DAN DAN DAN... 

İşte bu sesler büyüyen öfkemizin
işaret fişeğinden çıkan seslerdir ve
ardı gelecektir.

Bir Mektup da Sen Gönder
Tecrit Duvarları Yıkılsın

Bahçelievler Halk Cephesi 8 Ni-
san’da 8 kişiyle birlikte özgür tutsaklara
mektup yazdı. Özgür Tutsaklar Hasan
Tahsin Akgün, Çağrı Avcı, Coşkun
Şimşek, Muzaffer Elmastaş ve Süley-
man Acar'a mektup yazan Bahçelievler
Halk Cephesi'nin bu konuyla ilgili
açıklamasında özgür tutsakların yalnız
bırakılmaması gerektiği ve halkın onurlu
evlatlarını sahiplenmenin bir sorumluluk
olduğu söylendi.
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�� Biz diyoruz ki; Her gün
yatağa aç giren milyonlarca in-
sanın kaderini emperyalistlere
teslim etmeyeceğiz. En zengin 8
kişinin mal varlığı tüm dünya halklarının yarısının mal varlığına denk geldiği bir
dünyada bu adaletsizliği yaratan emperyalistlere karşı bıkmadan savaşacağız.

� Biz diyoruz ki; emperyalizm güçlü değildir. Çünkü o çürümekte olan ka-
pitalizmdir.

� Biz diyoruz ki; emperyalizm sürekli savaş demektir. Çünkü emperyalistlerin
temel dürtüsü kardır. Bunun için de sürekli pazar arayışı içindedirler. Pazar elde
etmenin en temel yöntemi savaş örgütlemektir. Devletlerin yaptığı silah siparişleri
Lenin’in söylemiyle “devlet paralarının meşru yoldan çalınmasıdır.”

� Biz diyoruz ki; emperyalistler dünyanın en ücra köşelerine girmek, yeraltı
ve yerüstü zenginliklerini yağmalamak, üretim yapabilmek ve ürettiği metaları
satabilmek için en çok sömürebileceği ve kar elde edebileceği yer neresiyse
anında oraya ulaşmak ister.  Bu sömürü ve zulme son vermek için emperyalizmi
yenmek dışında yol yoktur.

� Biz diyoruz ki; Küba devriminin lideri Fidel Castro “soygun felsefesine
son verin, savaş felsefesi de ortadan kalkar” demiştir. Bugün Ortadoğu’dan Uk-
rayna’ya, Yemen’den Somali’ye kadar halkların kanının akıtıldığı yerde emper-
yalistlerin soygunu vardır.

� Biz diyoruz ki; tekellerin kar elde etme özgürlüğü, halkların katledilmesi
demektir. Emperyalizmin “hür dünya”sı halklar için hapishane demektir.

� Biz diyoruz ki; emperyalizmin en büyük yalanlarından birisi “terörizm”dir.
Dünyanın en büyük teröristi emperyalistler ve işbirlikçileridir. Emperyalistler
ulusal ve sosyal kurtuluş hareketlerinin doğması, gelişmesiyle birlikte “terörizm”
suçlamasını ortaya atmış; kurtuluş hareketlerini gayri meşru duruma düşürmek
istemiştir. Emperyalistler bu yolla kendi terörizmini meşrulaştırır.

� Biz diyoruz ki; halklarımızın kanını akıtan, topraklarını işgal edip sömü-
ren emperyalizmle barışmayacağız. Emperyalistlerle barış, halkların kaderini
emperyalistlerin tekellerinin insafına terk etmektir.  Biz de bunu kabul etmedik,
etmeyeceğiz. Emperyalizme karşı savaşacağız.

� Biz diyoruz ki; şimdi zaman silahları toprak altına gömme, teslimiyet
ilanları verme zamanı değil. Şimdi zaman silahlarımızı toprak altından çıkartıp
emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı savaşma zamanıdır.

Emperyalizme Karşı Savaşmaktan
Başka Yol Yoktur

EMPERYALİZMİ YENMEKTEN
BAŞKA KURTULUŞ YOLU

YOKTUR!

Biz diyoruz ki;�
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Kanla beslenen ABD, 7 Nisan'da
Suriye'ye havadan bombalar yağdırdı.
Katil Amerika her zamanki katliamcı
ve saldırgan politikalarını komplolarla
uygulamaya devam ediyor. Bahane
geçmişte Irak'ta uygulanan “kimyasal
silah kullanıldı” komplo teorisiyle
aynı. Şimdi de 4 Nisan'da İdlip'te
Suriye Ordusu'nun kimyasal silah
kullandığı iddiası söz konusu. 

ABD Başkanı Donald Trump;
"Bu gece kimyasal saldırının yapıldığı
askeri üssü hedef alan bir saldırı em-
rini verdim. Suriye'deki füze ope-
rasyonu ABD'nin güvenliği için el-
zemdi." açıklaması yaparak saldırıyı
savundu. Ve bu alçakça saldırı şu
şekilde gerçekleşti: 7 Nisan günü
sabaha karşı saat 04.40'ta Akdeniz'in
doğusundaki ABD savaş gemilerinden
Suriye'ye 84 milyon dolarlık, 59 To-
mahawk füzesi fırlatıldı. Homs ya-
kınlarındaki Al-Shayrat hava üssünü
hedef alan saldırıda, Homs Valisi'nin
açıklamasına göre 6 Suriye askeri
şehit düştü ve ciddi maddi hasarın
oluştuğu üstte 14 uçak imha oldu.

Saldırının ardından halklara düş-
man olan iktidarlardan Türkiye, Suudi
Arabistan, İsrail, İngiltere ve Almanya
Amerika'ya destek açıklamaları yap-
tılar.

Halkların baş düşmanı ABD, hiç-
bir delil olmadığı halde, Al-Shayrat

hava üssünden İdlip'e kimyasal silah
saldırısı düzenlendiğini iddia ederek
pervasızlığını bir kez daha gösteriyor.
Hatırlanacağı üzere, 4 Nisan'da İdlip'te
Han Şeyhun kasabasında işbirlikçi-
lerin kimyasal silah üretim deposunun
patlaması sonucu onlarca kişi yaşa-
mını yitirmiş ve yaralanmıştı. İşbir-
likçilerin elinde kimyasal silah varsa
Türkiye faşizmi ve emperyalizmin
desteğiyle temin edilen hammadde-
lerle üretilmiştir. Türkiye'den kimyasal
gazların üretiminde kullanılan ham
maddelerin Suriye'deki işbirlikçilere
ulaştırıldığına dair çokça haber ya-
yınlandığı bilinen bir gerçek. Ayrıca
kimyasal patlamadan hemen iki gün
sonra hiçbir araştırma yapmadan hız-
lıca saldırı kararı alınması, ABD'nin
Suriye'ye yönelik bu saldırısının daha
önceden planlanmış olduğunu ve
uluslararası kanunları hiçe saydıklarını
ortaya çıkarıyor. Üstelik uluslararası
kanunların halkların yararına olma-
dığı, emperyalistlerin çıkarlarına ol-
duğu bilinmesine rağmen, kendi ka-
nunlarını bile hiçe sayıyorlar.

Bu nedenle, bu saldırının Suriye
hükümetinin zehirli gaz kullanmasına
yönelik bir tepki olduğu iddiası açık
bir yalandır. ABD, 1999’da Sırbistan’a
yönelik hava saldırısında, 2001’de
Afganistan’ı ve 2003’te Irak’ı işga-
linde ve 2011’de Libya’ya, en son

da Yemen'e yönelik saldırısında ol-
duğu gibi, Suriye'ye yönelik saldırısını
haklı çıkarmak için kullandığı bir
bahanedir. Irak'ın Musul kentinde
çoluk çocuk demeden aileleri bom-
balarla, kimyasal silahlarla canlı canlı
yakıp tüm kenti imha eden ABD,
halkların savunucusu olamaz. ABD,
Suriye'deki savaşın başından itibaren
Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, si-
yonist İsrail gibi işbirlikçileri aracı-
lığıyla Suriye'ye müdahale etmeye
çalışmıştır. Suriye iktidarına ve halk-
larına karşı savaşan IŞİD, Nusra
Cephesi, ÖSO gibi örgütleri destek-
lemiş, büyütmüş ve bugün IŞİD'i
yok etme bahanesiyle Suriye'deki
varlığını, Suriye'nin kuzeyinde kur-
duğu askeri üslerle sürdürmeye ça-
lışmaktadır. 

Suriye'de 7 yıldır dökülen kanın
baş sorumlularından biri katil Ame-
rika'dır! 

Halkların kanıyla beslenen Ame-
rika'nın bu pervasız saldırganlığına
karşı savaşalım! Başta ABD'ye olmak
üzere tüm emperyalistlere karşı, en-
ternasyonalist mücadeleyi büyütelim!

Kahrolsun Amerikan Emperya-
lizmi!

Halkların Katili Amerika Orta-
doğu'dan Defol!

Yaşasın Halkların Kardeşliği ve
Mücadelesi!

Suriye Halk Cephesi: Halkların Katili ABD,
Döktüğü Kanda Boğulup Yok Olmaya Mahkumdur!

Siyonist Katil İsrail
Hapishanelerinde Direnen
Tutsaklar Teslim Alınamaz!

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi 7
Nisan’da Filistin Esirler Günü dolayı-
sıyla Suriye’nin Şam ili Meydan Ma-
hallesi’ne bağlı Yeni Zahire’de bulunan
Arap Kültür Merkezi’nde bir program
yaptı. Programa davet edilen Suriye
Halk Cephesi de katıldı. Program şe-
hitler için yapılan bir dakikalık saygı
duruşundan sonra başladı. İlk önce ge-
lenler selamlandı. Daha sonra küçük
çocuklardan oluşan folklor ekibi halkı
coşturan çok güzel bir oyun sergiledi.
FHKC’nin siyasi sorumlusu ve  Golan
Tepesi Esirleri Merkezi’nin sorumlusu
birer konuşma yapıp Siyonist katil
İsrail devletinin esir aldığı Filistinli

önderlerden Ahmet Saadat ve diğer
tüm esirlere selam gönderildi.
FHKC’nin siyasi sorumlusu Ahmet
Abu Suud, konuşmasında 2016 yılında
hukuksuzca çok fazla tutuklanmalar
olduğunu, bu tutuklananların arasında
erkek ve kız çocuğu ile kadınların ol-
duğunu dile getirdi.  Ayrıca, Amerika’nın
Suriye’ye yönelik saldırısı kınandı.
Programda Suriye Halk Cephesi’nin
esirler için yazdığı mesaj da okundu.
Mesajda  “Öncelikle siyonist katil İsrail
hapishanelerinde esir düşen tüm dire-
nişçilere selam ve sevgilerimizi yollu-
yoruz.  İsrail hapishanelerinde direnen
tüm yoldaşlara onların yanında yer al-
dığımızı ve bu direnişte kol kola oldu-
ğumuzu söylemek istiyoruz.  Zalime
ve zulme karşı direniş, Filistin toprak-
larında ve İsrail’le işbirliği içinde olan

AKP iktidarına karşı, bizim ülkemizde
de devam ediyor. Ülkemizdeki hapis-
haneler her zaman devrimci tutsakların
direnişini kırmak için her türlü baskı,
işkence ve katliam politikasını uygu-
lamıştır. Bu politikaya karşı direnişte
yüzlerce şehit verdik. Birçok tutsak da
sakat kaldı. Ve son olarak şunu söylemek
istiyoruz. Dünyada tüm hapishanelerde
esirlere, direnenlere ve özgür tutsaklara
yapılan saldırılara, işkence ve baskı
politikalarına karşı enternasyonalist bir
dayanışma eylemiyle tepki gösterme-
liyiz.” denildi. Daha sonra gençlerden
oluşan bir tiyatro sergilendi. Tiyatroda
zulme sessiz kalıp birleşilmediği sürece
teker teker ölündüğü vurgusu yapıldı.
Ve birleşilirse her zulmün üstesinden
gelineceği anlatıldı. 

Yürüyüş
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Zaaf, zayıflık demektir. İrade zayıflığı-
dır. Yanlış olduğunu bildiğin halde yap-
maya devam edersen, adı zaaf olur.

İrade ise, bir şeyi yapıp yapmamaya
karar verme gücüdür. İrade insanı onurlu
ve kararlı yapar.

Tersinden ele alırsak eğer, zayıflıkla-
rımızı güçlü hale getirmek için irademizi
güçlendirmeliyiz. Bir şeyi yapıp yapma-
ma konusunda karar verirken gücümüzü
nereden alacağız peki? İrademizi nasıl
güçlendireceğiz?

1- İrade, bilgiyle güçlenir.
2- Eğitimle güçlenir.
3- Bilinçle güçlenir.
4- İdeallerle güçlenir.
5- Halk ve vatan sevgisiyle güçlenir.
6- Yaratılan değerlere bağlılıkla güç-

lenir.
7- Sosyalizmin kurulacağına olan inançla güçlenir.
8- Örgütüne, halkına, yoldaşlarına olan güvenle

güçlenir.
9- Yüklendiğin sorumluluk ve misyonla güçlenir.
10- Şehitlerimize verilen sözle güçlenir.
11- Halk düşmanlarıyla uzlaşmayarak güçlenir.
12- İlke ve kurallara uyarak güçlenir.

13- İstikrarlı bir şekilde eleştiri özeleştiri ile güçle-
nir.

14- Programlı çalışarak güçlenir.
İrade kof bir inanç ve insanüstü bir şey değil emek

ve cüretli olmaktır.
İrademiz güçlendikçe zaaflarımızla tek tek savaşabi-

liriz. 

Halkın Mühendis Mimarları’ndan ve aynı zamanda
Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi üyesi Olcay
Abalay, 12 Mart günü Dersim’in Pertek ilçesinde “ifade
eksiğin var” denilerek gözaltına alınmış, 5 gün gözaltında
tutulduktan sonra da 17 Mart günü mahkemeye çıkarıl-
dıktan sonra hukuksuzca tutuklanmıştır. Şu anda Silivri
6 No’lu L Tipi Hapishanesi’nde tutsaktır. Olcay Abalay,
bir makine mühendisidir.  Halkın Mühendis Mimarıdır.
Halkın yüksek elektrik faturaları ödemesine karşı Armutlu
halkı için rüzgâr türbinleri yapmış, Dersim’de zorla
boşaltılmış bir köyde kalan, elektriği olmayan bir aile
için su türbini yapmış, yürüme engelli halkımız için yü-
rüteçler yapmıştır. Armutlu’da inşa edilmekte olan
Cemevi ve Kültür Merkezi için büyük emekler vermiş;
yeri geldiğinde harcını karmış, tuğlasını örmüştür. Aynı
zamanda ülkesindeki adaletsizlikleri de kendi sorunu
bilendir Olcay Abalay. Yıkımlara karşı Armutlu halkının
mücadelesine omuz vermiş, Dilek Doğan’ın katledil-

mesinin ardından Armutlu’da kurulan adalet çadırında
Dilek için adalet talebini haykırmıştır. Olcay Abalay’ın
tutuklanma gerekçesi olarak; halk için mühendislik mi-
marlık yapması gösterilmiştir. Bu büyük “suç” hepimizin
yapmaktan onur duyacağı insanlık görevidir. Katillerin,
hırsızların serbest bırakılıp elini kolunu sallayarak
dolaştığı ülkemizde halk için mühendislik yapan, tertemiz
yüreği halk ve vatan sevgisi ile çarpan Olcay Abalay’ın
tutuklanması büyük bir adaletsizliktir. Bu adaletsizliğin
bir an önce ortadan kalkmasını ve Olcay Abalay’ın
serbest bırakılmasını istiyoruz. Olcay Abalay’ın serbest
bırakılması için bir imza da siz verin…

Link: https://www.change.org/p/halkın-mühendisi-
olcay-abalay-serbest-bırakılsın

Halkın Mühendis Mimarları 
Facebook: www.facebook.com/halkinmuhendismi-

marlari
Twitter: www.twitter.com/halkinmuhendis

ZAAFLARLA MÜCADELE, 
İRADELİ OLMA MÜCADELESİDİR

aklımız
dİyalektİk 

materyalİzmdİr
DEVRİMCİLİK AKIL TAMİRCİLİĞİDİR

Olcay Abalay İçin ‘change.org’da
İmza Kampanyası
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Emperyalist saldırganlık devam
ediyor. Emperyalizmin önünde şu veya
bu biçimde engel olan yönetimleri
değiştirmek için yapılan emperyalist
müdahalelerin yarattığı çatışmalar,
emperyalizmin besleyip büyüttüğü İs-
lamcı güçlerin Irak'tan Suriye'den baş-
layıp Fransa'ya Belçika'ya uzanan halk
düşmanı eylemleri, göçler, mülteci-
leştirilen halklar, az sayıda tekelin
hergün daha büyük miktarlarda gelire
el koyması ve yeni sömürge halkların
artan açlığı, yoksulluğu... Dünya alt
üst olmuş durumda. Ülkemizde de
kriz derinleşiyor. Egemen sınıflar arası
çelişkiler artıyor. Çelişki, birbirlerine
darbe yapma noktasına bile ulaştı.
Memnuniyetsizlik, iktidarlara oy veren
kitlelerde bile yaygın bir ruh halini
aldı. OHAL'le iktidar halka savaş açtı.
Sokağa çıkma yasakları ve katliamlar
devam ediyor. Devrimcilere yönelik
saldırılarsa artıyor.

En genelde dünyada, özelde de
ülkemizde sıradan günler yaşamıyo-
ruz. 

İmparatorluğunu ilan eden Ame-
rika, işgaller mi yapmadı, iktidarlar
mı devirmedi... Ne yaparsa yapsın,
Büyük Ortadoğu ve Kuzey Afrika
Projesi'ni istediği gibi hayata geçi-
remedi.  Kimi ülkelerde (Irak, Libya
gibi) işgal ederek, kiminde halkın
haklı taleplerini ve özgürlük isteklerini
kullanıp, halkı kendi denetiminde
ayaklandırarak, (Mısır, Fas, Tunus
gibi) iktidarları değiştirdi. 

Suriye'de  de yönetimi değiştirmek
için saldırdı, fakat batağa saplandı.
Hiçbirinde de istediği başarıyı elde
edemedi. Irak'ta, Libya'da işbirlikçi
iktidarlar kursa da buralarda hala iç
çatışmalar devam ediyor. AKP ikti-
dara geldiğinden bugüne kadar eko-
nomik, siyasi her alanda "lider ülke",
"başarıdan başarıya koşuyoruz" de-
magojisiyle göz boyamaya çalıştı.
Ortadoğu'da kendilerine bazı "mis-
yonlar" biçtiler; tabi emperyalistlerin
basit birer “maşa”sı oldukları hemen
ortaya çıktı. 

Gerek ülke içinde, siyasal ve eko-
nomik planda, gerekse de emperya-
listlerle AKP'nin arasında kriz gittikçe
büyüyor; 15 Temmuz darbesini bu
açıdan krizini hafifletme aracı olarak
kullanıp durumu lehine çevirmeye
çalışsa da, bunu da yapamamıştır. 

Emperyalizm de
İşbirlikçileri de
Mızrağı Çuvala
Sığdıramıyor 

Hiçbir bölgede, ül-
kede çıkan sorunu, ar-
tık, "bölgesel sorunlar,
yerel müdahaleler"
olarak çözemiyorlar.
Her ülke, kendi öz-
günlüklerine göre, dar-
belere, sıkıyönetimle-
re, OHAL'lere, farklı
ittifaklara başvurarak,

kitleleri gerçek sorunları dışında,
mezhep temelinde, ırkçı temelde
farklı yönlere kanalize ederek, siya-
si-ekonomik-sosyal krizin derinleş-
mesini engellemeye çalışıyorlar. An-
cak ne yaparlarsa yapsınlar, hiçbir
kesim memnun değil. Ne tekeller,
ne iktidarların tabanları, ne de halk...

Dünyada bir kasırga esiyor. Ka-
sırganın içinde, emperyalist saldırılar,
iç çatışmalar, milliyetçilik ve mezhep
temelindeki çatışmalar,  göç yolla-
rındaki milyonlar; dünyadaki ada-
letsizliği tarihte eşi görülmemiş ölçüde
büyüten, bir kıtada yaşayan halklarla,
üç tekelcinin gelirinin aynı olduğu
bir tekelleşme; "iş kazaları"nda, "do-
ğal afetlerde" katledilenler, kapita-
lizmin zehirlediği milyonlar var. Ka-
sırganın merkezinde yer elan ise dev-
rim mücadeleleridir. Çünkü yukarıda
sayılanların hiçbiri, mevcut durumu
değiştirecek bir dinamiği içinde ta-
şımazlar. Bu dinamiği  taşıyan tek
güç, devrim mücadeleleridir. 

Bu kasırganın bir değişime sebep
olacağı açık. Sorun bu değişimin
hangi yönde ve kimin lehine olacağı-
dır? 

Bu kasırganın merkezinde biz varız.
Halkların umutları lehinde bir değişi-
min ana dinamiği biziz. Bu kasırganın
ortasında, devrim ve sosyalizm alter-
natifini temsil eden sadece biziz. Dün-
yada şu veya bu biçimde bir çok sol
siyasi hareket var; ancak iktidar id-
dialarını, devrim hedeflerini terket-
mişlerdir. Alternatif olma iddiasıyla
savaşan sadece biz varız. Dünyada
emperyalizmle uzlaşmayan,  halkların
devrimci iktidarını savunan, bağım-
sızlık, demokrasi ve sosyalizmi te-
reddütsüz ve net olarak savunan bir
tek biz varız. VE TEK BAŞIMIZAYIZ. 

Kasırganın emperyalizmi ve iş-
birlikçilerini vurmasını  sağlamalıyız.
Bu bizim görevimiz. 

Bu yüzden, mücadelemiz olağan

KASIRGANIN TAM KALBİNDE
MERKEZİNDEYİZ

SAVAŞIMIZI TAARRUZLA VE 
TAARRUZ KÜLTÜRÜYLE BÜYÜTECEĞİZ!
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seyrine göre süremez. 
Bu yüzden, savaşımız hız kazanmalı.

Sürece uygun olarak hızlanmalı, sürece
yön verecek tarzda önde olmalıyız. 

Bu yüzden, alanlarımız, kırlardan
şehirlere, demokratiğe, insanlarımız
kadrosundan yöneticisine taraftarına
kadar... bu tarzda şekillenmelidir. 

Sürecin politik ihtiyacı, TAAR-

RUZ'dur.
Sürec in

insan şekille-
nişi, TAAR-
RUZ KÜL-
T Ü R Ü ' y l e
donanmaktır. 

Nedir Ta-
arruz?

Taarruz,
d ü ş m a n a
beklemediği
anda sürekli
saldırarak,
d ü ş m a n ı n

stratejik noktalarına darbeler vurarak,
rahat hareket edemez hale getirmek
amaçlı yapılan saldırı tarzıdır. Sa-
vunmada kalmak değil, saldırarak
düşmanı merkezlere hapsetmektir. 

Taarruz kültürü, savaşımızı taar-
ruzla büyütebilmek için bu tarz savaşa
uygun yol-yöntem ve taktiklerde cü-
retli, yaratıcı olmak ve kültürel olarak

da buna uygun şekillenmektir.  
Emperyalistlerin ve ülkemizdeki

oligarşik düzenin, hiçbir haklılığı ve
meşruluğu yoktur. Emperyalizmin
düzenini değiştirmek haklı ve meş-
rudur. Oligarşik diktatörlükleri yık-
mak, haklı ve meşrudur. 

Biz iktidarı istiyoruz. 
Biz dünya halklarına karşı işlenen

suçların hesabını istiyoruz. Savunan
değil, yargılayan ve sorgulayanız. 

Taarruz kültürü, halkın devrimci
iktidarını istemektir.  Yaşamda, ça-
lışmada, eğitimde, ilişkilerde, halk
örgütlülüklerinde, silahlı silahsız her
türlü faaliyette kısacası yaşamın tüm
alanlarında dinamik olmaktır, üretken
ve uzlaşmaz olmaktır. Gözünü hep
bir adım ileriye dikmektir.

Dünyanın bu alt üst oluşundan,
kasırgalardan devrim çıkacak. 

İstiyoruz  Alacağız
Savaşıyoruz  Kazanacağız

Halkların Katili ABD 
Suriye’den Defol!

Hatay Halk Cephesi, katil Ame-
rika’nın Suriye’yi hedef alan saldırı-
larına ilişkin 8 Nisan’da yazılı açık-
lama yayınlayarak kısaca şu sözlere
yer verdi;

“Suriye’de yıllardır süren savaşta
halkların katilleri ve işbirlikçileri yine
katliam yaptı. Suriye’yi işgal etmek
için her türlü yalan dolanı oynayan
emperyalistler bu sefer de 'kimyasal
silah kullanımını' bahane ederek Su-
riye halklarına saldırdı. Bu saldırılar
ilk değildir, bugün bir kez daha
ABD’nin ve onun işbirlikçilerinin
kirli yüzlerini gördük. Bunlara boyun
eğmedik ve boyun eğmeyeceğiz. Tes-
lim olmak, bunlarla uzlaşmak halklara
hainliktir. Düşmanımız emperyalizm
ve onun işbirlikçileridir. Emperyalizm
var oldukça ona karşı direnen halklar
da vardır, örgütler de vardır. Bizler
emperyalizme karşı dik duruşumuzdan
asla taviz vermeyeceğiz. ABD’nin
tankını, topunu, soyunu-sopunu yur-
dumuzdan atacağımıza ant içmişiz.
Bu yaptıkları katliamların hesabını
sormak için, mücadele ediyoruz ve
mücadeleyi büyütüyoruz. Hatay

Arap’ıyla, Sünni’siyle ve diğer halk-
larıyla bu zalimlere yurtlarında yer
vermeyecektir. Hatay’ın duvarları,
esnafları Katil Amerika ve AKP diye
donatılıp halka ışık olacaktır. Herkesin
silahları gömdüğü bu dönemde bizler
halkımıza ışık tutmayı kendimize gö-
rev biliriz. Ne operasyonları, ne kat-
liamları bizi bitiremez.

Çünkü biz Halkız ve Haklıyız.
Emperyalizme karşı direnen başta
Suriye halkları olmak üzere bütün
halklarla beraberiz. Zafer Direnen
Halkların Olacak. Bütün halkımızı
emperyalizme karşı, kardeşlerimiz,
akrabalarımız olan Suriye halklarıyla
beraber mücadele etmeye savaşmaya
çağırıyoruz... Suriye’de Savaşan Halk-
lara Selam Olsun!”

TAYAD ise 7 Nisan'da yaptığı
açıklamada şunları ifade etti: 

“Suriye, Suriye Halkınındır. Yıl-
lardır Ortadoğu’yu kan gölüne çe-
virdiniz. Yaktınız, yıktınız yine halkları
teslim alamadınız. Saldırmanızın ne-
deni kendi sömürü politikalarınızı
hayata geçirmektir. ABD emperya-
lizmi 7 Nisan günü Suriye’ye füzelerle
saldırdı. BOP (Büyük Ortadoğu Pro-
jesi) çerçevesinde Suriye’yi kendi çı-

karlarına uygun olarak dizayn etmeye
çalışan ABD emperyalizmi 2011 yı-
lından bu yana işbirlikçileri aracılığıyla
Suriye’de sayısız katliama imza attı.
Türkiye, Suudi Arabistan, Katar gibi
ülkeleri kullanarak işbirlikçisi olan
çetelere tonlarca silah gönderdi. Bu
silahlarla Suriye halkları katledildi.
Ancak gerek ABD ve AB emperya-
lizminin gerek ise yerli işbirlikçilerinin
saldırıları Suriye halklarının direnişine
çarptı. Dünyanın dört bir yanından
gönderdikleri İslamcı çetecilerle ne
kadar terör estirdilerse de Suriye
halklarına boyun eğdiremediler. Bu-
gün dünya halklarının baş düşmanı
katil Amerika Suriye üzerine bombalar
yağdırdı. Suriye halkının direnişi ka-
zanacaktır. Suriye halkı Amerikan
emperyalizmi ve işbirlikçi AKP fa-
şizmine karşı kendi vatanı için sava-
şıyor. Amerikan emperyalizmi işgalci
ve Suriye halkının baş düşmanıdır.
Bizler vatanı için Amerikan emper-
yalizmine karşı direnen Suriye hal-
kının direnişinin yanındayız. Dire-
nişleri direnişimizdir. Yaşasın Suriye
halkının onurlu direnişi. Kahrolsun
Amerikan emperyalizmi. Amerikan
emperyalizmine karşı savaşan Suriye
halkı kazanacak.”
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Oligarşi referandum gündemiyle,
halkı başkanlık sistemi isteyenlerle,
parlamenter sistem isteyenler şeklinde
saflaştırmaya çalışıyor.

Bu saflaşma yapay bir saflaşmadır.
Bu saflaşmada her iki cephe de oli-
garşinin cephesidir. Bu saflardan han-
gisinde yer alınırsa alınsın, faşizmin
yanında yer alınmış demektir. Refor-
mizm, oportünizm, Kürt milliyetçiliği
bu nedenle “hayır” cephesinde safla-
şırken, oligarşinin bir kesimine ye-
deklenmişlerdir.

Emperyalizmin ve oligarşilerin
halkı yapay saflaşmalarla aldatma ve
sınıfsal zeminde saflaşmalarını engel-
leme politikaları yeni değildir.

Halkı dinlere, mezheplere göre saf-
laştırmak da sınıfsal zeminde saflaş-
mayı engellemek için kullanılan yön-
temlerdendir.

Bu saflaşmada, halkın sorunlarına
çözüm yoktur.
Emperyalizmin, oligarşinin halkı

yönetme yöntemlerinden biri de halkı
kendi sorunlarından ve  kendi sorun-
larına çözüm tartışmasından uzaklaş-
tırarak, yapay gündemlerle meşgul et-
mektir. Kimi zaman bir şarkıcı, kimi
zaman bir elbise modeli, bir dizi,
halkın gündemini meşgul edebilmek
için kullanılabilir.

Bu gündemlerin, bu yapay saflaş-
maların sonucunda halkın çıkarına bir
şey gelişmez. Halkın herhangi bir so-
rununa çözüm üretilmez. Oligarşi bu
yapay saflaşma ve gündemlerle, kendi
derinleşen krizini çözmeye çalışır.
Halkın faşist düzenlerine karşı safla-
şarak, devrime yönelmesini engelle-
meye çalışır.

Emperyalizm ve oligarşinin dış po-
litika adına yaptığı da, halkı emper-
yalizmin çıkarları çerçevesinde saf-

laştırmaya çalışmaktır.
Bir gün halka sosyalist ülkeler ve

önderleri düşman olarak gösterilir, bin
bir türlü yalanla öfke ve tepki oraya
yönlendirilir.

Bir gün halka Irak, Suriye, Afga-
nistan, Libya sistemleri ve devlet baş-
kanları düşman olarak gösterilir ve em-
peryalizmin sömürgeci politikalarına
halk yedeklenmeye çalışılır.

Biz halkız, biz ne emperyalizmin,
ne de oligarşinin sorunlarını çözmekle
meşgul olamayız.

Emperyalizmin, oligarşinin çıkarları
çerçevesinde saflaşmak, halk olarak
birleşmemizin önündeki temel engel-
lerden biridir. Bu saflaşma, emperya-
lizmin, oligarşinin sömürü düzenlerini
sürdürebilmelerinin temel nedenlerin-
den biridir.

Bu saflaşma, yoksulluğumuzun,
açlığın, faşizmle yönetilmemizin temel
nedenlerinden biridir.

Saflaşma Halkla Emperyalizm ve 
Oligarşi Arasındadır

Halk Meclisleri Halk Saflarıdır

- Dersim’de Seyit Rıza Meydanı’nda
Kemal Gün’ün açlık grevi 47. gü-
nünde sürüyor.
Ankara Yüksel Caddesi’nde Kamu
Emekçileri Cephelilerin direnişi 146.
günde açlık grevi ise 34. gününde
devam ediyor.
Direnişleri sahiplenmek kendi ge-
leceğimizi sahiplenmektir. Direnenler
bizim için de direniyorlar, bizim ge-
leceğimiz için de direniyorlar. Yan-
larına gidelim, gidemiyorsak telefon
edelim, yanlarında olduğumuzu gös-
terelim, yalnız olmadıklarını göste-
relim. Anadolu’nun ve dünyanın
her yanında halkın yüreğinin onların
yanında attığını gösterelim. Anado-
lu’nun ve Dünya’nın her yanında
direnişçilerimizin zaferini dört gözle
bekleyenler olduğunu anlatalım.

Birliğimiz gücümüzdür, birlik oldu-
ğumuzu direnişçilerimize sahiplen-
memizle gösterelim.
- 23 Nisan’da Yenikapı Meydanı’nda
yapılacak Grup Yorum 7. Bağımsız
Türkiye konserimiz ve 1 Mayıs’ta
Taksim’de olmak için, Konser ve 1
Mayıs komitelerimize katılalım, hal-
kımızı konsere ve 1 Mayıs’a katmak
için çalışalım.
- Dergimizi okuyalım.
Dergimizi okuma kampanyası ya-
palım. İki kişi, üç kişi bir araya ge-
lelim, dergimizi okuyalım. Faşizme
karşı mücadelenin en temel yolla-
rından biri de dergimizi okumak,
ideolojik olarak kendimizi ve çevre-
mizi güçlendirmektir.
İdeolojik mücadele, temel mücadele

alanıdır. Evlerimizde iki üç kişi bir
araya gelip, 5 yazı okumak için çok
büyük fedakarlık gerekmiyor. Fa-
şizme karşı mücadelenin bilincine
sahip olmak gerekiyor.
Faşizmi ve faşizme karşı mücadeleyi
önemsemeliyiz. Kendimizi, çocuk-
larımızı faşizmin ideolojik saldırı-
larından kurtarmak için kendi ideo-
lojimizi her gün, her hafta okuyarak
öğrenmeliyiz.
- Yürüyüş dergisi, bir avuç oligarşik
sömürücü sınıfa karşı halkın der-
gisidir. Dergimizin gönüllü dağıtım-
cısı olalım.
- Halk Meclislerinde örgütlenelim,
açlığa karşı birlikte üretelim, uyuş-
turucu, kumar bataklığına karşı bir-
likte mücadele edelim.

Atasözü:
Düşman Düşmana
Rahmet Okumaz

her okurumuz dergimizin gönüllü dağıtımcısıdır

Çat Kapı Her Eve Girmektir
Çat Kapı tüm halkı devrime katmaktır

Haftanın Çat Kapı
Gündemi

Yürüyüş
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Peki Ne Yapmalıyız?
Doğru Saflaşma Nedir?

Gerçek saflaşma, halkla emperyalizm
ve oligarşi arasındaki saflaşmadır. Yani
sınıfsal saflaşmadır. Bakın, dünyanın
tüm emperyalist ve oligarşik güçleri,
dünya halklarına karşı birlik içindeler.
Bu emperyalist sistemi sürdürebilmek
için, ömürlerini uzatmak için toplantılar
yapıyorlar, çıkarlarını ortaklaştırmaya,
aralarındaki çelişkileri çözmeye çalışıyor,
bunun için kararlar alıyorlar.

Yani halk düşmanı sömürücü güçler
gerçek saflaşmanın bilincindedirler.

Bu saflaşmada onların ortak noktası,
halkın emeğini sömürüyor oluşlarıdır.
Bu saflaşmada dünya halklarının ortak
noktası bu emperyalist ve oligarşik
güçler tarafından emeğimizin sömü-

rülmesidir.
Biz de bu bilinçle, tüm halk

güçlerini birleştirmeliyiz.

Anadolu Halkı Olarak 
Birleşmemizin Olanağı 
Halk Meclislerimizdir

Halk Meclislerinde birleşmeli,
emperyalizme ve oligarşiye karşı Ana-
dolu halkı olarak saflaşmalıyız.

Halk Meclislerimizde birleşmeli,
kendi sorunlarımıza çözüm üretmek
için çalışmalıyız.

Yani, Halk Meclisleri bizlere doğru
zeminde saflaşma ve kendi sorunları-
mızın çözümünü gündem yapma ola-
nağı sunmaktadır.

Nedir sorunlarımız? Yoksulluktur.
Yoksulluğumuz her geçen gün büyü-
mektedir.  Gazetelerde “ENFLASYON
8.5 YILIN ZİRVESİNE ÇIKTI ...
ZEMBEREĞİNDEN BOŞALMIŞ
GİBİ...

Gıda fiyatları ve kurdaki yükse-
lişin etkisiyle enflasyon martta yüzde
11.29’a çıkarak çift haneye demir
attı” haberleri yapılıyor. İşsizlik ra-
kamları 6 milyon ile ifade ediliyor.

Ki, bu rakamların gerçeğin çok altında
olduğu bilinir.

Gerçek gündem mahallelerimizde
çocuklarımızın her geçen gün daha
fazla itilmeye çalışıldığı yozlaşma çu-
kurudur. Artık mahallelerimizde 9 ya-
şında çocuklarımızın bonzai kullandığı,
uyuşturucu belası nedeniyle hayatını
kaybettiğini görüyoruz. 

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve
Suç Ofisinin (UNODC) 2015- ulus-
lararası uyuşturucu kullanımı ile ilgili
Türkiye üzerinden yayınladığı görüş-
lerinde bu kulanımın 9 yaşına düştü-
ğünü belirtiyor. 9 yaşında bir çocuk
uyuşturucu batağına nasıl ve neden
düşer?

Halk Meclisleri bu sorunlarımıza
çözüm üretebileceğimiz yerlerdir. 

Sonuç olarak diyoruz ki, bir avuç
asalağın kendi emeğimizden kırın-
tıları önümüze koyması için dilenci
olmaya razı olmayalım.

Halk Meclislerinde örgütlenelim
ve emeğimizin sömürülmesine izin
vermediğimiz onurlu yaşamımızı
kuralım.

Halkı hangi hedefe yönlendiriyoruz?
Devrimci; halkı örgütlenmeye yönlendirir, düzene karşı

meşru tüm yöntemleri kullanarak mücadeleye yönlendirir.
Reformizm, oportünizm; halkı düzenden talep etmeye

yönlendirir.
İkisi arasında temel bir fark vardır. Birinde hak ve

özgürlükler mücadelesinde, temel olan halkın gücüdür,
halkın örgütlü gücüdür.

Diğerinde, temel alınan, düzenin yasal sınırları, düzenin
icazet sınırlarıdır. Düzenin icazet sınırları daraldıkça, re-
formizmin talepleri de daralır. Herhangi bir talep için
mücadele etme bakış açısı olmadığından, düzenin sınırlarını
zorlamak aklının ucundan geçmez.

Reformizmin en büyük eylemi, düzenin önüne koyduğu
sandıklara oy atmaktan ibarettir. Reformizm, faşizmi
sandıklarda vereceği oylarla tehdit etmeye kalkışır. Diğer
bir silahı, yine faşizmin ve emperyalizmin mahkemeleridir.
Yani, faşizmi kendi kurumlarıyla tehdit etmeye çalışır.

Bunların hiçbirinin bir etkisinin olmayacağı baştan
bellidir. 

Devrimci; halkı düzen sınırlarını aşmaya, faşizmin bas-
kısına karşı örgütlenmeye ve mücadeleye yönlendirir. Hak-
larımızı korumanın ve geliştirmenin tek yolu da budur.

iideolojik mücadele
Faşizmin saldırıları karşısında güçlü durabilmenin yolu,

ideolojik olarak güçlenmektir. Halk, kitlemiz ideolojik
olarak ne kadar güçlenirse, faşizmin karşısında da o kadar
dik durabilecektir. Peki ne yapacağız?

Dergimizin seçtiğimiz yazılarını okumak için dergi
okuma grupları oluşturabiliriz. Her taraftarımız, belirlediği
bir kaç kişi ile bir grup oluşturarak, dergimizin yazılarını
birlikte okuyabilir. Her mahallemizde böyle çok sayıda
grup kurabiliriz. Tüm kitlemizin dergimizi okumasını alış-
kanlık haline getirmesine de hizmet edecek olan bu çalışma,
faşizmin ideolojik, fiziki saldırıları karşısında güçlü dur-
mamıza hizmet edecektir. İdeolojik ve politik olarak güç-
lendirebildiğimiz kitlemiz, örgütleme çalışmasında da daha
olumlu sonuçlar alabilecek, komşusunu ikna edebilecek,
arkadaş çevresini ikna edebilecek, ideolojimizi çevresine
yayarak kitle çalışmasında daha etkili olabilecektir.

Bunu bir kitle eğitim seferberliği gibi ele almak müm-
kündür. 

Bunu başarabilir miyiz? Neden olmasın, elbette ba-
şarabiliriz. Esas olan, sorunu kadrolarımıza, taraftarla-
rımıza kavratabilmektir. Sorun, faşizme karşı mücadelede
tüm taraftarlarımız ve tüm halk olarak daha güçlü
durma zorunluluğudur. Bunu başarmak için yöntemle-
rimizi zenginleştirme sorunudur.

yöntem ve araç
16 Nisan

2017
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Yoksul gecekondu mahalleleri-
mizde, açlık ve yoksulluk kol geziyor.
Bu artık faşizmin açıkladığı ekonomi
rakamları ile bile örtülemeyen bir
gerçektir.

Yoksul gecekondu mahalleleri-
mizde uyuşturucu kullanım yaşı 9
yaşına kadar indirilmiş durumdadır.
Sokaklarda artık hemen her gün uyuş-
turucu kullandığı için çırpınan genç-
lerimizden görebiliyoruz.

Ve bu tabloya isyan etmeyelim
diye, sokaklarımızın başları polisler
tarafından tutulur, gençlerimiz so-
kaklarda kurşunlanır. Açlığa, yok-
sulluğa, zulme karşı örgütlenmemiz
engellenmeye çalışılır.

Açlık, yoksulluk, yozlaşma ba-
taklığı ve zulüm yaşamımızın bir
parçası haline getirilmiş durumda-
dır.

Bunun anlamı nedir?
Bu demektir ki, yoksul halkımız

bu sömürü ve zulüm düzeni tarafından
devasa sorunların altında yaşamaya
mahkum edilmiştir.

Bu bize neyi anlatır?

Halkı devrimci politikalar et-
rafında birleştirmek, örgütlemek,
eyleme geçirmek, faşizme karşı
mücadeleyi yükseltmek için ko-
şullar her zamankinden daha uy-
gun hale gelmiştir.
Bu koşullara rağmen örgütlene-

miyorsak, başka şeylerin yanında ça-
lışma tarzımızı da gözden geçirmeye
ihtiyacımız var demektir. Gerçekten
olması gerektiği gibi bir kitle çalış-
ması yapabiliyor muyuz? Gerçekten
programlı ve disiplinli bir kitle ça-
lışması hayata geçirebiliyor muyuz?

Bir yerlerde eksiklerimiz olmalı.
Bilmeliyiz ki, eksiklerimizi tamam-
ladığımızda, kitle çalışmasından sonuç
alamamamız mümkün değildir.

Programlı Olmak 
Devrim İddiası 
Taşımaktır

Halkı örgütlemek istiyoruz.
Açları, yoksulları, işsizleri, yoz-

laşmanın batağına itilmiş gençleri-
mizi, liselilerimizi, kadınlarımızı ör-
gütlemek istiyoruz.

O halde hedefimiz bellidir.
Programlı çalışma bizi bu hedefe

götürecek politikalarımızın, çalışma
yöntemlerimiz ve araçlarımızın,
ne zaman ne yapacağımızın belir-

lenmesidir.
Programlı bir çalışma, bizi hedefe

doğru götürecek bir çalışmadır. De-
nilebilir ki, faşizm koşullarında, be-
lirlediğimiz sürelerde, belirlediğimiz
hedeflere ulaşmak kimi zaman müm-
kün olmayabilir. Evet, bu mümkün-
dür, ama yine de programlı bir çalış-
mada yürüdüğümüz yol bizi hedefe
götüren yoldur ve bu yolun bir bö-
lümünü katetmemize hizmet edecek
olan programlı çalışmadır.

Programsız çalışmada ise, hedef
yoktur. Süre yoktur. Çalışmamızın
bir hedefe odaklanması, emeğimizin,
enerjimizin bir hedefe yönelmesi
yoktur. Günlük işlerin peşinden koş-
mak ama sonuç alamamak vardır.

Biliyoruz ki, mahallelerimizde
kimi örgütlenme sorunlarımızı çöz-
menin yolu kadınları örgütlemektir.
O halde, bu bilginin sadece soyut
bir bilgi olarak kalmamasının temel
yolu, bu kararın yaşama geçirilmesi
için politika belirlemek ve program
yapmaktır. Nasıl örgütleyeceğiz? Ne
zaman ve hangi yöntemleri kullanarak
kadınları örgütleyeceğiz? Bunları be-
lirleyip, belirlediğimiz politikaları
hayata geçirecek programlar çıka-
rırsak, bu programları hayata geçir-
mede ısrarcı olursak, kadınları ör-

çözüm çözüm 
Çözüm örgütlenmektir.

Örgütlemek, halkı meclisler, komiteler, komisyonlar 
şeklinde organize etmektir.

İlk adım, çalışmaya başladığımız yerde ilk hedefimiz hemen bir komite
kurmak olmalı. Komiteyi kimlerle kuracağız. Eğer hiçbir ilişkimiz yoksa, ya da

örgütlü hiçbir ilişkimiz yoksa, önce insanlarla ilişki kurabileceğimiz bir faaliyet ör-
gütleriz. Komiteleşmeyi, bu çalışmalar üzerinden yaparız. toplu film izleme, bunun çalışması-

nı yapacak komite örneğin.
Ya da halkın bir sorununun çözümü, uyuşturucuya karşı mücadele, bunu örgütleyecek ko-

mite kurabiliriz. Pratik sorun neyse oradan hareketle bir komite kurarız... Yani halkın
somut sorunlarını çözüm için komiteler kurarız, bu komiteler süreç içinde eği-

tim ve pratik içinde gelişerek, çalışmalarımızın diğer görevlerini de
üstlenen çalışma yaptığımız alanın komitesine

dönüştürülebilir.

soru
n

soru
n

örgütsü
zlü

k

Kitle Çalışması, 
Somut Programlarımız Varsa

Başarıya Ulaşacaktır

Yürüyüş
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gütleme adımları atabiliriz.
Denilebilir ki, deneyimimiz ye-

tersiz, bilgi birikimimiz yetersiz.
Evet, bunlar da engellerdir, ama
programlı bir çalışma içinde bu en-
geller de aşılabilir. Örgütleme çalış-
ması içinde, örgütleme çalışmasında
eksiklerimizin neler olduğu da ortaya
çıkar, örgütleme ısrarımız, progra-
mımızı hayata geçirme ısrarımız,
bize eksiklerimizi gidermenin yol-
larını da açar.

Biliyoruz ki, sürecimizin savaş-
çılarını, komutanlarını, yöneticilerini
yetiştireceğimiz en temel kaynağımız
liselilerimizdir. 

Eğer sadece bunu tespit etmekle
yetiniyorsak, nasıl örgütleyeceğimize
ilişkin bir politika geliştirmiyorsak,
program çıkarmıyorsak, bu programı
hayata geçirmek için elimizdeki ola-
nakları değerlendirip, yeni olanaklar
ortaya çıkarmıyorsak, çalışma tarzı-
mızda programsızlık hakim demektir.
Programsız çalışma tarzında da sonuç
almak mümkün değildir. Programsız
çalışma tarzı içinde de görünürde li-
selilere gidebiliriz, bir şeyler
anlatabiliriz, ama bun-
dan sonuç alama-
yız. Görünürde
kendimizi çalış-
ma yaptığımıza
ikna da edebiliriz. Fa-
kat bu çalışma tarzı sonuç

almamızı sağlamayacaktır. Eğer,
başarısızlığın gerçek nedenlerini
de bulmuyor, ya da bulamıyorsak,
sonuç halka inançsızlık olacaktır.
Olmazcılık varılacak sonuç ola-
caktır.

Nasıl Program 
Çıkaracağız?

Birincisi, programımız bizi he-
defimize götürmelidir.

İkincisi, programımız, somut
gerçeklerden hareket etmeli, fakat
nesnelliğe teslim olmamalıdır.

Üçüncüsü, bir program bizi he-
defimize götürecek aşamaların ve
bu aşamaların hayata geçirileceği
sürenin belirlenmesi demektir.

O halde, buradan bir programın
üç temel özelliği ortaya çıkmaktadır.
Birincisi, programımız bir hedef içer-
melidir. Yani program çıkarıyorsak,
bir hedefe ulaşmak istiyoruz ve bizi
o hedefe ulaştıracak bir program çı-
karıyoruz demektir. Hedefsiz, nereye
varacağımızın belirsiz olduğu bir

program, program değildir.
İkincisi, programlarımızı soyut

bir mekanda değil, somut mücadele
koşullarımızda gerçekleştireceğimiz
için, somut koşullarımıza uygun bir
program olmalıdır. Yani, elimizdeki
olanakları çıkaracağız, çalışma yap-
tığımız alanın koşullarını ortaya ko-

yacağız ve programımızı bu nesnel
gerçeklerin üzerine otur-

tacağız.
Programımızın

aşamalarını ve
bunları hayata ge-

çirmek için süre be-
lirleyeceğiz.

Eğitim: Eğitim bize kim olduğumuzu ve kime
karşı savaştığımızı öğretmelidir. Kim olduğumuz
sınıfsal kimliğimizdir. Eğitim bize sınıfsal kimliğimizi
vermelidir. Ülkemizde bir avuç asalağın her şeyi
varken, biz neden yoksuluz? Eğitim bize bunu öğ-
retebilmelidir. Bize bunu anlatmayan bir eğitim
devrimci bir eğitim değildir. Burjuvazi bu sorunun
cevabını yalanlarla doldurur. Faşizmin okullarında,
yoksulluğumuz ailemizin bireysel başarısızlığı, be-
ceriksizliği gibi gösterilir. Çocukların yoksulluğun
suçunu ailesine yüklemesi hedeflenir ve halk ço-
cukları yoksulluktan kurtulmak için oligarşik
düzene daha fazla hizmet etmeye yönlendirilir.
Devrimci eğitim, bize sınıfsal gerçekleri göstermeli,
yoksulluğumuzun nedeninin, sömürü düzeni ol-
duğunu gösterebilmeli ve tek çözümün faşizme
karşı halk olarak birleşip savaşmak olduğunu an-
latabilmelidir. Devrimci eğitim, böylece halk olarak
doğru yerde saflaşmamıza hizmet etmiş olacaktır.

Ajitasyon Propaganda: Aynılar aynı yerdeler.
Amerikan emperyalizmi Suriye’yı bombaladı, AB emper-
yalizmi, Türkiye oligarşisi, İsrail, Suudi Arabistan gibi
halk düşmanı tüm güçler Amerikan emperyalizminin ya-
nında yerlerini aldılar. Maalesef bu halk düşmanı cephe
içinde Kürt milliyetçiliği de Amerikan emperyalizminin
kara gücü olarak bulunuyor.
Amerika’nın başında bulunan iktidar, müslüman halkların
tümünü “terörist” ilan etmiş bir iktidardır. Saldırdığı ülke,
müslüman halkların yaşadığı bir ülkedir. AKP faşizmi di-
linden müslümanlığı düşürmez, halkın dini duygularını
sonuna kadar kullanır, ama hizmetinde olduğu güçler,
Amerikan emperyalizmi ve İsrail siyonizmidir.
Anadolu halkı bu gerçeği görmelidir. AKP faşizminin din
umurunda değildir, vatan umurunda değildir, millet umu-
runda değildir, tüm bunlar AKP faşizminin, Türkiye oli-
garşisinin iktidar olmak için kullandığı demagojilerdir.
Hepsinin gerçek yüzü, halkların katili emperyalizmin iş-
birlikçiliği, uşaklığıdır.

DD e v r i m c i  K i ş i l i k :D e v r i m c i  K i ş i l i k :
Halkı örgütleme ve devrim hedefiniHalkı örgütleme ve devrim hedefini

kendiliğindenciliğe bırakmayan, planlı, progkendiliğindenciliğe bırakmayan, planlı, prog--
ramlı çalışan kişiliktir. Kendiliğindencilik, birramlı çalışan kişiliktir. Kendiliğindencilik, bir
devrimcinin can çekişerek ölümüdür, devrimdevrimcinin can çekişerek ölümüdür, devrim--

ci kişilik bunu bilir, yaşamında kendiici kişilik bunu bilir, yaşamında kendii--
ğindenciliğe yer vermez. ğindenciliğe yer vermez. 

Kat kat vursanız da zincirlerinizi
inceldiği yerden kopacaktır zulüm
Zorbanın ince hastalığıdır  hıncım
Habis bir ur gibi büyüyorum şimdi
Sırça köşkünüzü kuşatan mezbelede...

Gözlerimize çöken karanlığı gördükçe
Ödünüz orkestrası senfoni çalıyor
Korktuğunuz patlamasıdır açlığımızın
Ve ilk kez doğru söylediniz:
"Gecekondulardan gelip 
gırtlağımızı kesecekler"

Çöküp halkın gırtlağına çalarsanız aşını
Ve bu devran hep böyle dönecek sanıp
Mezarımızın üstüne kurarsınız sarayları
Elbette olanca hızımız ve 
hıncımızla geleceğiz
Ve siz cehennemin dibine gideceksiniz!

Anka Destanı / Ümit İlter
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Dilek Doğan’ı faşist katiller evinde
açık açık infaz ettiler.

17 Mart tarihinde Dilek Doğan’ın
mahkemesi görüldü. Savcı Dilek’in
katledilmesi için “kaza” dedi. Mahkeme
Dilek Doğan’ın katiline ödül gibi 6 yıl
3 ay ceza verdi. İyi hal indirimi de uy-
guladı. Faşist katil Yüksel Moğultay
görevine devam ediyor. 

Yani katledilmemiz serbesttir.
Berkin Elvan, Haziran Ayaklan-

ması sırasında açıkça hedef alınarak
katledildi. Nişan alınarak, çocuk ol-
duğu biline biline katledildi. Bizim
14 yaşındaki çocuklarımızın katle-
dilmesi bile serbesttir. Bu nedenle
katili gizlendi, devlet en üst ağızlardan
Berkin’in katledilmesini üstlendi.

Yani katledilmemiz serbesttir.
Ali İsmail Korkmaz, Eskişehir’de

Haziran Ayaklanması’nda katledildi.
Katil polise 7.5 ay, katil fırıncıya. 6
yıl 8 ay hapis istendi.

Yani katledilmemiz serbesttir.
Katledilmemiz serbesttir, çünkü

biz halkız. Yoksul halkın katledilmesi
bu düzende serbesttir.

Oligarşinin katiller sürüsünden
Sakıp Sabancı’yı DHKC savaşçıları
cezalandırdığında, emperyalistler, iş-
birlikçileri açıklamalar yayınladılar.
Devrimcileri cezalandırmak için se-
ferber oldular. 

Yoksul halk çocukları katlediliyor,
her gün katlediliyor, katilleri çoğu
zaman göstermelik olarak bile tutuk-
lanmıyorlar.

Bu tablo nasıl açıklanabilir?
Tek bir açıklaması vardır, o da halk

ve halk düşmanı güçler arasındaki
savaş. Emperyalizm ve faşizmin halka
karşı savaşını anlamak için sadece bu
örnekler bile yeterlidir, ama bu örnekler
gibi sayısız örnek de mevcuttur.

Bu savaşı biz başlatmadık, biz sa-
dece emeğimizin hakkını istedik. Biz
sadece, sömürü düzenine son vermek
istedik. Sırtımızdan geçinen asalakların

iktidarına son vermek istedik.
Yani sadece hakkımız olanı
istedik. Hakkımızı istediği-

miz için katledildik, hakkımızı iste-
diğimiz için çocuklarımız bile katle-
dildi. Kahretmeyeceğiz. Çünkü, bir
kaderi yaşamıyoruz.

Bir avuç asalağın iktidarına son
vermemiş olmamızın bedelini ödü-
yoruz. O halde, bir avuç asalağın ik-
tidarına son vererek, ödediğimiz be-
dellere de son verebiliriz. Bunun için
savaşacağız. Bir bedel ödenecekse,
bunu bir avuç asalağın iktidarına son
vermek için ödeyeceğiz.

Adaleti Biz Sağlayacağız
Mahallenin Şahanları halkın adale-

tidir. Adaletsizlik bu düzenin en büyük
aşağılamasıdır. Adaletsizlik, halka aşa-
ğılık bir sınıf muamelesi yapmaktır.

Halkı, adil olmaya değecek, kendi
eşiti görmemek, onu ayak takımı ola-
rak görmektir.

Hakları olmayan, köle bir topluluk
olarak görmektir.

Emekçiler olarak bu aşağılamayı
kabul etmediğimiz için savaşıyoruz.

Mahallelerimizin Şahanları, bu aşa-
ğılamayı kabul etmeyen halktır. Emek-
çilerin onuru için silahlanmış halktır.

Bize hakkınız yok diyenlere, hak-
kımızı dayatmak için silahlanmış
halktır.

Bize, onursuzluğu dayatanlara,
emekçinin onurunu göstermek için
silahlanmış halktır.

Bizi aşağılayanlara, halkın
silahlı gücünü göstermek için
silahlanmış halktır.

Bizi faşizmin gücüyle tes-
lim almaya çalışanlara karşı
halkın devrimci şiddetinin gü-
cünü göstermek için silahlan-
mış halktır.

Bizi, son model silahlarla
teslim almaya çalışanlara karşı,
halkın yaratıcılığını, üretken-
liğini göstermek için silahlanmış
halktır. Halkın yaratıcılığının
karşısında, halkın gücünü bir-

leştirmesinin karşısında faşizmin güç-
süzlüğünü göstermek için silahlanmış
halktır.

Mahallelerimizin Şahanları, faşiz-
min adaletsizliğinin karşısına halkın
adaletini çıkarmak için silahlanmış
halktır.

Mahallelerimizin Şahanları
Silahlanmış Halktır. 
Ancak, Hepimiz 
Silahlanırsak Başarırız

Faşizme karşı gücümüz birliğimizdir.
Faşizmin örgütlü gücüne karşı, halkın
gücü de milyonlarla örgütlenmesidir.

Bilmeliyiz ki, faşizmden kurtulmak
için onu yenmekten başka yolumuz
yoktur. Bu savaş kaçınabileceğimiz bir
savaş değildir. Kaçınılmaz bir savaştır.

Bununla birlikte bir tercih şansımız
var. Ya örgütlenecek ve faşizmi ye-
neceğiz ya da faşizmin zulmü altında
bedeller ödemeye devam edecek, ya-
şamımızın her gününü zulüm altında
geçireceğiz.

Sonuç  olarak; biz diyoruz ki,
zulme, sömürüye razı olmayalım. Biz
diyoruz ki, örgütlenelim, silahlanalım,
gücümüzü birleştirelim. Sokak sokak,
Mahallenin Şahanları ekiplerini ör-
gütleyelim. Mahallelerimizin deneti-
mini bu silahlı gücümüzle elimize
alalım. Faşizmi mahallelerimizden
söküp atalım. Şehrin merkezlerine
hapsedelim ve imha edelim.

MİLİSLER MAHALLENİN 
ŞAHANLARIDIR

Mahallelerin Şahanları
Dilek’i, Berkin’i Katletmek Serbestse 

Silahlanacağız!

Yürüyüş
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SORUN: ABARTICILIK

ÇÖZÜM:BİLİMSEL DÜŞÜNCE, 
GERÇEK BİLGİ 

Bazen sevdiğimiz bir şeyi, bazen sevmediğimizi abar-
tarak anlattığımız oluyor. Anlattığımız olaya, kişiye, du-
ruma karşı duygularımız her ne olursa olsun, abartıyorsak,
anlattığımız gerçek değildir. 

Abartı bilinçli, devrimci insana yabancı bir davranıştır.
Çünkü her konuda olduğu gibi abartı da kişiyi gerçeklerden
koparır. Devrimcinin işi ise gerçeklerledir. Devrimci bi-
limsel gerçeklerin gücüyle savaşan, bilimsel gerçeklerin
gücüyle en küçük parçasından başlayarak, en büyük
parçasına kadar dünyayı değiştirme hedefiyle hareket
eden kişidir.

Devrimcinin elinde diyalektik ve tarihsel materyalizm
bilimi vardır. Devrimcinin elinde, ekonomi-politik,
bilimsel sosyalizm bilimi vardır. Devrimcinin elinde
Marksizm-Leninizm bilimi, Marksist-Leninist ideoloji
vardır. Bunun için devrimci için bilinemez, belirsiz bir
şey yoktur. Bilimsel düşünce yöntemiyle doğadaki, ev-
rendeki her şey bilinebilir, her şey çözümlenebilir.

Devrimci bilir ki, abartılar değil, gerçekler devrimci-
dir.

Buradan yola çıkarak diyebiliriz ki abartıcılık, bir
olayı, bir olguyu şu ya da bu ölçüde büyüterek ya da kü-
çülterek anlatmaktır.  

Abartı gerçeklerden kopmak, gerçekdışı olanla hareket
etmektir. Doğrularla değil, yanlışlarla hareket etmektir.
Gerçek bilgilere dayanmayan bir eylem başarılı olamaz,
bizi hedefe ulaştırmaz. O halde abartıcılık kendini başa-
rısızlığa mahkum etmektir.

Mücadele pratiğimizde abartı nasıl ortaya çıkıyor?
Kimi öne çıkan örneklere değinelim.
Düşmanı abartıyoruz örneğin... Düşmanın gücünü

abartmak, devrim inancımızı kaybetmemize neden olur.
Düşmanı yenilmez görmeye, karamsarlığa, inançsızlığa
neden olur. Düşmanın gücünü abartmak kitle çalışması
yapmamaya, halka, halkın gücünü, devrimci dinamiklerine
inançsızlığa, kendi gücüne inançsızlığa neden olur. İdeo-
lojiye güvensizliğe neden olur. 

Düşmanın gücünü abartmak, giderek devrimcinin ey-
lemini düşman korkusunun belirlemesine neden olur.

Oysa, devrimci teori ve bilim düşmanın zayıflıklarını
gösterir bize. Devrimin nesnel bir gerçek olduğunu, dev-
rimin ve halkın devrime katılımının sadece mümkün
değil, aynı zamanda zorunluluk olduğunu gösterir. Bu
bilimsel gerçeklerle hareket etmek devrimciyi güçlü hale
getirir, devrimci bu bilimsel düşüncelerle halkı örgütle-
yerek, bilimsel gerçekleri maddi güç haline getirir. Abar-

tıcılık devrimcinin kendini hareketsizliğe ve yenilgiye
mahkum etmesidir.

Kendi pratiğimiz abartabiliyoruz... Bu ise, dev-
rimcinin küçük eylemlerle, küçük örgütlenmelerle ye-
tinmesi sonucunu doğurur, bu da devrimciyi hareketsizliğe
götürür. Devrimci küçük örgütlenmelerle, küçük ola-
naklarla, sınırlı eğitim ve pratikle yetinir. Devrimciyi
devrim hedefinden koparır, günlük ve hedefsiz bir kaç
pratikle yetinen bir bakış açısı ortaya çıkar. Oysa, devrim
için, şu anda yaptığımız ne varsa hepsinin kat be kat faz-
lasını yapmamız gerekir. Kendi pratiğini abartma da,
örgütü ve devrimcinin kendini düşman karşısında başa-
rısızlığa mahkum etmesidir. 

Koşulları abartabiliyoruz... Savaşımız, faşizme karşı
halk kurtuluş savaşıdır. Bu savaş kanla yürüyen bir savaştır.
Devrimci bu savaş gerçeğiyle düşünmediğinde, savaş ko-
şullarının zorluklarını abartmaya gider. Evet, düşmanın
saldırılarını küçümsememeliyiz, fakat abartmamalıyız da.
Faşizm, tekelci burjuvazinin en gerici, en şovenist, en
katliamcı ve saldırgan kesiminin açık baskıcı, kan dö-
kücü diktatörlüğüdür. O halde, faşizm koşullarında sa-
vaşmak demek, baskı, terör ve katliam koşullarında sa-
vaşmak demektir. Düşmanın mahallelerimizde, akreplerle
dolaşması, insanlarımızın üzerine ateş açması faşizmin
saldırılarının en üst boyutlarda sürdüğü anlamına gelmez.
Eğer bu düzeydeki saldırılarından faşizm sonuç alabiliyorsa,
bu bizim insanlarımızın eğitiminin yetersizliği, örgütlenme
düzeyimizin yetersizliği anlamına gelir. Faşizmin saldırılarını
abartmak yerine, kendi eksiklerimizi görmek, doğru dü-
şünmektir. Gerçekleri kavramaktır. Böyle baktığımızda,
kendimizi güçlendirmek, insanlarımızı, halkı eğitmek için
enerjimizi yoğunlaştırır, faşizme karşı gücümüzü büyütürüz.
Faşizm gerçeğini abartmak ise, kendimizi yenilgiye
mahkum etmek demektir.

Abartıcılık inancı zayıflatan, devrimci değerleri yoz-
laştıran bir tutumdur. Çünkü inanç, bilgi ve gerçektir.
Abartı bilgi ile gerçeğin yanyana gelememesidir. Bu da
inancı zayıflatır. Halka inancı, devrime inancı, örgüte
inancı, yoldaşına inancı zayıflatır. Devrimciler bu tür bir
yozluğu düşüncede, dilde mahkum ederek, abartıya kendi
dilinde de çevresinde de izin vermemelidir.

Abartı, güveni yok eder. Abartılı davranışlar, abartılı
sözler anlatımın gücünü kırar. Anlattıklarımıza, verdiğimiz
bilgilere güveni yok eder. Örgüt içi güveni ve halkın
örgüte güvenini yok eder.

Sonuç olarak, abartı gerçeğin düşmanıdır. O halde,
devrimin de, bizim de düşmanımızdır. Saflarımızda
abartıcılığa karşı ideolojik mücadele vermeliyiz. 

Abartı devrimci değildir, abartı düzendir.
Abartı mücadeleye zarar verir.
Abartı halka ve yoldaşlara güveni yok eder.
Abartı örgüte güveni yok eder.
Sorunun çözümüne yine doğru düşünmekle baş-

layacağız. Abartının panzehiri sade düşünmektir. Sa-
delik ancak bilimsel ilkelerle düşündüğümüzde, doğru
düşündüğümüzde mümkündür. 

SSORUNLAR / ÇÖZÜMLER
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Direnişe baş-
lamalarının üzerinden

beş ay geçti. Açlık grevinde ikinci
aya girdiler. Nuriye ve Semih…
Onlar yüzbinlerin içinden birileridir.
Bugün haklarının gasp edilmesine
karşı verdikleri mücadele onların
onurlarına sahip çıkmasındandır. İşin-
den atılan binlerce öğretmenden,
kamu emekçisinden biriydiler. Onlar
teslim olmamayı, bu haksızlığa boyun
eğmemeyi tercih ettiler. Direnmeyi
tercih etmeleri hem siyasi, hem ideo-
lojik, hem de ahlaki olarak onları ve
direnişlerini büyüten etken oldu. Bu-
gün AKP faşizmi tüm saldırılarına
rağmen geri adım attıramadı onlara.
Onlar direnişte vardıkları bu noktaya
her gün emek vererek, her gün ken-
dilerini yenileyerek, her geçen gün
sabırla sınanarak geldiler. 

Direniş emektir. Faşizmin tüm iş-
kencelerine, gözaltılarına ve hatta
tutuklama tehditlerine rağmen diren-
meyi tercih etmek ilmek ilmek örülen
direniş günlerinin bir sonucudur. Her
gün bir sonraki günü hazırlar. 

Emek ve cüret...
Birbirini tamamlayan iki olgudur.

Bugün kamu emekçilerinin en çok
sahip olması gereken olgudur. İnsan
nasıl yaşarsa öyle düşünür. KESK
düzen içi rahat bir yaşamı tercih et-
miştir. Burada direnmek yoktur. Emek
harcamak, bedel ödeyerek hakları ka-
zanmak yoktur. Çünkü direnmez. Di-
renmeyi tercih etmediği için düzenin
izin verdiği kadar mücadele eder.
Oysa biz direnirsek, direnmeyi ve
haklarımızı kazanmayı bir alışkanlık
haline getirirsek işte o zaman gerçekten
güç olabiliriz. Sayımız az olabilir ama
güçlüyüz. KESK’in bugün ikiyüzbin-
den fazla üyesi vardır ama güçsüzdür.
Üyelerine güç aşılayamaz. Tersine
icazetçi pratiği ile onların direngen
yanlarını törpüler. Sınıfsal mücade-
leden koparır. Sıradanlaştırır. Burada
devrimcilik, ilericilik yoktur. Çürüme
ve yozlaşma söz konusudur. Diren-

meyen çürür dire-
nen kendini aşıp
kitlelere moral aşı-
lama sorumlulu-
ğuyla bir adım
daha ileri atar. Bu-
gün Nuriye ve Se-
mih direniyorsa bu
direnmeyi bir ya-
şam biçimi haline
getirmelerinden ve
artık direnme ru-
hunun verdiği dü-
şünce sistemine
sahip olmalarından kaynaklıdır. 

Che Guevara diyordu ki; “Sos-
yalizmin, hem de kapitalist gericiliğin
ortasında, hiç kimse bir şeylerini
feda etmeden kurulacağını düşünmek
bir masaldır.”

Bugün de haklarımızı bedel öde-
meden düzenin mahkemeleri aracı-
lığıyla kazanabileceğimiz sözleri
koca bir yalandan başka birşey de-
ğildir. Bu yalanı söyleyenler tarih
önünde bilerek ve isteyerek yalan
söylüyor ve sınıfsal olarak da emek-
çileri aldatıyorlar. AKP faşizmi ya
bendensin ya da düşmanımsın diyor.
Ara yol bırakmıyor. Bunu da Başba-
kan Binali Yıldırım mitingde açıkça
ilan ederek diyor ki, “itaat et rahat
et.” Gerçekler bu kadar ortadayken
onlar kamu emekçilerinin sorunlarını
konuştukları kurultay yapıp o kurul-
tayda direnen kamu emekçilerine
söz hakkı dahi tanımıyorlar. Dire-
nenleri yok sayarak kendi çürümüş-
lüklerini gizliyorlar. Nafile… diren-
meyen çürür ve yok olur. Direnen
büyür ve gelişir. 

İşte, her gün Ankara Yüksel Cad-
desi’nde direnenleri sahiplenenlerin
sayısı artıyor. Halkımız onlara bakıp
güç alıyor. Onların direnişiyle moral
buluyor.  Ve onlarda bu sorumluluk
duygusu ile dolu dolu olarak yollarına
devam ediyorlar. 

Onların direnişi tüm halkımız adı-
nadır. Onların direnişini büyütmek

için ister kamu emekçisi, ister işçi,
isterse aydın sanatçı olalım. Ama
onların safında yer alıp onların di-
renişlerinin bir parçası olalım. 

EMEKÇİYİZ HAKLIYIZ KA-
ZANACAĞIZ

ZAFER DİRENEN EMEKÇİNİN
OLACAK

BİRLEŞELİM DİRENELİM KA-
ZANALIM

BİR KEZ TESLİM OLMAMAYA KARAR VERENLER
BAŞTAN KAZANMIŞLARDIR

NURİYE VE SEMİH’İN CÜRETİ 
TÜM KAMU EMEKÇİLERİNİN 

ÖNÜNÜ AÇACAK BUZ KIRANDIR

Engin Karataş’ın 
Günlüğünü Paylaşıyoruz

Her şey özgürlük için
Dün polis uyarmadan götürdü beni.

Karakolda bu durumu tutanağa yazdı-
racağımdan mıdır, söyledikleri gibi bık-
tıklarından mıdır savcıyı aramadılar. Sa-
dece kabahatlerden ceza kestiler. Ülke
genelinde sokakta İşini İsteyen memur-
lardan sadece bana iki ceza birden kesi-
liyordu. Biri kabahatlerden 227 lira idari
para cezası, diğeri huzuru bozmaktan
savcılık soruşturmasıydı. Belki de bundan
böyle sadece kabahatlerden işlem ya-
parlar. Gerçekten bıktılarsa dünden ön-
ceki gün üç defa alana çıkmamın etkisi
olmuş. Dün de aynı şekilde kaldır deyince
kaldırıp bir müddet sonra yeniden gel-
meyi planlamıştım. Polis bu durumdan
eski günlere göre daha çok rahatsız oldu.
Hastaneye bile götürmediler. Yaklaşık
bir buçuk saat sonra güvenlik bürodan
saldılar. 

(....)
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Direniş Günlükleri: Oyunun 
Sonunu Beraber Yazacağız
31 ve 32. Günler

“Açlık bir talep, bir çığlıktır ve
bu çığlık duymazdan gelinirse açlık,
karşısındaki izleyiciler de haykırmaya
ve talepte bulunmaya başlayana ka-
dar daha ısrarcı bir şekilde bağırır.
Sesler çoğaldığında açlık bir tiyat-
roya dönüşür. Trajediye ya da farsa.
Açlık grevinde oyunun sonu henüz
yazılmamıştır. Oyun gözler önünde
belirlenir.”

En son açlık grevinin 30. ve di-
renişin 150. gününü anlatmıştım.
Gelelim şahane cumartesimize: 31.
açlık günü kalabalık, coşkulu ve he-
yecanlı geçti. Açlık grevimizin ay
dönümü vesilesiyle cumartesi günü
etkinlikler silsilesi gerçekleştirdik.
30 kişilik bir grup dostumuz bizimle
birlikte bir günlük açlık grevi yaptı.
Şehir dışından pek çok kamu emek-
çisi dostumuz, yoldaşımız desteğe
geldi. Sabah saatlerinde İzmirlileri
karşıladık alanda. Sonra Sinop, An-
talya, Bursa, Trabzon, Aydın, Eski-
şehir ve Tekirdağ’dan dostlar da
geldi. Ankara’dan dostlarımız da el-
bette bizi yalnız bırakmadılar.

Bir dizi programımız oldu. 13:30
açıklamamızı kitlesel bir şekilde ger-
çekleştirdik. Sonra destek açlık grevi
telaşı başladı. Kimin açlık grevi yap-
tığı belli olsun diye bir belirtece ih-
tiyacımız vardı. Kurdela düşünülmüş.
Çok da güzel oldu. Açlık grevcilerinin
sol koluna kurdela bağlandı, toplu
fotoğraf çektirdik. Oradan toplu bildiri
dağıtımına geçtik. Halka kim oldu-
ğumuzu, ne istediğimizi anlatan çağ-
rılar yaparak bildiri dağıttık. Yirmi

kişilik bir grupla
bildiri dağıtmak
çok güzeldi. Kala-
balık olunması in-
sanların üzerinde
de farklı bir etki bı-
rakıyor. Kısa sürede
epey bildiri dağıt-
tık. 15:00’da alanda
şiirler, kıssadan his-
seler okuduk. 15-
20 dakikalık kısa,
hoş bir program
oldu. 17:00’da,

Çağdaş Hukukçular Derneği Genel
Başkanı Selçuk Kozağaçlı “Açlık
Grevi” konulu bir konuşma yaptı.

Selçuk Abi alanda konuşmaya
başlayınca, etkinliğe alanda bulunan
insan kadar dışarıdan da dinleyici
katılıyor. Hitabeti ve vücut dilini
etkin kullanması insanların dikkatini
çekiyor olmalı. Pür dikkat dinlenen
ve hiç bitmesin istenen bir on yedi
dakikadan sonra Selçuk Abi’ye veda
ettik. Oldukça etkili bir konuşma
yaptı. Açlık grevinin epey kadim
bir eylem biçimi olduğundan bahisle
konuşmasına başladı. Konuşmanın
vurgusu ise, kendini aç bırakma ey-
leminin –bizim eylemimiz özelin-
de– iktidardan çok halkın ortak vic-
danına, değerlerine seslendiği ger-
çeğiydi. Özce dedi ki, “Bu insanlar
bize sesleniyor. Onlar için daha fazla
ne yapabiliriz, buna yoğunlaşmalı-
yız”. Konuşma çok beğenildi. Çok
alkışlandı.

Akşam açıklamamızdan yarım
saat önce erbaneli dostlarımız geldi.
Erbanelerle halaya durduk. 100. gün-
de doya doya çekemediğimiz halaya
doyduk bu kez. Yüksel’i ayak ses-
lerimizle, türkülerimizle ve coşku-
muzla süsledik.

Akşama ateş başı programımız
vardı. Sevgili Cevahir Canpolat, acı-
yan parmaklarına rağmen hem çaldı
hem söyledi. Biz de dilimiz döndü-
ğünce eşlik ettik. Uzun ve doyurucu
bir müzik programı oldu. Sonunda
soba etrafında ellik de oynadık. Ar-
dından tabii ki halaya bağladık.

Ertesi gün 13:30’da kitlesel destek
açlık grevi eylemi bitti. Ama bu kez
canımız Nevin Koçoğlu ayağının

tozuyla destek açlık grevine başladı.
Antep’ten gelir gelmez iki günlük
destek açlık grevi yapacağını du-
yurmuştu. Bir günü bitirdi. Sadece
açlığımızı paylaşmadı, alanda gö-
zümüz, kulağımız, sesimiz oldu. Ona
ne desek az.

32. günde de ziyaretler devam
etti. İstanbul’dan Nazife’m geldi.
Çok hasrettim ona. Sabah saatlerinde
aniden bir slogan sesi.. Bir de baktık,
bir direnişçi geliyor. Direnişçileri
alanda karşılamak beni çok mutlu
ediyor. Öyle duygulanıyorum ki..
Nazo’ya da doya doya sarıldım. Az
biraz sohbet de edebildik.

Bir yandan şehir dışından gelen
dostları uğurladık. Dünkü gün, yeni
gelenler olmasına rağmen daha çok
bir veda günüydü. Çocukken kalabalık
geçen bayram tatillerinden sonra, okul
başlamadan önceki son gün evde
buruk bir hava olurdu. Şehir dışından
gelenler gider, ev boşalır, ortama ses-
sizlik hakim olur. Dostlar böyle kala-
balık gelip birden gidince çocukken
yaşadığım o duyguya benzer bir duygu
kalıyor bende. Neyse ki, derdimiz
büyük, konuşmamız, anlatmamız la-
zım. Fazla burulmaya vaktimiz yok.
El mecbur, kaldığımız yerden direnişe,
ortak derdimize, memleketin derdini
yüklenmeye devam ediyoruz.

33. açlık günü henüz yaşanmadı.
Yaşanacak ve elbet bir yerlerde, bi-
rileri tarafından anlatılacak. Fotoğ-
rafla, şiirle, sözle, yazıyla veya
açlığın kendisiyle. Açlığın çağrısına
ses verin. “Açlık zayıfı güçlendirebilir,
ürkek olanlara ilham verebilir ve
güçlüye sataşabilir. Açlığın sesi ezi-
lenleri serbest bırakabilir ve ada-
letsizliği düzeltebilir. Tarihi değişti-
rebilir. Davut ile Golyat’ın hikâye-
sinde, açlık Davut’un taşıdır. Bir
insanın açlığı sayesinde binlerce ha-
yat değişebilir. Ve bu doğrudur. Bu
olmuştur.”

Adalete olan açlığımızla kucak-
larız herkesi.

Nuriye
Not: Tırnak içine alınan bölümler

Sharmann Apt Russel’ın “Açlık: Do-
ğal Olmayan Bir Tarih” isimli kita-
bından alınmıştır.
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Nazife Onay’ın 
Direniş Günlüklerini 

Paylaşıyoruz…
Direnişimin 21. Günü
6 Nisan Perşembe: Süresiz açlık
grevinin 29. gününde olan Nuriye
ve Semih için dün başlattığım 24
saatlik açlık grevi ile İstanbul halkını
Ankara Yüksel Caddesi’ndeki dire-
nişten haberdar etmeye çalıştım. Di-
reniş genel olarak duyulmuş fakat
isimlerini bilmeyenlere bu iki ismi
tanıttım gururla.

AKP’nin ‘ referandum ‘ çalışması
ilgi görmüyor olmalı ki çadırda bek-
leyen görevliler sürekli çıkıp bizi
izlemek zorunda kalıyorlar.

Güçlü ses sistemleri ile, bir tırın
üzerine kurdukları dev ekranları ile
bu eksikliğin üzerini kapatmaya ça-
lışıyorlar.

Bize destek olmak isteyenlerden,
bir fotoğrafımızla birlikte sosyal
medyadan direnişimizi duyurabile-

ceklerini istiyorum. Ben istemeden
de gelip fotoğraf çekmek isteyenler
de oluyor.

Tabii kendini uyanık zanneden
tipler de çıkmıyor değil. Kafa to-
kuşturduğunu farketmediğimizi zan-
neden biri gelip bana ne kadar solcu
olduğunu anlatmaya çalışıyor, zafer
işaretli fotoğraf çektiriyor.

Açıkça ‘Evet’çi olduğunu söyleyip
düzenle çelişkilerini paylaşıyor bizimle
bir esnaf. BU SOHBETTEN DE BİR
KEZ DAHA ANLAMIŞ OLUYO-
RUZ., BİZ ANLATIRSAK KAR-
MAŞIK HİÇBİR ŞEY KALMAYA-
CAK HALKIN KAFASINDA.

Bu günkü direnişimi açlık grevi
ile birlikte saat 16.00’da sonlandırı-
yorum. Yaşasın kamu emekçilerinin
açlık grevi direnişi, yaşasın zafer!

Direnişimin 22. Günü
7 Nisan Cuma: Bu gün yazı tahtası
aldım. Öğretmen olduğumu anlatmak
ve Nuriye ve Semih’in açlık grevini
İstanbullulara duyurmak için.

İlk ziyaretçim Yeşilçam kurgularını
aratmayacak bir hikayesi olan bir ka-
dındı. Üç çocuk, işsizlikten kumara
sarmış bir eş, her akşam evde pişen
yemek makarna, biriken faturalar ve
kiralar, borçlandığı komşular, her gün
aşındırılan resmi kurumların ve yardım
kuruluşlarının kapıları, hastalığına
rağmen gidilemeyen hastane… Su-
riyeli göçmenlerin daha ucuza çalış-
tırılması sonucu evlerde temizlik işi
dahi bulamadığını anlatıyor:

“Tamam onlar kardeşlerimiz ama
biz ne yiyeceğiz?”

Milyonlarca göçün, denizde kay-
bolan binlerce insanın, Suriye’ye
emperyalist saldırının en büyük des-
tekçisi AKP’nin halkı sömürmesin-
deki en büyük demagojisi de bu
şimdi: ‘Suriyeli kardeşlerimiz’.

Ablamızın son sözü “Bir kez
daha muhtarlığa gidip yardım iste-
yeceğim, olmazsa ben de senin gibi
gelip buraya çadır kuracağım”.

Ülkenin ve yoksulluğun özeti,
işsiz bir annenin hikayesi.

KKıssadan Hisse

HAYATIN ANLAMI
Eski zamanların birinde bir adam hayatın anlamının

ne olduğuna takmış kafayı..
Bulduğu hiçbir cevap ona yeterli gelmemiş ve baş-

kalarına sormaya karar vermiş… Ama aldığı cevaplar
da ona yetmemiş. Fakat mutlaka bir cevabı olmalı di-
yormuş… Ve dolaşıp herkese bunu sormaya karar ver-
miş… Köy, kasaba, ülke dolaşmış bu arada zaman da
durmuyor tabii ki…

Tam umudunu yitirmişken bir köyde konuştuğu in-
sanlar ona; “Şu karşıki dağları görüyor musun, orada
yaşlı bir bilge yaşar, istersen ona git belki o sana
aradığın cevabı verebilir” demişler. 

Çok zorlu bir yolculuk sonunda Bilgenin yaşadığı
eve ulaşmış adam.

Kapıdan içeri girmiş ve bilgeye “Hayatın anlamının
ne olduğunu” sormuş .

Bilge; “Sana bunun cevabını söylerim ama önce bir
sınavdan geçmen gerekiyor” demiş.

Adam kabul etmiş… Bilge bir çay kaşığı vermiş
adamın eline ve içine de silme bir şekilde zeytinyağı
doldurmuş. “Şimdi çık ve bahçede bir tur at tekrar
buraya gel… Yalnız dikkat et, kaşıktaki zeytinyağı eksil-
mesin. Eğer bir damla eksilirse kaybedersin” Adam
gözü çay kaşığında bahçeyi turlayıp gelmiş. Bilge
bakmış “evet” demiş “kaşıkta yağ eksilmemiş, peki

bahçe nasıldı(!)”
Adam şaşkın. “Ama” demiş “ben kaşıktan başka bir

yere bakmadım ki…” Şimdi tekrar bahçeyi dolaşıyorsun,
kaşık yine elinde olacak ama bahçeyi inceleyip gel,
demiş Bilge… Adam tekrar bahçeye çıkmış gördüğü
güzellikler büyülemiş muhteşem bir bahçedeymiş çün-
kü… Geri geldiğinde bil-
ge, adama “bahçe na-
sıldı” diye sormuş…
Adam gördüğü güzellik-
ler karşısında büyülen-
diğini anlatmış.

Bilge gülümsemiş,
“ama kaşıkta hiç yağ kal-
mamış” demiş ve ekle-
miş

“Hayat senin bakı-
şınla anlam kazanır. Ya
sadece bir noktayı gö-
rürsün, hayatın akıp gi-
der sen farkına varmaz-
sın. Ya da görebileceğin
tüm güzelliklerin tam or-
tasında hayatı yaşarsın
akıp giden zamanın an-
lam kazanır…

Hayatının anlamı se-
nin bakışlarında gizli”

ŞİİR
BAYRAKLAR NASIL DOĞAR

Bayraklarımız 
her zaman 
böyle doğmuştur.
Halk işlemiştir onları
Tüm sevgisiyle
Onun parçalarını dikmiştir
Bütün yoksulluğuyla
Ve yıldızı çivilemiştir
Canı gönülden
Gökte ya da gömlekte 
vatanın yıldızı için
Bir mavi kesmiştir
Ve damla damla
Kırmızı doğmuştur

(Pablo Neruda)

Yürüyüş
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Devrimci İşçi Hareketi Kimdir?
* Devrimci İşçi Hareketi işten atılan, hakları gasp

edilen her işçinin yanındadır!
* Devrimci İşçi Hareketi Hukuk Komisyonu’yla ihtiyacı

olan her işçiye hukuk yardımı sunar.
* Devrimci İşçi Hareketi en küçük hakların dahi büyük

bedelleri göze almadan kazanılamayacağını bilir!
* Devrimci İşçi Hareketi onun için reformistler, patron

sendikacıları gibi “Hukuk mücadelemiz sürüyor” diyerek
direnişleri tasfiye etmez.

İşçilerin direnişini örgütler ve zafere kadar direnir!
* Devrimci İşçi Hareketi direnişleri sadece hak alma

boyutuyla sınırlı tutmaz, her direnişi işçi sınıfının iktidar
mücadelesine atılan bir adım olarak görür!

* Devrimci İşçi Hareketi sendika yönetimlerine çörek-
lenen patron sendikacılarına karşı savaşır!

* Devrimci İşçi Hareketi sendikalı, sendikasız, tüm iş-
çilerin meşru örgütüdür!

İŞÇİLER!
* Devrimci İşçi Hareket’inde örgütlenelim, örgütlü gü-

cümüzü büyütelim, direnelim, kazanalım!

Devrimci İşçi Hareketi’nden 
Dersim Direniş Açıklaması

Dersim’de 7 Kasım’da bombalanan sığınıkta oğlunu
yitiren ve kemiklerini isteyen Kemal Gün, 24 Şubat
tarihinden beri Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda açlık
grevinde. Çok haklı bir talebi var, oğlunun kemiklerini
istiyor. Katil AKP, bir babaya evladının mezarını bile
çok görüyor. Üstelik Kemal Baba’ya direndiği her gün
için, Kabahatler Kanunu’na göre 227 lira para cezası
kesiliyor.

Evlat için direnmek, açlığa yatmak sevgilerin en
büyüğüdür. Kemal Baba tüm Dersim’in onuru için di-
reniyor. İşçi ve emekçi düşmanı AKP kestiği para ce-
zalarıyla ahlaksızlığını göstermiş oluyor.

Kemal Baba tüm gerillanın cenazeleri teslim edilene
kadar direnişe devam edecek. Kestiğiniz para cezaları
sadece boş bir kağıt parçasıdır. Tarih önünde sizin
savaş suçu belgeniz olacaktır.

Kemal Baba’yı selamlıyor, emekçi ellerinden öpü-
yoruz.

DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ

İşçiler, emekçiler, ONURLU HAL-
KIMIZ! AKP faşizmi iktidara gelmek
için, Abdullah Gül ve Recep Tayyip
Erdoğan, ABD Başkanı George W.
Bush’un önünde diz çöküp, ABD EM-
PERYALİZMİNE BİAT EDECEĞİ-
NE DAİR söz verdiler. 2002 yılındaki
gazetelerde,  Bush'la birlikte çekilen
fotoğrafları, boy boy yayınlandı. 

AKP faşizmi iktidara geldiği,
2002 yılından bu yana, ABD em-
peryalizminin uşaklığını yapıyor.

DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ
olarak, her bedeli göze alarak, İŞÇİ
SINIFINA VE BÜTÜN ONURLU
HALKIMIZA gerçekleri anlattık ve
zafere ulaşana kadar gerçekleri söy-
meye devam edeceğiz.   

AKP faşizminin ülkemizi yangın
yerine çevirdiğini, havuz medyası
Milliyet gazetesi, aşağıdaki haberiyle
ilan ediyor.

"İş kazalarında kara rekor!

Grev yasaklarına, sendikal faali-
yetin suç sayılmasına ve iş cinayet-
lerine hayır... Türkiye'de 2016 yılında
en az 1970 işçi yaşamını yitirdi.
2017 yılının Mart ayında en az 148,
yılın ilk üç ayında ise en az 441 işçi
yaşamını yitirdi". 

“SPM, Nisan-2017 “Sanayide
Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri”
çalışmasının sonuçlarını açıklarken,
Ocak-2017 dönemine ait 17 Nisan’da
ilan edilecek işsizlik oranı tahminini
de paylaştı. SPM, tarım dışı işsizlik
oranının yatay seyrederek yüzde
14.9 oranlarına ulaştığına dikkat çe-
ken SPM, bu rakamların Kasım dö-
neminin rekorunu da kırdığını ve
son 7.5 yılın en yüksek seviyelerine
ulaştığını vurguladı”.

Yine Milliyet gazetesi, Türkiye'de
2016 yılında en az 1970 işçinin ya-
şamını yitirdiğini yazıyor..” 2017
yılının Mart ayında en az 148, yılın

ilk üç ayında ise en az 441 işçi ya-
şamını yitirdi". Ve işsizliğin  14.9
oranlarına ulaştığına dikkat çeken
SPM, bu rakamların Kasım döne-
minin rekorunu da kırdığını ve son
7.5 yılın en yüksek seviyelerine ulaş-
tığını vurgularken AKP faşizminin,
halkımıza yalanlar söylediğinin so-
mut gerçeğini ortaya koyuyor.

Devrimci İşçi Hareketi olarak
yüksek sesle gerçekleri haykırıyoruz.
AKP faşizminin, yalanlar üzerine
kurduğu saltanatını parçalayacağız.
AKP FAŞİZMİNİ, SÖYLEDİĞİ YA-
LANLARIN BATAKLIĞINA GÖ-
MECEĞİZ.

İş yerlerimizde kuracağımız İŞÇİ
MECLİSLERİ’mizle ve Milislerimiz-
le, halk düşmanlarının çelişkilerini
derinleştirmemizin temel koşulu, hiç
durmadan ileri adımlar atmaktır. Halk
düşmanlarından hesap sordukça zafere
günbe gün yaklaşmış olacağız.

AKP FAŞİZMİNİ, 
SÖYLEDİĞİ YALANLARIN BATAKLIĞINA GÖMECEĞİZ
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Şiir:
İşkenceyle Yenilmez

Devrimciler
Onları tanırım
alanlarda yığın yığın
bir kavga seli
grev boyları
işgal günleri
nasıl yiğitçe
türkü yakar gibi
mermi yakarlar
tarla sürer gibi
pusu bozarlar
aynı cesarette
içeri düşünce
bilirim kar etmez
işkenceye yenilmez devrimciler

Kolları birer çelik arı kovanı
Vızır vızır işler namluları
ellerinden uçuveren
nazlı şahan, can goncası
konar faşist yuvalara

oysa şimdi bağlamışlar
ellerinden, kollarından
ıslak tahta bir sehpaya
Sevgi açan yüreğinde
yüreğinde tümen tümen
tarifsiz öfkeleri, hıncı
çıkıyor işkenceden
giriyor işkenceye

İnce kara bir yılan
akıyor dolanı dolanı
ellerinde dilinde
şişmiş çatlamış
falakadan ayağının tabanı
irin tutmuş yaraları

Düşünmek 
gelecek güzel günleri
belenirken coplar al kızıl kana
yanarken ciğerin
cana can katar düşünmek
fabrika işgallerini
eylemlerini
kavga yankılanırken bilincinde
dayanmak kolaylaşır işkenceye

yarılır dört duvar
çatlar demirler
direncin ulaşır bize
içini ferah tut
yüzünü sıcak
savaş sürüyor
çünkü her mevzide.

(FUÇİK)

İŞSİZLİĞE KARŞI 

DİRENELİM

SAVAŞALIM KAZANALIM

* Bir yılda 670 bin yeni işsiz
* Resmi işsiz sayısı 3 milyon 872 bine

yükseldi
* İşsizlik oranları tekrar 2008 krizi

düzeyinde
* Geniş tanımlı (gerçek) işsiz sayısı 7

milyona yaklaştı
* Gerçek işsizlik oranı yüzde 21
* Tarım dışı işsizlik yüzde 15’e yük-

seldi
* Tarım dışı genç işsizliği yüzde 26,6:

Her dört gençten biri işsiz
* Kadın işsizliğinde yükseliş devam

ediyor: Yüzde 15,7
* Genç kadın işsizliği yüzde 28,8
* İşsizlik sigortası başvurularında rekor

artış
NEDEN? ÇÜNKÜ; emperyalizme ba-

ğımlı yeni sömürge bir ülke olduğumuz
için. Nedir yeni sömürgecilik? Bugün em-

peryalizm bir ülkeyi uzmanları, kredileri,
üsleri ile yani kendini gizleyerek işgal
ediyor. Ve görünüşte yerli, fakat gerçekte
emperyalizmin iktidarı ile işgalini ve sö-
mürüsünü sürdürmesidir.

ÇÜNKÜ; sürekli milli kriz içinde ya-
şadığımız için. Nedir milli kriz? Bir yandan
Sabancılar, Koçlar... vb tarafından sömü-
rülüyoruz diğer yandan Amerikan em-
peryalizmi, Avrupa emperyalistleri tara-
fından sömürülüyoruz. Bu çifte sömürü
işçilere emekçileri daha fazla yoksulluk
işsizlik olarak yansıyor. 

Biz Ne Yapmalıyız?
Gasp edilen haklarımızı almak için,

yeni haklar kazanmak için direnişler ör-
gütlemeliyiz.

Varolan direnişleri sahiplenmeliyiz ve
birlikten güç doğar diyerek güçlendirmeli-
yiz.

İşçilerin, emekçilerin emperyalistlere
ve onların işbirlikçilerine karşı tek silahı
birlikte direnmek, mücadele etmek ve ka-
zanmaktır.

Kendi Politikalarımıza ve 
Kendi Gücümüze Güveneceğiz

Politikamız hangi temele dayanmalıdır? Kendi gücümüze
dayanmalıdır ve bu kişinin kendi çabasıyla yenilenmesi
anlamına gelir. Biz yalnız değiliz; dünyada emperyalizme
karşı tüm ülkeler ve insanlar bizim dostlarımız. Buna
rağmen, kendi çabamızla yenilenmeyi vurguluyoruz. Kendi
örgütlediğimiz güçlere güvenerek, Çinli ve yabancı tüm
gericileri mağlup edebiliriz.

(Japonya’ya Karşı Direniş Savaşı’ndaki Zaferimizden
Sonra Politikamız ve Durum, Mao)

Özlü Söz
"Hayattaki En

Büyük Zafer  Hiçbir
Zaman Düşmemekte

Değil
Her Düştüğünde

Ayağa Kalkmakta
Yatar" 

(NELSON
MANDELA) 

Yürüyüş
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AKP'nin katil polisleri son 4 ayda Gençlik Federas-
yonu'nu 5 kez basmış, insanlarımızı işkenceyle gözaltına
almış, duvarlarımızı, camlarımızı kırıp eşyalarımızı
talan etmiştir. Her baskında Dev-Genç'i bitirmeyi he-
deflemişlerdir. Ancak her baskından sonra karşılarına
çoğalarak çıktık. Her baskın devrimciliğimizi büyüttü,
sınıf kinimizi biledi. Görüldüğü üzere, son baskınlar ta-
mamen ideolojimize dönük bir saldırıdır. 30 Mart-8
Nisan tarihleri arasında 3 kere gece yarısı itfaiye ve çok
sayıda zırhlı araçlarla gelip binamızda asılı olan pan-
kartımızı söküp kaçmaktadırlar. Onlar söktükçe biz ar-
dından, daha büyük ve daha iyisini astık. Düşmanın
saldırısını püskürtmenin yolu, saldırıya karşı daha mili-
tanca bir tavır sergilemektir.

Gençlik Federasyonu bir gelenektir, mirastır, değerdir.
Gençlik Federasyonu'nda birçok şehidimizin emeği
vardır. Sürecin insanları buradan çıkmaktadır. Düşman
bunu bildiği için bu kadar saldırmaktadır. Gençlik kadro
kaynağıdır, ideolojimizden aldığımız güçle hep var ola-
cağımızın teminatıdır. Her baskında, sadece işkence
yapmakla, yıkmakla kalmıyor; aynı zamanda gelenek-
lerimize saldırıyorlar. Gençlik Federasyonu'nda asılı
olan bir pankartı sökmek için bile gece yarısı çok sayıda
zırhlı aracı ve itfaiyesiyle geliyorlar. Düşmanın hiçbir
saldırısı nedensiz değildir ve temel nedeni korkudur!

Peki tek bir Dev-Genç’liden, eski bir binadan, bir
pankarttan duydukları korku yersiz midir? Hayır!

Bir pankart için bile, operasyona gider gibi hazırlanarak
geliyorlar; çünkü asılı olan sıradan bir pankart değildir.
O pankart umuttur, adalettir. Halka, dostunu-düşmanını,

kurtuluşunun yolunu gösterir. O pankartın altı doludur,
bedellerle yaratılmış bir gelenekten süzülüp gelmiştir.
O pankart iktidar iddiamızı, sınıf kinimizi yansıtır. Pan-
kartın anlamını bildikleri için böyle saldırıyorlar. Düşman
tek bir gedik bırakmak istemiyor, bu yüzden yaptığımız
en ufak bir işe bile tahammül göstermiyor.

Düşmanın pankart sökmesi ve bizim tekrar asmamız
savaşın bir parçasıdır. Ve ne diyordu Dayı: “Gerçek
zafer taraflardan birinin diğerinin iradesini kabul ettirip
ettirmediğiyle belirlenir.” Bu irade dayatmasını bir çok
defa gördük. Onların tarihi iradesizliklerle, bizim
tarihimiz çelik gibi bir irade ile doludur. 1972'de Kızıl-
dere'de doğduk. 1980'de cunta 45 milyon halkı teslim
alamaz diyerek yürüdük. 90'lı yıllarda atılımı ilan ettik.
2000'lerde “ya düşünce değişikliği ya ölüm” dayatmasına
karşın fiziken yok olsak da ideolojik olarak var olmayı
seçtik. Günümüzde de OHAL saldırılarına karşı yine
aynı cevabı veriyoruz. Herkesin düzene yedeklendiği
bu süreçte her alanda savaşı büyütüyoruz.

Duvarları yıkabilirsiniz, pankartımızı çalabilirsiniz;
ama o tarih ve o tarihin, ideolojinin yarattığı kahraman-
lıkları yıkamazsınız, çalamazsınız! Siz pankartımızı sö-
kerseniz, biz gözünüzün gördüğü her yeri pankartlarla
donatırız. Ne kadar saldırırsanız, o kadar karşılığını
alacaksınız! Bu irade savaşında yenilen siz olacaksınız.
Bu irade Dev-Genç iradesidir, bu kararlılık Dev-Genç'in
kararlılığıdır; boşuna sınamaya kalkmayın!

Binamızı terk etmeyişimiz, pankartlarımızı yeniden
asışımız, iktidar iddiamızdaki ısrarımızın ilanıdır. Bu
irade daha nice Bünyaminler’in çıkacağının göstergesidir.

Hasan Selimler'den, Şafak Yayla-
lar'dan yadigar derneğimizi sizlere
bırakmayacağız.

47 Yılın Tecrübesiyle Diyoruz
ki; Dev-Genç'i Bitirmeye Kimsenin
Gücü Yetmeyecek, Demokratik
Mevzilerimizi Ne Pahasına Olursa
Olsun Koruyacağız!

ELLERİNİZİ DEVRİMCİ KU-
RUMLARDAN ÇEKİN!

HAKLI VE MEŞRU OLAN
KAZANACAK, BİZ KAZANA-
CAĞIZ!

DEĞERLERİMİZİ, GELE-
NEKLERİMİZİ, MEVZİLERİMİ-
Zİ TERK ETMEYECEĞİZ!

Pankart Çalarak İradenizi Dayatamazsınız!
Bu İrade, Dev-Genç'in İradesidir!

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

16 Nisan
2017
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Liseliyiz Biz

30 Mart 2017 Perşembe günü AKP’nin katil polisleri,
yeni birçok zırhlı aracıyla gelerek Gençlik Federasyonu’na
baskın düzenledi. Bu, son 4 ayda ya-
pılan 5. baskındı. Burjuva medyaya,
yine terör demagojisiyle bezeli yalan
yanlış haberler yaptırarak halkımızın
gözünde faşist terörünü meşrulaştır-
maya çalıştı. 

Son baskında 7 arkadaşımız iş-
kenceyle gözaltına alındı. Her geliş-
lerinde faşizmin Dev-Genç’lilerden
korkusunu daha net görüyoruz. Özel-
likle panoda asılı olan şehit resimlerini
yırttılar. Gençlik Federasyonu binasının
dışındaki “DEV-GENÇ’İ BİTİRE-
MEZSİNİZ” yazılı duvardan gire-
meyeceklerini bildikleri halde ısrarla
orayı kırdılar. Kadınlar ve erkekler
odasında, askeri disiplini simgeleyen
ve yürüyüşlerde Dev-Genç’lilerle öz-
deşleşmiş haki ve beyaz renk göm-
leklerimizi arayıp bıçakla parçaladılar.
Her baskından sonra söylüyoruz; Em-
peryalistler ve onların işbirlikçi uşak-
larının korkusu olmaya devam ede-
ceğiz!

Bugün de AKP iktidarı korkusunu
demokratik bir dernek olan Gençlik
Federasyonu’na 4 ayda 5 Baskın dü-
zenleyerek gösteriyor. 30 Mart günü
saldırarak, Kızıldere’nin Türkiye dev-
riminin manifestosu olduğunu halk-
larımıza anlatmayalım, anmalarımızı
yapamayalım istiyorlar. Şehitlerimizin
resimlerini yırtarak onların yarattığı
kahramanlıkları bitirebileceğini, onları
unutturabileceğini sanıyorlar. Giysi-
lerimizi yırtarak o gömlekleri giyecek
olan yeni genç kadrolar çıkmasını en-
gelleyeceklerini sanıyorlar.

İşte bu kadar aciz ve siyasi olarak
da çürümüş durumdalar. Onların tüm
gücü, duvar delmek, işkence yapmak,
çamaşırlarımızın üzerine işemek, tu-
tuklamaktan ibaret. 

Ancak ne tutuklayarak Dev-
Genç’lilerin iradesini teslim alabilir

ne de yıkarak binamızı terk etmemize neden olabilirler.
Soruyoruz; bu gördüğümüz kaçıncı baskın? Bu

duvarı kaçıncı kırışınız? Hangi saldı-
rınızdan başarı kazandınız, Dev-Genç’i
bitirebildiniz?

Şafaklar, Çiğdemler, Elifler bu bas-
kınlar arasından, yırttığınız gömlekleri
giyip çıktılar karşınıza. 

Halk kurtuluş savaşçılarını durdu-
rabildiniz mi? Bunun cevabını Bün-
yamin verdi size.

Bakın Liseli Dev-Genç’li Bünyami-
nimize, 16 yaşında başladı kavgaya...

Baskınlardan çıkıp, halk kurtuluş
savaşçısı oldu daha 18 yaşında, hesap
sordu. Başta Türkiye halkları olmak
üzere tüm dünyaya umut oldu gencecik
yaşında. Dev-Genç’li olmak; ezilen
dünya halklarına karşı kendini sorumlu
hissetmek, halklarımıza çektirilen tüm
acıların, yoldaşlarına yapılanların he-
sabını sormak için yanıp tutuşmaktır.
Yaşımız ne olursa olsun, biz de varız
bu kavgada demektir. Daha 18 yaşında
gözünü kırpmadan feda etmektir ken-
dini halkına, vatanına. 

Siz istediğiniz kadar şehitlerimizin
fotoğraflarını yırtın. Her gittiğiniz yerde
yeni fotoğraflarla karşılaşacaksınız. Yeni
Dev-Genç’lileri göreceksiniz o fotoğ-
raflarda, o gömlekleri yeni liseliler giyecek
ve Bünyamin olarak çıkacak karşınıza. 

Onun için bu saldırılarınız boşunadır.
Tek bir kişi kalsak bile küllerimizden
doğar, yeniden çıkarız karşınıza. Çünkü
bizim Şafaklar’ımız, Hünkarlar’ımız,
Aysunlar’ımız, Bünyaminler’imiz var.
Kanla yazılan 47 yıllık onurlu ve gu-
rurlu tarihimiz var.

Dev-Genç’liler olarak baskınları-
nıza; adaletsizliklerle dolu bu düzene
karşı mücadelemizi Dev-Genç’imizin
militan, ısrarlı, kararlı tarihine sahip
çıkarak cevap vereceğiz. Dev-Genç’in
tarihine sahip çıkmak, bağımsızlık, de-
mokrasi, sosyalizm için asla uzlaşmadan
savaşmak ve savaştırmaktır.

HİÇBİR BASKIN; DEĞERLERİMİZE, GELENEKLERİMİZE,
İDEALLERİMİZE SAHİP ÇIKMAMIZI ENGELLEYEMEYECEK!

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

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!

Yürüyüş
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Ülkemizde Gençlik

30 Mart’ta İstanbul Okmeydanı Ma-
hallesi’nde bulunan Gençlik Federasyonu
katil, ahlaksız, işkenceci polisler tara-
fından basıldı. Bununla ilgili kavganın
onurlu gençliği Dev-Genç’liler bulun-
dukları bölgelerden yazılı açıklamalar
yayınlayarak şu sözlere yer verdi;

Dev-Genç (8 Nisan): “Bir Dev-
Genç’imiz var 47 yıldır vatan toprak-
larında emperyalizme ve oligarşiye karşı
kesintisiz bir savaş sürdürüyor. Yoksul
emekçi halkımızın kurtuluşu olan, Tür-
kiye Devrimini yapmak için bedeller
ödüyor ödetiyor, Bu savaşın önderlerini,
komutanlarını, kadrolarını yaratıyor.
Emperyalizm bunu bildiği için bugüne
kadar kendine uşak olarak iktidara kimi
getirdiyse Dev-Genç’i bitirmesi, Dev-
Genç’i teslim alması için talimatlar
verdi. AKP faşizmi kendinden öncekiler
gibi bu talimatı almış ve daha da azgınca
saldırarak bu görevi layıkıyla yerine
getirmeye çalışıyor. Bunu tam 4 ay içe-
risinde Dev-Genç’lilerin kullandığı
Gençlik Federasyonu binasına 5 kere
baskın düzenleyerek gösterdi. Dernek
içerisine ne var ne yoksa kırdı, yaktı.
Saldırılarının amacı Dev-Genç’i devrim
mücadelesinde bitirme, yavaşlatma sal-
dırısıdır. Saldırılarının amacı Dev-Genç’i
demokratik mücadeleden atıp 47 yıllık
meşru mücadelesini bitirme saldırısıdır.
Saldırılarının amacı Dev-Genç içeri-
sinden çıkan emperyalizmden ve oli-
garşiden hesap soran Şafaklar, Mahirler,
Çiğdemler, Bünyaminler’in çıkmasını
engelleme saldırısıdır.

Bu saldırılarınızın boşa olduğunu,
Dev-Genç’i bitirmeye kimsenin gücünün
yetmeyeceğini size çok iyi göstereceğiz.
Demokratik mevzimiz olan derneğimizi
rahat rahat basamayacağınızı, yaptığınız
her baskının hesabının sizden nasıl so-
racağımızı göreceksiniz. Komplolarla
tutukladığınız Dev-Genç’lilerin hesabını
nasıl sorduğumuzu, onları tecrit hücre-
lerinden nasıl aldığımızı göreceksiniz
ve bir daha saldırmaya cesaret bile ede-
meyeceksiniz."

Beşiktaş Dev-Genç (9 Nisan): “Kı-
zıldere’nin yıl dönümünde yapılan baskın
ile AKP iktidarı hiçbir amacına ulaşa-
mayacaktır. Kızıldere doğum yerimizdir.

Aynı tarihsel haklılık ile Kızıldere’den
Çağlayan’a Dev-Genç mücadelesine de-
vam etmektedir. 47 yıldır Anadolu top-
raklarında mücadele ediyoruz, ne parasız
eğitim istemekten ne adalet istemekten
vazgeçeceğiz. Bunları nasıl alacağımızı
biliyoruz. Kızıldere’deki ideolojimizden
milim sapmadık. Saldırılarınız boşunadır.
Bizi bitiremeyeceksiniz!”

Boğaziçi Dev-Genç (8 Nisan): “…
Bizler Dev-Genç’liler olarak soruyoruz;
onlarca silahla, zırhlı araçlarla gelip
Gençlik Federasyonu’nu talan edip içe-
rideki Dev-Genç’lileri işkence ile göz-
altına alanlar mı terörist yoksa “halk
sömürülmesin, parasız eğitim istiyoruz”
diyen Dev-Genç’liler mi terörist? İn-
sanları sokak ortalarında, evlerinde kat-
ledenler mi terörist yoksa “adalet isti-
yoruz” diyenler mi terörist? Bizler bu
halkın evlatlarıyız ve halk için devrim-
cilik yapıyoruz, mücadele ediyoruz. Bu
saldırılar bizleri korkutamaz, tek bir
geri adım bile attıramaz. Bizler Dev-
Genç’liyiz hiçbir güç bizleri bitiremez!”

Kadıköy Dev-Genç (8 Nisan): “Bu
saldırılar her ne kadar Gençlik Fede-
rasyonu binası ve onun üyelerine karşı
yapılmış gibi görünse de aslında bu
saldırılar halkımıza ve onun ideolojik
fikriyatına karşı yapılmıştır.

...Oligarşi kimi zaman açık kimi
zaman gizli faşizmle egemenliğini sağ-
lamaya çalışmaktadır. Bundan dolayı
Dev-Genç’e saldırmak halka saldır-
maktır. Dev-Genç’e saldırmak halkın
geleceğini çalma girişimidir. Oligarşi
ümitsiz bir şekilde Dev-Genç’e saldırıp
onu “bitirmeye” çalışıyor. Yani bir nevi
göle maya çalıyor. Bizler Dev-Genç’liler
olarak tarihsel meşruluk düzleminden
bir milim bile sapmadan yolumuza de-
vam ediyoruz ve edeceğiz!”

Kartal Dev-Genç (9 Nisan): “…
Gençlik Federasyonu Derneği bizim
demokratik mevzimizdir. Halkımızın
evidir. Terör demagojisi yaparak ga-
zetelerinizde saldırılarınızı meşrulaş-
tırarak derneğimizi basmaya çalışıyor-
sunuz. Bizler Mahirler’den Dayılar’dan
bugüne sizin her saldırılarınıza karşı
mücadele ettik. Etmeye devam edece-
ğiz. Yaptığınız her saldırının misliyle

hesabını soracağız. Gençlik Federas-
yonu baskınlarına derhal son verin.”

MSGSÜ Dev-Genç (9 Nisan): “…
Çeşitli işkencelerden geçen arkadaş-
larımız katil polislerden şunu duydu-
ğunu söyledi: “Her 30 Mart’ta siz ge-
liyordunuz, bu sefer biz gelelim dedik.”
Aslında sadece bu cümleden bile sal-
dırıların doğrudan ideolojimize yönelik
olduğunu anlayabiliyoruz.

... Bugün meşruluğumuzu kırmaya
çalışanlara söylüyoruz: Gençlik Fede-
rasyonu demokratik bir kurumdur!
Dünden bugüne, bugünden yarınlara
demokratik mevzilerimizi terk etmi-
yoruz. Her gün bir kişi daha artıyor,
her gün ülkemizin yeni bir sokağına
giriyoruz. Korkuyorsunuz; hiç şüpheniz
olmasın ki korkunuzu büyüteceğiz!
Ülkemizin bütün üniversitelerinde, bü-
tün mahallelerinde örgütleneceğiz!”

Gazi Halk Cephesi (9 Nisan):
“Yıllar boyunca gençliğin mücadelesini
her türlü yöntemle engellemeye çalış-
tılar. Gençliğin devrimci dinamiklerini
yok etmeye uğraştılar. Nafile bir çaba!
Ne yaptılarsa Dev-Genç’i durdurama-
dılar, Dev-Genç’lileri susturamadılar.
Saldırın! İsterseniz ayda iki kez değil
30 kez baskın yapın. Dev-Genç’i yine
yıldıramayacaksınız. Kapısına kilit vu-
ramayacaksınız. Halkın Dev-Genç’i
sahiplenmesini engelleyemeyeceksiniz.
Dev-Genç’liler korkularınızı büyütmeye
devam edecek.”

Halkın Mühendis Mimarları (7
Nisan): “… Bugün bu vatanın dev-
rimcileri, halkın öncüleri kırılmaz, bü-
külmez iradeleriyle Dev-Genç’lilerdir.
AKP adaletsiz düzenini, gerçeklerin
üzerini kapatarak, gerçekleri söyleyen-
leri gözaltı ve baskı ile susturmaya ça-
lışarak gizlemek istemektedir. Bugün
halka gerçeği gösteren, halkı örgütleyen
ve savaştıran Dev-Genç’i bitirmek is-
temesi bundandır. AKP bu ülkede ne
Dev-Genç’i ne de devrimcileri bitirecek
güçte değildir. Faşist AKP iktidarı 80
milyon halkı teslim alamayacak. Fa-
şizmin saldırıları karşısında Halkın
Mühendis Mimarları olarak Dev-
Genç’lilerin yanında olacak, kırılan,
yıkılan her duvarı onaracağız.”

Dev-Genç’liler Olarak Gençlik Federasyonu’na Yapılan Baskınların Hesabını Soracağız!
Dev-Genç’i Bitiremezsiniz! Demokratik Mevzilerimizi Terk Etmiyoruz

16 Nisan
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Ülkemizde Gençlik

Faşizmin Korkulu Rüyası Olmaya
Devam Edeceğiz!
Dev-Genç’li Olmak Suç Değil Görevdir!

Dev-Genç, işkenceyle gözaltına alınan ve ardından
çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan Dev-Genç’li Hakan
İnci ve Vedat Doğan için 7 Nisan’da yazılı açıklama ya-
yınlayarak kısaca şu sözlere yer verdi:

“Ülkemiz artık apaçık bir faşizmle yönetilmektedir.
Muhalifsen, aydın-demokratsan AKP faşizmi tarafından
terörist damgasıyla ya katlediliyorsun ya tutuklanıyorsun.
Dev-Genç’liler de haksızlığın, zalimin zulmün hep kar-
şısındaydılar. Burjuva medyasında Gençlik Federasyonu’nu
‘hücre evi bastık, çocuk kurtarma operasyonu yaptık'
diyerek devrimcilerle halkın arasındaki bağı kopartmaya
çalışıyor. Ama halkımız, Federasyonu’muzu sahiplenerek
düşmana pratiğiyle gösteriyor. Bugün Dev-Genç’li olmak
suç değil görevdir! Hakan ve Vedat 16 Mart anmasına
katıldıkları  gerekçe gösterilerek tutuklanmışlardır! So-
ruyoruz sizlere katiller; Bugün 16 Mart Katliamı’nı ya-
panlardan hesap sormak istemek ne zamandan beri suç
olmuştur? Bizler sizin asıl amacınızı biliyoruz. Bu korku
Şafaklar’ın, Bahtiyarlar’ın, Çiğdemler’in, Bernalar’ın,
Hünkârlar’ın, Mahirler’in, Aysunlar’ın, Bünyaminler’in
korkusudur! Dev-Genç’lileri tutuklayarak bitiremezsiniz!
Biz Halkız ve Haklıyız! Baktığınız gördüğünüz her
yerde Dev-Genç’lileri göreceksiniz! Hakan İnci, Vedat
Doğan onurumuzdur!”

Gençlik Halkın Yüz Akı Gelecek Umududur

Baskınlarla Teslim Alamazsınız!

Devrimci İşçi Hareketi 2 Nisan'da Gençlik Fede-
rasyonu binasını ziyaret etti. 4 ayda 5 kez basılan
Gençlik Federasyonu binasına giden DİH’liler geçmiş
olsun dileklerini sunup ihtiyaçları öğrendiler. Bu
konuyla ilgili DİH'in yaptığı açıklamada: "Gençlik
halkın yüz akı gelecek umududur. Yıkılan duvarlar öf-
kemizi daha da keskinleştirir. Gençlik geleceğimizdir,
geleceğimizi teslim alamazsınız." dedi.

Halkın Mühendisi Olcay Abalay 
Serbest Bırakılana Dek
Direnişimiz Sürecek

Halkın Mühendis
Mimarları, halk için
mühendislik projele-
rinde çalıştığı için tu-
tuklanan Olcay Aba-
lay için bu hafta da 8
Nisan'da Kadıköy
Boğa Heykeli önünde
başlayıp Bahariye
Caddesi’nde devam
eden 14.00-17.00 sa-
atleri arasında eylem yaptı. 5 kişinin katıldığı ve kızıl
baretlerle yapılan eylem, ilk olarak saat 14.00’da basın
açıklaması ile başladı. Basın açıklaması okunmadan
AKP’nin katil polisleri yine saldırarak Halkın Mühendis
Mimarları’nı karşı kaldırıma sürükledi. Eylem, Bahariye
Caddesi tarafında basın açıklaması okunarak ve sonra-
sında oturma eylemi ve Olcay Abalay’ın serbest bıra-
kılması için bildiri dağıtımı ile devam etti. Olcay Aba-
lay’ın yer aldığı halk için mühendislik mimarlık proje-
lerinden oluşan resimler ve dövizler direklerde ve
yerde sergilenerek, ajitasyonlarla ve sloganlarla devam
eden eylem 17.00’da sona erdi. Eylem esnasında çalan
"Grup Yorum" şarkılarıyla KESK’liler ile birlikte
halaylar çekildi. Grup Yorum’un şarkılarıyla eylem
sona erdi. Eylem boyunca, Olcay Abalay’ın haksız
yere tutuklanmasının anlatıldığı broşürler dağıtıldı.
Broşürlere büyük ilgi gösteren halka; halk için mühen-
dislik yapmanın; halka elektrik götürmenin, rüzgar tür-
bini, su türbini yapmanın suç olmadığı anlatıldı. Halk
ile tek tek yapılan sohbetlerde Halkın Mühendis Mi-
marları’nın projelerine ilgi büyüktü. Yoldan geçen
halk; asılı ve yerde duran halk için mühendislik mimarlık
projelerinin resimlerini dikkatle inceledi. Oturma eylemi
boyunca 600 adet bildiri dağıtıldı, 40 adet imza toplandı
ve eylem sonrasında "Halk İçin Mühendislik Yapmak
Suç Değildir! Halkın Mühendisi Olcay Abalay Serbest
Bırakılsın!" yazılı 150 adet sticker Kadıköy sokaklarına
yapıştırıldı. Eyleme Devrimci İşçi Hareketi de destek
verdi.

Halk Çocuklarına Dil Uzatan
Süleyman Soylu’dan Hesap Soracağız! 
Korkularınızı Büyütmeye
Devam Edeceğiz!

Dev-Genç, Süleyman Soylu’nun Cephe Milisleri
hakkında yaptığı açıklamaya cevap olarak 11 Nisan’da
yayınladığı yazılı açıklamada şu sözlere yer verdi:

“10 Nisan günü Türkiye’nin gündemi haline gelen
ve Cephe Milisleri tarafından üstlenilen eylemlerin
AKP yandaşı gazeteci ve TV’lerde tartışma program-
larının konusu haline gelmesinden sonra Soysuz Sü-
leyman da kendisini bir açıklama yapmak zorunda
hissetmiş. Ama yine haddini aştı ve halkın çocuklarına
yani 'Korkulu Rüyası Cephelilere' ‘serseri’ dedi.

Soruyoruz Soysuz Süleyman’a sırf kendileri ile
aynı düşüncelere sahip olmayan insanlara saldıran,
polisle işbirliği yapıp tutuklatan vatandaşların ‘serseri’
olmuyor mu? Bak Soysuz Süleyman, senin serseri de-
diğin insanlar bu ülkenin namusu geleceği, mahallerinde
senin katil polislerinin desteklediği uyuşturucu çetelerine
karşı sonuna kadar mücadele eden bedel ödeyenlerdir.
Bu yüzdendir ki Soysuz Süleyman suçlarına her gün
bir yenisini daha eklemekten vazgeç. Cephe’yi, Cep-
helilerin adını ağzına alırken bir kez daha düşün.”
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AKP FAŞİZMİ UYUŞTURUCUYLA HALKIMIZI ZEHİRLİYOR
FAŞİZM KİRLETİR, BİZ TEMİZLEYECEĞİZ!

“General Gehlen, Hitler’in politik beyinlerinden
biriydi. İkinci Dünya Savaşı’nda Sovyetler Birliği’ndeki
Nazi istihbaratının şefiydi. 1945 yılında elindeki
arşivle birlikte ABD’ye teslim oldu. CIA Şefi Allen
Dulles’la görüştürüldü. Ona, Stalin’in hiç de yabana
atılacak biri olmadığını, ABD ve Batı Avrupa’nın do-
ğudan gelecek tehlikenin farkında olmadığını anlattı.
Nazi generali, bu kez Amerika adına “hür dünya”
için eski Naziler’den kurulu bir casusluk örgütü mey-
dana getirip “servis” faaliyetlerine devam edecekti.
General Gehlen Amerikalılarla anlaştıktan sonra 9
Temmuz 1946’da tekrar Almanya’ya döndü. Hitler’in
istihbarat örgütü Gestapo ile askeri polis örgütü SS’nin
üst düzey yetkililerini topladı.  General Gehlen, eski
Nazilere yeni sahte kimliklerini verdi. Tahminlere
göre Gehlen, iki yıl içinde, 10 bin kadar savaş suçlusu

Nazi’yi toplamayı başarmıştı. 
Önce Federal Alman gizli servisi BND’yi kurdu

ve başkanı oldu. Eski Naziler bunun ardından NA-
TO’nun kurulmasıyla birlikte, Avrupa ülkelerindeki
yeraltı örgütlenmelerine hız verdiler. Yani, Gladio’nun
temellerini attılar.” 

(Bay Pipo S.Yalçın-Doğan Yurdakul syf:74) 

FAŞİST ALMANYA’NIN GİZLİ SERVİSİ BND, CIA’NIN VERDİĞİ AKILLA
NAZİ ARTIKLARI TARAFINDAN KURULDU

AKP faşizminin iktidarı döne-
minde uyuşturucu bağımlılığı yüzde
678 attı. 

AMATEM’lerde tedavi gören kişi
sayısı yüzde 678 oranında arttı.

2007 yılında 38 bin 61 kişi uyuş-
turucu bağımlılığından AMATEM’le-
re başvururken; 2013’te 258 bin 441
kişi başvurdu.

AKP faşizmi halka sorundan baş-
ka hiçbir şey veremez. Bu sorunların
içinde boğulan, çözümsüz bırakılan
halkımız, bir de uyuşturucu ile yoz-
laştırılmak isteniyor. 

Çözümsüzlüğün getirdiği bunalımla antidepresan
ilaç 2003 yılında 14 milyon kutu kullanılırken; 2015’te
55 milyona çıktı.

Uyuşturucu; fuhuş, kumar vb. ile birlikte halkı yoz-
laştırma saldırısının birer aracıdır. 

AKP faşizmi NEDEN uyuşturucu, fuhuş ve kumarı
kullanır?

1- Yozlaştırma, halkı apolitikleştirme politikasının
bir parçasıdır. Beyinlerimizi uyuşturarak, düzenin ada-
letsizliklerine başkaldırmamız engellenmek istenir. Beyni
dumanlı olan halk sömürünün, açlığın, sefaletin hesabını
soramaz. İçinde bulunduğu sürekli milli kriz nedeniyle,

halkı yönetme sorunu yaşayan faşizm,
yozlaştırmaya başvurur.

2- Fuhuş, uyuşturucu ve kumar
faşizm için önemli bir rant kaynağıdır.
Özellikle uyuşturucu, Türkiye büt-
çesinin yazılı olmayan en önemli
kalemlerinden biridir.

Fuhuş, kumar, uyuşturucu, al-
kol… Bunlar özelde insanın hayatını
söndüren, genelde ise toplumu çü-
rüten bağımlılıklardır. Ama burju-
vaziye çok büyük kar sağlayan rant
alanlarıdır. Kar söz konusu olduğunda
orada insana, halka ait hiçbir değer

kalmamış demektir. Burjuvazi hem kar elde edecek
hem de bu sayede halkı uyutup çürütecektir. 

Yoz, kendi değerlerinden uzaklaştırılmış halk, faşizmin
karşısında duramayacak, hesap soramayacaktır. Düzenin
hesabı budur.

Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner, 
Bu düzeni, yozlaştırmak istedikleri insanlarla yıka-

cağız.
“Biz kapitalizm altında büyümüş, kapitalizm tara-

fından yoksun bırakılmış ve bozulmaya uğramış ama
kapitalizmle mücadelenin çelikleştirdiği o erkek ve
kadınlarla sosyalizmi kurmak istiyoruz.” (Lenin)

Emperyalizme Karşı Direnen
Suriye Halkının Yanındayız

İstanbul Bahçelievler Zafer Mahallesi’nde 8 Ni-
san’da, Katil Amerika’nın Suriye’ye saldırısı üzerine
“Katil ABD Ortadoğu’dan Defol! Halk Cephesi”
imzalı pankart asılarak, emperyalizme karşı direnen
Suriye halklarının yanındayız! denildi.

FAŞİZM, ZALİMİN ZULMÜDÜR...
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YÜRÜYÜŞ: Hapishane ve tecrit
koşulları içinde nasıl ürettiniz. Neler
yaptınız?

ALİ: Tecrit koşullarında da olsak
beste, şiir, senaryo çalışmalarımız
devam etti. Grup Yorum'u tutuklasalar
da biz üretmeye devam ettik. Arka-
daşlarımız hızla kitap gönderdi bize.
Kandıra’daki Yorumcular’a ise çok
geç verildi kitaplar. Hem birbirimize
mektup yazdık, orada üretim üzerine
konuştuk.  Aynı zamanda hapishanede
yıllarca tutsak olan Özgür Tutsaklarla
sıkı bir üretim yapma olanağımız
oldu. Deneyimlerinden faydalandık.
Tecrit olsa da, Özgür Tutsaklar ara-
larında güçlü bir iletişim ağı kur-
muşlar. Mektup sınırlaması, kitap
engeli olsa da, Özgür Tutsaklar, de-
neyimlerini paylaştı. Bizi tutuklayarak
cezalandırmak istediler, ama biz bunu
üretime dönüştürdük, kazanıma dön-
üştürdük. Mapus yata yata biter,
demiş ozanlar. Oysa yatmaya fırsat
bulamadık desek yeridir. Çok dinamik
bir çalışma temposu var hapishanede. 

DİLAN: Ben genellikle şiir yaz-
maya ve ezberlemeye yoğunlaşmış-
tım. Birkaç da beste yapabildim. Ben
yan flüt alabildim. Hatta camdan ar-
kadaşlara çalmıştım. Sanki milyonlara
konser veriyormuşum gibi heyecan-
lanmıştım. Acaba flüt sesini duy-
muşlar mıdır diye telaşlanırken al-
kışlarla duyduklarını anlamış olduk.
Teklilerde kalan ve bizden uzak olan
Türkan ablamız da duymuş, en çok
da buna sevindik. Hava güzelse se-
simiz birbirimize ulaşıyordu. Ama
kar varsa sabah günaydın sesini bile
zar zor duyuyorsun. Tecrit duvarlarını
sesimizle paramparça ettik.

SULTAN: Tecrit koşullarında üre-
tim, hayatın her alanına dair var. El-
bette hepimiz duygu ve düşüncele-
rimizi aktardığımız şiirler, besteler
yaptık. Bunu hapishanedeki devrimci
tutsakların bulunduğu bütün hücre-
lerle ortaklaştırarak kollektif olarak
yaptık; onlar ürettiler biz fikirlerimizi
söyledik, biz ürettik onlar fikirlerini
söylediler bu da çok büyük bir enerji

ortaya çıkardı, bu-
lunduğumuz her
yerde ürettikleri-
mizi halkla pay-
laştık Yorum'un
yıllardır süregelen
bir geleneği ve
gücü de bu aslın-
da. Orada kurul-
muş olan düzen
seni üretmeye
mecbur bırakıyor
çünkü insan için
insana dair hiçbir şey yok. Yeme-
ğinden ısınmaya, çamaşırlarımızı ku-
rutmadan temizlemeye, kendimizi
eğitmeye, spora, yaşama dair ne varsa
hayatta insanca kalabilmek için üret-
mek zorundasın. Ve gerçekten insanın
aslında o zor koşullarda dahi neler
üretebileceğini gördük, bu da hiç-
birşey için önümüzde hiçbir engelin
olmadığını, engelleri aslında kendi
kafamızda yarattığımızı gösteriyor,
çok eğitici bir süreçti bu yanıyla. 

HELİN: “Yok”tan var etmenin
somutlandığı yerler hapishaneler.
Herşeyin bir yolu ve yöntemi bulu-
nuyor. Beynen ve doğalında bedenen
dinamik tutanda bu oluyor. İmkan-
sızlıklar ve olanaksızlıklar içerisinde
birşeyleri mümkün kılmayı öğreni-
yorsun. El işinden yemeğe, beste-
lerden araç gereçlere her konuda kol-
lektif bir üretim söz konusu. Üç
kişilik hücrelerde, diğer hücrelerle
beraber kollektif üretmenin de yolunu
yöntemini buluyorsun.

YÜRÜYÜŞ: Grup Yorum bu sal-
dırıdan sonra neler yapacak. Hede-
finiz nelerdir?

ALİ: Biz halkımızın çocuklarıyız,
halkın sanatını yapmaya devam ede-
ceğiz. Halkın çocuğu, halkın sanatçısı
olmak onurdur. Hedeflerimizi de bü-
yüteceğiz, bize ne kadar saldırırlarsa
saldırsınlar, halkın sanatçılarını dur-
duramayacaklar artık. Ülkemizin her
yanında halkın çocuklarını, halkın
sanatçısı olarak yetiştirmeye devam
edeceğiz. Kültür Merkezi’mizde bir-
çok faaliyetimiz var, hepsinin halk

meclisi gibi çalışmasını sağlayacağız.
Tutuklasalar da, kapısına kilit de
vursalar hiçbir faaliyetimizi durdu-
ramayacaklar. Çünkü biz halkın sa-
natçılarıyız, halkın çocuklarıyız. Hal-
kımız için en güzelini istiyoruz. Al-
büm çıkarmaya devam edeceğiz, kısa
süre sonra bir albümümüz çıkacak.
Bağımsız Türkiye Konseri’nin ça-
lışmalarına hızla başlayacağız.   

DİLAN: Hedeflerimiz geleceğe
umutla bakabilen, geleceği yaratacak
olan yeni halk sanatçılarını yetiştir-
mektir. Bunun için de kurslarımızı,
etkinliklerimizi düzenli yapmak, al-
ternatifler yaratmaktır. Önümüzde
Bağımsız Türkiye Konseri’miz var.
Heyecanla ona hazırlanacağız.  Tabi

Tahliye Olan Grup Yorum Üyeleriyle Röpörtaj-3
“Halkın çocuğu, halkın sanatçısı olmak onurdur”

“Yok”tan varetmenin
somutlandığı yerler

hapishaneler. Her şeyin bir yolu
ve yöntemi bulunuyor. Beynen ve

doğalında bedenen dinamik
tutanda bu oluyor. İmkansızlıklar

ve olanaksızlıklar içerisinde bir
şeyleri mümkün kılmayı

öğreniyorsun. El işinden yemeğe,
bestelerden araç gereçlere her

konuda kollektif bir üretim söz
konusu. Üç kişilik hücrelerde,

diğer hücrelerle beraber kolektif
üretmeninde yolunu yöntemini

buluyorsun.

Röportaj
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ki yeni albüm çalışmalara hızla baş-
layacağız.

SULTAN: Korolarımızı büyüte-
ceğiz, buradan herkese çağrımızdır:
İstanbul'da Türkiye'nin dört yanında
kuracağımız korolarımıza herkesi bek-
liyoruz. Biz hapishanedeyken yanla-

rında olamasak da devam eden koro-
larımız oldu, şimdi onları daha da bü-
yütme zamanı. Film projelerimiz var
onlara hızla başlayacağız. İşlerimize
kaldığımız yerden devam edeceğiz.

HELİN: Faşizme inat şarkıları-
mızın değmediği hiçbir yürek, söy-

lenmediği hiçbir dil, ulaşmadığı bir
toprak parçası bırakmayacağız. Halkın
acılarını, özlemlerini, direnişleri ve
kahramanlarını anlatmaya devam ede-
ceğiz. Ekmek, adalet ve özgürlük mü-
cadelesinde yer almaya devam edeceğiz. 

(bitti)

Duyuru
İşçi Hareketi Gazetesi 2. Sayısı Çıktı!

İşçi Hareketi Gazetesi'nin 2. sayısında  şu konulara
yer verildi:

* Kazova Patronsuz Üretime Devam Ediyor 
31 Ocak 2013 tarihinde işten atılan Kazova işçileri,

direnirken işgal ettikleri ve kazandıkları fabrikalarında
kurdukları kooperatif ile halk için üretim yapmaya devam
ediyor

* Bizim, Patronlara İhtiyacımız Yok
Üreten bizleriz sömürmek için onların bizlere ihtiyacı

var, asalakları sırtımızdan atalım Kazova gibi örnekler
yaratalım

* DİSK, İşçileri AKP’nin Demokrasi Oyununa Alet
Ediyor

* Taşeron İşçileri ile Yapılan Röportaj
* Kadınlarımız, Emeğimize Sahip Çıkalım, Bizler

Yoksak Onlar Olamaz
* Kapitalizm Bizi Açlıkla Terbiye Ediyor. Buna İzin

Vermeyelim. Örgütlenelim
* OHAL’de Direnenler Tarih Yazıyor
İşçi Hareketi Gazetesinin PDF’sine aşağıdaki linkten

ulaşabilirsiniz:
https://drive.google.com/file/d/0B0ITCoBIuVSuan-

JaRklxcUU4VXc/view?usp=sharing
Gazeteyi üç boyutlu okuyabileceğiniz link:
http://online.flipbuilder.com/vduv/awxw/

Duyuru:
Kazova Kitabının İngilizce Çevirisi Çıktı

First in working class history
KAZOVA RESISTANCE OCCUPATION

PRODUCTION!
WE RESISTED WE WON WE PRODUCE

FOR THE PEOPLE!
İşçi sınıfı tarihinde bir ilk:
KAZOVA Direniş İşgal Üretim!
Direndik, Kazandık
Halk İçin Üretiyoruz!
Kitabın PDF’sini okumak isteyenler aşa-

ğıdaki link adresinden okuyabilir:
https://drive.google.com/file/d/0B0ITCoBI-

uVSuejdLUzgtVFNyYlk/view?usp=sharing

Röportaj

Emperyalizmin Yoz Kültürüne Karşı
TAVIR dergisi İle Halkın Kültür
Sanatını Büyütelim

İstanbul Çayan Mahallesi’nde 9 Nisan’da TAVIR
dergisinin düzenlediği ve Çayan Halk Meclisi’nin de
katılım sağladığı TAVIR dergisi okurları, kahvaltıda
buluştu. Yapılan programda TAVIR dergisinin önemi
üzerine konuşma yapıldı. Konuşmada kısaca: "Emper-
yalizm sırf askeri gücüyle işgal etmiyor. Aynı zamanda
finansman ettiği, sayısı milyonları bulan yayınlarıyla
halkların beyinlerini yozlaştırarak işgal ediyor. Em-
peryalizmin milyonlarla ifade edilen yayınlarına karşılık
kültür ve sanat alanında sadece TAVIR dergimiz var."
TAVIR Dergisi’nin yayını ve dağıtımı bu yanıyla çok
önemli olduğu vurgulandı. Son olarak TAVIR dergisi
okuru Ethem adında bir kişinin cümbüşü ile türküler
ve marşlar söylenerek 25 kişinin katıldığı program
sonlandırıldı.

Grup Yorum Gazi Korosu
Çalışmalarına Başladı!

Grup Yorum Gazi Korosu çalışmalarına başladı. 23
Nisan’da yapılacak konser için 11 Nisan’da yapılan
koro çalışmasına 10 kişi katıldı. Katılmak isteyen
herkes aşağıdaki telefondan bizi arayabilir.

İletişim: 0212 238 81 46

Grup Yorum Gönüllülerine
Çağrı

7. Bağımsız Türkiye Konserimizi Gelin hep
beraber örgütleyelim…

Gecemizi gündüzümüze katıp dilden dile,
kulaktan kulağa duyuralım…

Afiş ve davetiyelere ulaşmak için:
Yer: İdil Kültür Merkezi – Okmeydanı
İletişim: 0 212 238 81 46
Facebook:

https://www.facebook.com/grupyorum1985
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23 Nisan'a dayandık artık ve milyonlar
olacağız diyoruz. İnanıyoruz, çalışıyoruz,
emek veriyoruz, sokak sokak bildiriler
dağıtıyor, sahne için sanatçılarımız ha-
zırlanıyor. Büyük bir kolektivizm işleterek
konserimizi düzenliyoruz, referandum
gündemini burjuvazi halka zorla daya-
tırken, biz asıl gündemimiz olan 7. Ba-
ğımsız Türkiye Konserimizi duyuruyoruz.
Olanaksızlıklar içinde yine umutla devrim
iddiamızın üzerinde durup, referandum
aldatmacalarına katılmıyoruz. 

Neden? Asıl gündemimiz 7. Bağımsız
Türkiye Konseri midir? Çünkü referan-
dum ile, parlamenter sistem ile başkanlık
sistemi arasında seçim ile bu ülkede ne
adaletsizlikler ne yaşanan onca zulüm,
ne de katliamların sonu gelecektir. Mesele
başkanlık sistemi değil faşizmin ta ken-
disidir, çünkü faşizm halka düşmandır,
bugün onca saldırıyı da parlamenter sis-
tem adıyla yapmıştır. İşte bu yüzden biz
asıl olan bağımsızlık şiarımızı yayacağız,
çünkü soruna gerçekten parmak basan,
gerçekten burjuvaziyi korkutan bu slo-
gandır. İşte bu yüzden referandumda
'Hayır' demek korkutmaz burjuvaziyi
ama ille de bağımsızlık demek onlarda
çok büyük korkulara neden olur.

Bu sene de yine dolu dolu bir konser
gerçekleştireceğiz. Konuk sanatçılardan
konuşmacılara, dans gösterilerine kon-
serin bütün hazırlıkları devam ediyor.
Bir yandan sokak sokak, geziliyor, bir
yandan ise milyonların karşısına çıka-
cağımız bu konserin teknik hazırlıkları
yapılıyor. Çünkü biliyoruz ki, o gün o
meydanda çok büyük kalabalıklar ol-

malıyız, buna göre hazırlanmalıyız.
1 milyon davetiye bastık ve çalış-

malarına hızla başladık. Mahalle mahalle
toplantılar ile, dört bir yanda söyleşiler
ile geçen yıllardan deneyimli ve ilk
kez katılacak olan halktan insanlarla
çalışmalara başladık. Davetiye dağı-
tımlarını temel aldık, çünkü elden ver-
diğimiz bir davetiyenin etkisini bir pul-
lama veya duvardaki bir afiş yapmıyor.
Davetiyeleri dağıtmanın ise birçok yön-
temini geliştirebiliriz ama elden dağıt-
mak temel olmalıdır, iradi yaptığımız
dağıtımlar önemlidir. Dergi arasına da
yerleştirebiliriz ama bunu temel alma-
malı, halkımıza direk elden vermeliyiz
davetiyelerimizi. Davetiyeleri dağıttı-
ğımızda aslında halkın Yorum'a ve bu
devasa konserlere dair duyduğu özlemi
de hissedeceğiz çünkü. Tabi özlenen
aslında sadece Yorum ezgileri de değil
bu durumda, orada tek yumruk olup
emperyalizme ve faşizme meydan oku-
manın özlemidir duyduğumuz. 

Yaparız, başarırız, her şeyi mümkün
kılar, özgür bir geleceği kendi ellerimizle
yaratırız. Yoksullarız, ezilenleriz ve bi-
raraya geliyoruz konserimiz aracılığıyla,
bu büyük bir adımdır burjuvaziye karşı,
çünkü tek yumruk oluyoruz. Bu yüzden
bu konserimizin yasaklanabilmesi du-
rumunu da düşeneceğiz, mahalle ma-
halle, meydan meydan konserler ör-
gütlemeliyiz. Zaten artık Grup Yorum
dinleyicilerinde refleks haline gelmiş
bu durumu daha kitleselleştirmeliyiz.
Bir konser yasaklarlarsa milyon konser
yaparız diye hareket etmeliyiz, ev ev,

araba araba, meydan meydan o gün
Grup Yorum halktır diyebilmeliyiz.
Geçen seneki yasaklanmaların üzerine
çıkardığımız dersler, geliştirdiğimiz
yöntemler olmalıdır tabi ki de. Faşizm
konserimizi yasaklıyorsa, bedelini de
ödeyecektir, Grup Yorum'un yasaklara
karşı daha geniş kitleler tarafından sa-
hiplenilmesine yol açmalıyız. Gittikçe
büyüyen tepkiyi örgütlemeli, nasıl di-
renilmesi gerektiğini göstermeliyiz. To-
malarla meydanları kapatabileceğini
düşünse de halkın coşkun akan seli
karşısında aciz olduğunu 23 Nisan'da
faşizme göstereceğiz. Buna inanıyoruz,
faşizmi bir yasak durumunda yasakla-
dığına pişman edeceğiz ve Grup Yorum
geleneğini halka bir kez daha anlatıp
daha da köklerimizi güçlendireceğiz.
Bunun için mahallelerde yaptığımız
koro çalışmalarını daha da güçlendire-
ceğiz. Haklıyız biz, haksız olan, gayrı
meşru olan onlar, her türlü durumda
biz daha güçlü çıkacağız bu durumdan.
Şu an sokak sokak davetiyelerimizi
dağıtıyorsak, buna inanıyoruz demektir.
İnanıyoruz ve başaracağız. 

Grup Yorum Halktır'ı daha da güç-
lendireceğiz, daha da anlamlı kılacağız.
Halkın sanatını halk ile buluşturacağız. 

Konserimizin önemi bu kadar açık.
1000 komite kurup, sokak sokak da-
vetiyelerimizi ulaştırmaz isek, kitle ça-
lışması yanıyla eksik bırakmış oluruz.
Yüzlerce komiteyle çalışıyoruz şuana
kadar. Bini tamamlamak için yeterli
zamanımız var ve önümüzde tamam-
lamaya yönelik bir program da var.

Seçimleriyle, Referandumuyla Meşru Olan Bu Düzen Değil, Bağımsız Türkiye Şiarımızdır! 
Faşizm 80 Milyon Halkı Teslim Alamaz. Emperyalizme ve Faşizme Karşı İlle Kavga Demek İçin

23 Nisan'da 7. Bağımsız Türkiye Konseri İçin 
Yenikapı'dayız!
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Her komite bir örgüt demek, çalışan,
sahiplenen, yaygınlaştıran örgütlerdir
bu komiteler. Kolektif bir biçimde
emeği daha verimli, daha sonuç alıcı
bir şekilde vermektir komiteleşmek.
Deneyimliyiz geçen yıllardan ve bu
sene bütün zorluklara rağmen yüzlerce
komite kurduk, hedef ise son haftalar
içerisinde bini tamamlamak. 

Sonuç olarak:
1- Referandumdaki iki şık arasında

değil, Bağımsız Türkiye şiarımızın

içerisindedir umut. Halkımızın gün-
demi faşizmin yönetim sistemi değil,
bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm
olmalıdır.

2- Provalar, teknik hazırlıklar, gös-
terilerin çalışmaları devam ediyor.
Halkın sanatını halk ile buluşturmanın
mutluluğu bize ait. Yenikapı Meyda-
nı’nda tek yürek olup haklıyız kaza-
nacağız diyeceğiz.

3- Yasaklanması, yasaklanmaması
değil mesele. Bunu kavramalı, kav-

ratmalıyız. Yasaklanır ise direnişi Ana-
dolu'nun dört bir yanında dillerimizde
ezgi olarak yankılandırmalıyız. Bir
konser yasaklarsanız, bir milyon konser
yaparız.

4- Komiteleşip son haftaları da ör-
gütlemeli ve çalışmaları daha da kit-
leselleştirmeliyiz. Yüzlerce komite
olarak kolektif bir biçimde binlerce
insan ile çalışıyor, sokak sokak, meydan
meydan davetiyeler ulaştırıyoruz hal-
kımıza. Bin komite olacağız!

Grup Yorum'un 7. Bağımsız Tür-
kiye konseri için hazırlıklar İstanbul'un
tüm mahallelerinde büyük bir coşkuyla
devam ediyor. Grup  Yorum'un sesini
kısmaya çalışan AKP iktidarına inat
23 Nisan'da bir halk denizi olup aka-
cağız alanlara. Çalışmalardan derle-
diklerimiz şu şekildedir:

Altınşehir: Şahintepe Mahalle-
si'nde 23 Nisan’da Yenikapı Meyda-
nı’nda yapılacak Grup Yorum 7. Ba-
ğımsız Türkiye Konseri için 9 Nisan'da
afiş çalışması yapıldı. Yapılan çalış-
mada mahalle meydanı, Salı pazarı,
Cemevi, Cumartesi pazarı ve Eski
İstanbul Caddesi civarlarına toplam
150 adet afiş yapıştırılarak konsere

çağrı yapıldı. 10 Nisan'da ise esnaflara
ve sokaktan geçen halka davetiye da-
ğıtıldı. 1 saat süren çalışmada toplam
200 davetiye halka ulaştırılarak kon-
sere çağrı yapıldı.

Bahçelievler: Zafer Mahallesi'nde
Grup Yorum 7. Bağımsız Türkiye
Konseri bildirileri dağıtımı 9 Nisan’da
yapıldı. 15 Halk Cepheli ile yapılan
çalışmada 200 adet konser bildirisi
halka verildi. Halkın yoğun ilgisi vardı
ve toplu bildiri alıp arkadaş ve çevre-
sine dağıtmak isteyenler oldu.

Gazi: Gazi Mahallesi’nde 23 Ni-
san’da yapılacak olan Grup Yorum
konserinin çalışmaları yapılmaya baş-

landı. Gazi Mahallesi Nalbur, Düz,
Sekizevler bölgelerinde 9 Nisan'da
toplamda 70 adet afiş asılırken 500
bildiri dağıtıldı. Ayrıca İdil Kültür
Merkezi tarafından İsmet Paşa Caddesi
üzerinde 10 Nisan'da 150 afiş asıldı.
Halka Grup Yorum’un 7. Bağımsız
Türkiye konserinin önemi anlatıldı.

Bağcılar: Grup Yorum Gönüllüleri
11 Nisan'da Kemalpaşa Mahallesi'nde
35 yere Grup Yorum 7. Bağımsız Tür-
kiye Konseri'nin afişlemelerini astılar.
Yapılan çalışmada ayrıca 125 tane de
konser bildirisi dağıtıldı.

Şişli-Mecidiyeköy: Grup Yo-
rum'un yapacağı konser için 11 Ni-
san'da yapılan dağıtımda yüzlerce bil-
diri halka ulaştırıldı. 1 buçuk saat
süren dağıtıma 3 kişi katıldı.

Umudumuzu, adalet özlemimizi, değerlerimizi, müca-
delemizi yerin yedi kat dibinde boğmaya çalışanlara; Em-
peryalizme ve faşizme karşı “İlle Kavga” diyeceğiz!

32 yıldır mücadelemizden bir milim bile sapmadık.
Ekmek, adalet ve özgürlük istemeye devam ettik.

Bir kar makinesi olduğumuz doğrudur, ülkemizde fa-
şizmin saldırılarını ilk göğüsleyenlerden olduk. Birbiri
ardına ilan edilen KHK’larla hak ihlallerine her gün, her
alanda yenileri ekleniyor. Sanat alanlarından, kurumlardan
bireysel sanatçılara kadar her kesim de bu saldırılardan
nasibini alıyor.

Bu saldırıları püskürtmenin tek yolunun omuz omuza
vermek olduğunu biliyoruz. Şimdi daha sıkı sarılmalıyız
hayata ve kavgaya, şimdi daha fazla emek vermeliyiz ge-
lecek günler için. Her zaman, her koşulda “İlle Kavga”
demeliyiz. En büyük meydan konserini halkla birlikte ör-
gütlemenin gücü var bizde.

Son 10 yılda ülkemizin en büyük, en görkemli kon-
serlerine halkımızla birlikte imza attık. Ülkemizin mey-
danlarında özgürlük türkülerini hep birlikte söylemenin
coşkusunu yaşadık. El birliğiyle doldurduk alanları, sah-
nemizi. Dev halk korosuyla, orkestrasıyla, konuk sanatçı
dostlarımızla yine türkülerimizi söyleyeceğiz.

Bağımsız Türkiye Konserimizi de böyle örgütleyece-
ğiz.

Kol kola, Omuz omuza, Yan yana
TEK YÜREK OLACAĞIZ…
23 Nisan’da Bağımsız Türkiye düşümüzü büyütmek

için İlle Kavga diyeceğimiz konserimize tüm halkımız,
sanatçı dostlarımız davetlidir.

Tarih- Saat: 23 Nisan- 15.00
Yer: İstanbul Yenikapı Meydanı
İletişim: 0 212 238 81 46

GRUP YORUM

GGrup Yorum Bağımsız Türkiye Konseri’ne Çağrı!
32 Yıldır “Bağımsız Türkiye” Diye Haykır ıyoruz!

23 Nisan 2017 Pazar Günü Bir Kez Daha Haykıracağız!

Faşizmin Saldırı Politikalarına Karşı Gelin Grup Yorum'un 
Bağımsız Türkiye Konserinde Halk Deniziyle Cevap Verelim  
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Dersim'de 7 Kasım 2016 yılında
faşist devletin uçaklarının bombardı-
manıyla katledilen 10 gerillanın cena-
zesinin verilmesi için Kemal Gün Der-
sim Seyit Rıza Parkı’da açlık grevi
eylemi başlatmıştı. Açlık grevi saye-
sinde Bünyamin Kılıç'ın cenazesini
faşist devlet vermek zorunda kaldı.
Direniş 47. gününde büyük bir karar-
lılıkla devam ediyor. Direnişin gün-
lükleri aşağıdaki gibidir:

40. Gün-4 Nisan: Dersim Seyit
Rıza Meydanı'nda açlık grevimizin 40.
günündeyiz.Bu sabah alana geldiğimizde
hava güneşli ve güzeldi. Biz her zamanki
gibi dövizlerimizi açtık, oturmaya baş-
ladık. TAYAD’dan direnişe destek amaçlı
gelen Sezai abi İstanbul’a gidecekti,
onun için bilet aldık. Alana tek tük in-
sanlar gelmeye başladı. Bir de Elazığ’dan
bir arkadaş geldi Kemal amcanın ziya-
retine. Kemal amca onunla uzun uzun
sohbet ederek, direniş sürecini anlattı.
Öğle saatlerinde İstanbul’dan bir arka-
daşımız direnişe desteğe geldi. Kemal
amca onunla sohbet ederken, biz de
çay ikramında bulunduk. Halktan in-
sanlar  Kemal amcaya su ve şeker
getirip sohbet ettiler. 

42.Gün: Alanımıza geldiğimizde
ilk iş dövizlerimizi açıyoruz, tabure-
lerimizi koyuyoruz, sıcacık birer çay
söylemeye kalmadan günün ilk ziya-
retçileri geliyor. İlk ziyaretçilerimiz
dedeler oluyor, dedelerle sohbetimiz
devam ederken Ankara Halkın Hukuk
Bürosu’ndan önceki gün gelen avuka-
tımız Ayşegül de geliyor alana. Biz
sohbet edip çay içerken postacı geliyor.
Bilmeyenlere duyurulur, postalarımız
düzenli olarak buraya alana geliyor.
Yani sevgili dostlar, “Alıcı: Kemal
Gün, Adres: Seyit Rıza Meydanı” diye
yazarsanız mektubunuz bize muhakkak
ulaşır. İki mektup var bugün Özgür
Tutsaklar’dan! Hem 30 Mart kartı gön-
dermişler hem de Kemal babanın oğlu
Çayan’ın katledilişinin ölüm yıldönümü
için yazmışlar. Çayan’la ilgili anılarını
anlatmışlar babamıza. Bizler her birimiz
senin evladınız, diyerek bitirmişler
mektuplarını. Yüksek sesle okuyoruz
mektupları, Çayan ve Murat’a dair

anılarımızı anlatıyoruz.
Sonra Kemal Baba ile
avukatımız adliyeye, dos-
yanın savcısı ile görüş-
meye gidiyorlar. Son di-
lekçeyi vereli iki hafta
geçti ancak herhangi bir
gelişme olmadı, dosya
hakkında bilgi almak ve
yeni taleplerde bulunmak
istiyorlar. Ancak 1 saat
geçmeden geri dönüyor-
lar zira, Savcı Beyler izi-
ne çıkmışlar. 

Kemal amcalar adli-
yeden döndükten sonra
İstanbul FOSEM’den ve
Grup Yorum Korosu’ndan
arkadaşlar geldiler. On-
ların gelmesi ile alanın çevresi hare-
ketleniyor. Biri beyaz biri siyah iki
zırhlı Ranger birkaç küçük araç ve iler-
deki sokağın içerisinde bir akrep bek-
lemeye başlıyor. Anlaşılan İstanbullu
ziyaretçilerimizden oldukça rahatsız
Tunceli polisi, üçer beşer alanın çevre-
sinde beklemeye başlıyorlar, sıradan
insanmış da oturuyormuş gibi!  Biz 42
gündür buradayız kim halk, kim değil
bilmez miyiz? Önemsemiyoruz onları
sohbetimize devam ediyoruz. Ziyaret-
çilerimiz Kemal Amca ile uzun uzun
sohbet edip çekimler ve röportaj yapı-
yorlar. Bu sırada Elazığ’dan konukla-
rımız bağlamalarıyla geliyor, bağlama
olur da türkü söylenmez mi!  Hep be-
raber türküler söylüyoruz alanda, hal-
kımızın ilgisi yoğun oluyor türkülerimize
. Yanımıza oturup türkülerimize ortak
oluyor video çekiyorlar. Babamıza “Bir
Oğul Büyütmelisin”i armağan ediyoruz.
Babamız iki yiğit oğlunu verdi şimdi
de onlar için canını ortaya koyarak
dosta düşmana evlat sevgisinin en yüce
örneklerinden birini sergiliyor… İhraç
edilen akademisyenler ve öğretmenler
alana ziyarete geliyor, üniversite öğ-
rencileri, köylüler…

Meydanın köşesinde kuruyemiş ve
şekerleme satan Bülent abi geliyor,
bize kendi yazdığı güzel bir şiiri okuyor. 

Sağlık Emekçileri Sendikası ziyarete
gelmiş ve her gün Kemal amcaya
sağlık desteği sunacaklarını söylemiş-

lerdi. Bugün de ihraç edilen sağlık
emekçilerinden bir arkadaş gelip ba-
bamızın tansiyonunu ölçüyor önceki
gün yüksek olan küçük tansiyonunun
bugün düşmüş olduğunu ve bunun
daha iyi olduğunu söylüyor. 

Akşam İstanbullu ziyaretçilerimiz
veda ediyorlar, onları havaalanına gö-
türecek olan minibüse kadar eşlik edi-
yoruz, ancak polis tacizi devam ediyor.
Onlar minibüse binene dek takip edi-
yorlar ve minibüs hareket edince de
peşlerinden gidiyorlar. Anlıyoruz ki
arkadaşlarımızın kamera, tripot çan-
talarından rahatsız polis. Dersim böyle
bir yer işte kıyafetlerinizin ve fotoğraf
makinenizin olduğu çantalar sizi po-
tansiyel suçlu yapmaya yetebilir ya
da aracınızı park edip alışverişe gi-
dersiniz ve iki saat sonra bomba imha
ekiplerini aracınızın başında bulabi-
lirsiniz.

Akşam aynı saatte eşyalarımızı top-
layıp alanın yanındaki kafede haberleri
izlemeye geçiyoruz. Berkin Elvan’ın
katilinin yargılandığı dosyanın ilk du-
ruşması yapıldı Çağlayan Adliyesi’nde.
Avukatların açıklamalarını izliyoruz.
3 yıl sonra açıldı Berkin’in davası tam
3 yıl! Katilleri cezasızlıkla ödüllendirip
yeni katliamlar yapmaya devam edi-
yorlar.. 

43.Gün: Saat 7 minibüsüne yetişi-
yoruz. Hemen yer veriyorlar Kemal
amcaya burası İstanbul ya da Ankara

Şehitlerimizin Cenazelerini Bulana Kadar 
Direnişimiz Sürecek!
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gibi değil yaşlılara, hastalara saygı de-
vam ediyor. Paranız olmadığında sonra
verirsin diyor kaptan, düzen insani de-
ğerleri henüz bozamamış burada. Ala-
nımıza geliyoruz, hemen büyük şem-
siyemizi açıyoruz. Babamız hemen bir
kağıda 43 yazıp dövizimize yapıştırıyor.
Hiç bize yaptırmaz bu işi kendisi yapar
muhakkak. Her sabah biz gelir gelmez
ilk çayımızı kuruyemişçi Bülent Abi
ısmarlar, bugün yağmurlu diye açmamış
tezgahını. Hem ilk çayımızı içmek hem
de sabah haberlerini dinlemek için he-
men yanımızdaki kafeye oturup çayımızı
söylüyoruz. Haberler Amerika’nın Su-
riye’ye füze saldırısında bulunduğunu
geçiyor. Yağmura rağmen ziyaretçile-
rimiz bizi yalnız bırakmıyor. Öğlene
doğru İstanbul’dan Özlem abla geliyor,
babaya refakat edeceğini söylüyor.
Şehir girişindeki GBT sırasında jan-
darma kimliğine gerek olmadığını söy-
lemiş, insanın yaşlılığı da bu kadar
yüze vurulmaz ki diyor, ablacım genç-
lere sormuyorlarmış, deyip şakalaşı-
yoruz.

Dün günlüğümüzde Belçika’dan
dostlarla yaptığımız görüntülü görüş-
meyi yazmayı atlamışız, kusurumuza
bakmasınlar. Nasıl da sevinmiştik hal-
buki. Belçika’daki dostlarımız Kemal
babaya destek açlık grevlerinin 3. gü-
nündelerdi dün. Baba ile uzun uzun
sohbet ettiler, babamız destekleri için
çok mutlu olduğunu söyledi. "Şehit-
lerimiz bizim onurumuzdur, siz de bi-
zim onurumuzsunuz" dedi. İhraç edilen
akademisyen ve öğretmenler geliyor,
güzel sohbetleri ile içimizi ısıtıyorlar.
Öğrencileri de bizi sıkça ziyaret edi-
yorlar. Gün boyu sürekli gelip gidi-
yorlar yanımıza.

44. Gün: Çayımız bitince alanımıza
gelip kitaplarımızı elimize alıyoruz.
Yarı sohbet yarı okuma ile öğleden
öncemizi geçiriyoruz. İlçelerden zi-
yaretçilerimiz geliyor, kırmızı saksı
çiçeğimize bakıp ne de güzelmiş diyor
bir abla, Seyit Rıza’nın ayaklarını çi-
çeklerle donatsak ya diye ekliyor. Biz
hemen bu fikri benimsiyoruz, Yüksel
direnişçilerinin o sevimli çiçeklerle
dolu adasına kardeş ada yapabiliriz
burada. Ablaya ziyaretçilerimizin ge-
nelde çiçek buketleri getirdiklerini on-

ların da pek uzun ömürlü olmadığını
söyleyince ikinci saksı çiçeğimizi ken-
disinin getireceğini söylüyor ve bir
hercai menekşe getiriyor öğleden sonra.
Gençler geliyor babamızın dizinin di-
bine, anlatıyor babamız 38’i, Seyit
Rıza’yı… Bizim ceddimizi bizim top-
raklarımızda kırmışlar, iki yıl kan
akmış bu Munzur. Çayan ve Murat
hep bu anılarla büyüdüler, öfkeleri de
büyüdü kendileriyle beraber diye baş-
layınca gençler ayrılamıyor dizinin
dibinden.  Çakmak çakmak gözlerle
dinliyorlar babayı, ellerini öpüp yine
geleceklerini söyleyerek ayrılıyor her
biri. DİHA haberden muhabirler geliyor
babamız ve avukatımızla röportaj ya-
pıyor, yeni bir gelişme olup olmadığını
soruyorlar. Malatya’dan ziyaretçileri-
miz geliyor. Akşama dek uzun uzun
sohbetler ediyoruz. Munzur Üniver-
sitesi’nden ihraç edilen akademisyen
Kerim Hoca yarın öğlen Munzur Üni-
versitesi’nden ve Barış İçin Akade-
misyenlerden ziyaretçilerimizin ola-
cağını haber veriyor bize.

SES’ten bir sağlık emekçisi gelip
Kemal amcanın tansiyonunu ölçüyor.
Tansiyonu normal Kemal babanın tuzlu
limonlu su alımını günde üç sefere çı-
karmıştık sanırım küçük tansiyonun
düşmesinde onun da etkisi oluyor.

45. Gün: Bugün öğle saatlerinde
Munzur Üniversitesi’nden bir grup
öğrenci ve KHK ile ihraç edilen barış
akademisyenleri gelerek Kemal amca
ile sohbet ediyorlar. Onlar sohbet eder-

ken ziyaretimize gelen misafirlerimize
biz de çay ikramında bulunuyoruz.
Ardından avukatımız geliyor, sohbete
dahil oluyor. Lise öğrencileri de bizi
sıkça ziyaret ediyorlar. 

47. Gün: İstanbul’da oturup Der-
sim’de okuyan öğrenci arkadaşımız
geldi ziyarete. Saat üçe doğru Avru-
pa’dan bir müzik topluluğu geldi.
Alevi müzik ve kültürü ile ilgili araş-
tırma yapıyorlarmış. Basından bir ar-
kadaş Kemal amcaya ziyarete geldi
ve bize tercümanlık yaparak süreci
anlattı. Ve de imza atıp gittiler. Bu
arada avukatımız da Hozat’tan geldi.
Gelişmeleri daha sonra kendisinden
öğreneceğiz. Av. Ayşegül, Kemal am-
cayla canlı röportaj yapıyor, bunu ba-
sına dağıtacak. Saat 5’e doğru ise İtal-
ya’dan selam geldi. Gianfranco arkadaş,
mesajla gelmeyi çok istediğini ama
gelememiş olsa da mutlaka geleceğini
yazmış. Teşekkür ediyoruz. Yine bir
öğrenci ziyaretçimiz oldu. Murat bu-
radaydı imza kampanyamıza destek
verdi, biz de ona direnişimizi anlatan
broşürümüzü verdik. İki öğrencimiz
daha ziyaretimizde Kemal baba anla-
tıyor, avukatımız hukuki yanı hakkında
bilgi veriyor. Konuşmanın sonunda
bu direnişin duyulmasının duyurul-
masının öneminden, sosyal medyadan
söz ediliyor. Mardin’den, Van’dan ve
Muş’tan misafirlerimizle konuşuyoruz.
Hepsi öğrenci. Bir de gazeteci kızımız
var aralarında. 

Yoldaşlarımızın Cenazeleri Nerede Açıklayın! 
Sabrımızı Sınamayın!

İkitelli Halk Cephesi Dersim'de kaybedilen gerillaların cenazeleriyle ilgili
10 Nisan'da bir açıklama yaptı. Açıklamada: Devletin 7 Kasım 2016 yılında
savaş uçakları bombardımanıyla, attığı kimyasal bombalarla katlettiği 10 yol-
daşımızın cenazesi 5 aydır kayıp. Katletmek, kaybetmek bir devlet politikasıdır
ama bunu bizlerin üzerinde başaramayacaklar. Devletin kayıp politikalarına
asla teslim olmayacağız! AKP iktidarı insanlarımıza her alanda saldırılarını
sürdürüyor, bunun karşısında sus pus olup köşeye çekilmemizi bekliyor.
Hayır! Biz asla yoldaşlarımızı ara-
maktan vazgeçmeyeceğiz. Dersim’de
bir baba, bizlere ve tarihe direnişi
öğretiyor. Hergün kestikleri 227 lira
para cezasıyla geri adım attırmaya
çalışıyorlar. Bunun adı alçaklıktır,
bunun adı şerefsizliktir." denildi.

Evlatları İçin Direnen Kemal Amca
Yalnız Değildir!

Bahçelievler Halk Cephesi tarafından
8 Nisan'da Dersim’de 45 gündür evlatları
için açlık grevinde olan Kemal Gün için
10 kişiyle birlikte destek kartları yazıldı.
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Yürüyüş dergisi çalışanları olarak; sayısız
direniş yazdık, haberlerini yaptık, direnişleri fo-
toğrafladık.

Bu direnişler içinde Kemal amcanın yeri çok
anlamlıydı. Kemal amca sevgi, bağlılık, fedakarlık
gibi sayısız değerimize saldırıldığı bir düzende,
bir şehit babası olarak hem oğlunun hem de onun
yoldaşlarının mezar haklarına sahip çıkan, kendi

canını ortaya koyan bir baba.
Uğruna mücadele ettiğimiz değerlerin en güzel

örneklerinden birisi Kemal amca... Bir halk bil-
gesi... Kendi dedelerinden devraldığı tarih bilincini
bugünlere ve geleceğe direnişiyle taşıyor. 

Biz de Kemal amcanın direnişinin 41. gününde
ona destek verdik.

YÜRÜYÜŞ çalışanları olarak Kemal Amca’yı Ziyaret Ettik
“Bugüne Kadar Haberlerini Yapmıştık, 

Şimdi Onun Direnişine Destek Olmaya Gittik”

Şehit gerillalarımızın cenazelerini
bulmak için çalışmalarımızı her alana
taşıdık, taşımaya devam ediyoruz.
Devletin İsrail gibi gerillaları kay-
betmesine izin vermeyeceğiz. Bizler
hiçbir zaman yoldaşlarımızı mezarsız
bırakmadık. Halk Cepheliler’in ma-
hallelerde bununla ilgili yaptığı ça-
lışmaları yayınlıyoruz:

İSTANBUL
Esenyurt: Devrimci İşçi Hareketi,

İstanbul’un Esenyurt ilçesine ait Kıraç
Mahallesi'nde fabrikaların yoğun olduğu
bölgede 9 Nisan'da pullama çalışması
yaptı. Dersim’de şehit edilen evlatlarının
cenazelerini isteyen TAYAD’lı Ailelerin
“Bünyamin’i Aldık Diğer Evlatlarımızı
da Alacağız” diye tüm halka seslendiği

20 pullama ile işçilere TAYAD’lı Ai-
lelerin sesini taşıdı.

Avcılar ve Bahçelievler: Halk
Cephesi tarafından “Kayıp Gerillalar
Nerede?” yazılı pullama 8 Nisan'da ya-
pıldı. Avcılar Merkez, Parseller ve Şük-
rübey’de; Bahçelievler’de Zafer, Soğanlı
ve Kocasinan Mahallesi'nde pullama
yapıldı. Aynı zamanda kayıplarımızı
anlatan bildiri dağıtımı yapıldı.

Sarıgazi: İnönü Mahallesi'nde
Dersim’de kaybedilen DHKC gerillaları
için 8 Nisan'da 40 pullama yapıldı.

Armutlu: TAYAD'lı Aileler ta-
rafından 9 Nisan'da Armutlu Mahallesi
1. Bölgede hasta tutsak Mesude Peh-
livan ve kayıp gerillalar ile ilgili ça-
lışmada 80 pullama yapıldı.

İkitelli’de 3-10 Nisan arasında,
Dersim’de katledilen gerillaların ce-
nazelerinin bulunması için çalışmalar
yapıldı. Bu çalışmalar kapsamında;
Parseller ve Arenapark Bölgesi’nin
farklı yerlerine 50 adet pullama ya-
pıştırılırken, 150 adet “Kayıplarımız
Nerede – TAYAD’lı Aileler” kuşlaması
yapıldı. Kemal Gün’e 5 adet direnişini
selamlayan kart yazıldı. Atatürk Ma-
hallesi'nde ise 100 adet kayıp geril-
lalarla ilgili bildiri dağıtımı yapıldı.

Devrimci İşçi Hareketi’nden işçiler,
Dersim’de evladının cenazesi için di-
renen Kemal Gün için 11 Nisan'da
kart yazdılar. Direnişini selamladık-
larını söyleyen işçiler toplam 5 adet
kart yazdı.

Halkın Yiğit Savaşçılarını Buluncaya Kadar 
Çalışmalarımız Sürecek!
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Tekirdağ’da Yaşanan 
“Kazanın” Sorumlusu
Doymak Bilmeyen 
Kar Hırsı İle İşçileri 
Sömüren Kapitalist 
Sistemdir!

Tekirdağ’ın Çerkezköy il-
çesinde organize sanayi böl-
gesinde faaliyet gösteren bir
fabrikada meydana gelen kim-
yasal reaksiyondan etkilenen
40 işçi için DİH açıklama
yaptı. 

Açıklamada  “...İşyerle-
rindeki bu kazaların sorum-
lusu işçilerin güvenliği için
önlemleri almayan patronlar
ve onlara bu izni verenlerdir.
Daha ne kadar biz öleceğiz
biz zehirleneceğiz? Birleş-
mezsek, buna sebep olanlar-
dan hesap sormazsak bu çark
böyle döner. Bunu tersine çe-

virecek olan işçilerin emek-
çilerin örgütlü gücüdür...” de-
nildi.

Direnen 
Kamu Emekçilerini 
Yalnız Bırakmayacağız!

Devrimci İşçi Hareketi 6
Nisan'da Ankara’da Yüksel
Caddesi'nde işi ve emeği için
direnen Kamu Emekçilerini
ziyaret etti. Ziyarette Diren
Kazova Kooperatifi’nin el
emeği göz nuru kazak ve at-
kılardan hediye edildi. Dire-
nişçiler Kazova Kooperati-
fi’nin ürünlerini almaktan
mutlu olduklarını söylediler.
Kazova direnişi ve bugün
hakkında sohbet yapıldı.
Kamu emekçilerinin her gün
saat 13.30'da yaptıkları eyleme
de katılan  işçiler İşçi Hareketi
gazetesinin ikinci sayısını ve-
rerek ziyareti bitirdi.

AKP, Krizini Halka 
Saldırarak Çözemez!

Anadolu Halk Cephesi Antep'te  ve
Mersin’de gözaltına alınan devrimci
demokratlarla ilgili 9 Nisan'da bir açık-
lama yaptı. Açıklamada: "Anadolu’da
5 Nisan sabahı Gaziantep’te devrimci
demokrat kimlikleriyle bilinen, henüz
isimlerini tam olarak öğrenemediğimiz
ondan fazla insan AKP’nin komplocu,
katil polisi tarafından evleri basılarak
gözaltına alındı. Aynı gün Mersin’de
de ev baskınları oldu ve Tevfik Koçkan,
Volkan Baran adlı kişiler gözaltına
alındı. Antalya’da iki hafta gözaltında
tutulduktan sonra 4 Nisan’da çıkarıl-
dıkları mahkemede Mehmet Ali Uğurlu,
Süleyman Ay, Devrim Zongur, Yasin

Karasulu, Furkan Akbaş, Safigül Bolat,
Dilan Mollaahmetoğlu demokratik faa-
liyetleri, devrimci-demokrat kimlikleri
nedeniyle tutuklanmıştı. Dursun Göktaş
adlı devrimci ise 8 Nisan’da aynı ge-
rekçeyle İstanbul’da gözaltına alınarak
tutuklandı.

...Aydın ve Nazilli’de ev baskınlarında
öğretmenler gözaltına alındı... Devrim
umudunu büyüterek, örgütlenerek
AKP’den hesap soracağız." denildi.

Mersin Halk Cephesi: “…Gözal-
tına alındıkları günden beri açlık grevinde
olan arkadaşlarımıza savcılık kararı var
denilerek su ve şeker dahi vermemiz
engelleniyor... Arkadaşlarımıza zorla
“biz örgüt üyesiyiz bu nedenle açlık
grevindeyiz“ yazılı tutanak imzalatmaya

çalışan imzalamadıkları için arkadaşla-
rımıza işkence eden Mersin Siyasi Şube
polisi ahlaksızdır, komplocudur, işken-
cecidir. Buradan Mersin Emniyeti´ni
ve soruşturma savcısını uyarıyoruz; ar-
kadaşlarımızın başına gelecek her şeyden
siz sorumlusunuz!”

Antep Halk Cephesi: “...Bizler
yıllardır Anadolu’nun dört bir yanında
gençlerimizin yozlaşmaması için mü-
cadele eden devrimcileriz...  Yıllardır
polis-torbacı işbirliği ile mahalleleri-
mize giriyorlar. Alternatif olarak kur-
duğumuz ve de iki yıl içinde 400’den
fazla genci tedavi eden Hasan Ferit
Gedik Uyuşturucuya Karşı Mücadele
ve Savaş Merkezi’mizi işgal ederek
karakol yapan da yine AKP’dir”

Mücadelemizi Büyüterek 1 Mayıs’ta Taksim’deyiz!
İstanbul Alibeyköy ve Okmeydanı Halk Cephesi 12 Ni-

san’da yayınladıkları yazılı açıklamalar ile 1 Mayıs İşçi ve
Emekçi Bayramı’nda Taksim Meydanı’nda olacaklarını be-
lirtti. Yapılan açıklamalarda kısaca şu sözlere yer verildi:

Alibeyköy Halk Cephesi: “AKP faşizminin saldırıları
artarak sürüyor. Hepimiz, emperyalist tekellerin çıkarları
için her gün yeni baskılarla, saldırılarla karşılaşıyoruz. Bir
yandan Alibeyköy’ün dört bir yanını şantiyeye çevirdiler.

Alibeyköy’de yaşayan halk olarak tüm halkımızı faşizme

karşı omuz omuza olmaya, bunun için 1 Mayıs’ta 1 Mayıs

alanımız olan Taksim’de birleşmeye çağırıyoruz...”

Okmeydanı Halk Cephesi: “Uyuşturucuya, Çetelere

Karşı Mücadelemizi Büyüterek, Faşizmin Her Türlü Sal-

dırılarına Karşı Mahallemizi Sahiplenerek Örgütlenmemizi,

Birliğimizi Büyüterek Karşılıyoruz 2017 1 Mayıs’ını! Fa-

şizme Karşı Omuz Omuza, 1 Mayıs’ta Taksim’e!”

İşkence Yapmak Şerefsizliktir 
Yapanlardan Hesap Soracağız

Hatay Halk Cephesi özgür tutsak Remzi Uçucu'ya
Silivri Hapishanesi’nde yapılan işkenceyle ilgili 6 Nisan'da
açıklama yaptı. Açıklamada: "...Remzi Uçucu düşünce-
lerinden, onurundan dolayı oradadır. Bunu hazmedemeyen
işkenceci hapishane müdürü ve gardiyanlar, 6 Nisan ta-
rihinde Remzi Uçucu’yu görüşe götürürken işkence yap-
mışlardır ve bu işkence sonucunda kolunu kırmışlardır...
Remzi Uçucu ve  devrimci tutsaklar yalnız değildir!"
denildi.

Halk, Sorunlarını Öz Örgütlenmeleri Olan 
Halk Meclisiyle Çözecek!

Ankara Halk Meclisi Girişimi 7 Nisan'da çalışma
yaptığı mahallede, lise öğrencisi oğlunun okulda bir
sorun yaşadığını anlatan bir kadına yardımcı oldu. Aile
polisin yalan propagandasıyla Meclis Girişimi'ni yanlış
tanımış olsalar da, onlarla konuşulduktan sonra bunun
böyle olmadığı anlatıldı. Sohbetten sonra kadının eşi
“Ben size çok önyargılı baktım ve eşime çok kızdım
neden onlara gittin diye ama sizler çok iyisiniz. Düşün-
düğüm kadar, polislerin dediği kadar korkunç değilsiniz
ve burada bizlere değer verip sorunlarımızı çözmek için
uğraştınız.” dedi. “Sizden ve eşimden özür dilerim ço-
cuklar” dedi.



�� Gözde Çağrı (Kelebeğin Fırtı-
nası/Yüksel Direnişi’nden, Sendika.org,
4 Nisan 2017)

“(...) Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça –Ankara’yı canlandıran aka-
demisyen ve Mardin’den gelen gencecik,
pırıl pırıl öğretmen hani–  bedenlerini
açlığa yatırdılar, sadece şeker ve su ile
besleniyorlar, gidip geldikçe bizler de
alıp bırakıyoruz Tofitalar, jelibonlar.

Hep içime dert oluyordu. Çok kim-
yasal var katkı maddesi var bu şeker-
lerde, bunların daha düzgününü bul-
mak lazım, belki aktarda vardır. Hazır
gitmişken eve toz biberle yenibahar
da alırım. Sordum:

– Burada bakkaldakilere göre daha
besleyici, daha doğal şeker var mıdır?

– Nasıl yani abla?
– Kızılay’da açlık grevindeki kamu

emekçilerine götüreceğim. Sadece şe-
ker ve su ile besleniyorlar, bari şekerler
katkısız olsun.

– Aa, Yüksel Caddesi’ndekiler di
mi abla, biliyorum ben, her gün oradan
geçiyorum. Sadece şeker mi yiyorlar?

– Evet, sadece şeker ve su
– Akide şekerleri var abla, bak ar-

kanda, şu karışık olanla limonlu olanlar
daha taze, onlar iyi, onlardan al.

Şekerleri aldım, baharatları da pa-
ketledi, kasaya geçtik.

– Borcum ne kadar?
– Altı lira.
– Nasıl o kadar ucuz?
– Şekerler benden olsun abla. Ben

sağcıyım aslında. Ama benim adıma,
bizlerin adına bu yapılanları kabul et-
miyorum. Biz FETÖ’yü ayıklayın de-
dik, beğenmediğiniz herkesi toplayın
demedik. Kendi partime de çok kız-
gınım kendimizi satılmış hissediyoruz.
Ederimiz neymiş, kaça satılmışız gö-
receğiz 17 Nisan’da evet çıkarsa.
Umarım çıkmaz ama… Ben umutlu-
yum, çıkmayacak bence.

– Bence de çıkmayacak.
– Benim abim de askerdi, onu da

ihraç ettiler. Suçu neymiş onu bile
öğrenemedik. Düşün, biz aileden
MHP’liyiz, terörist dediler bize. Şimdi
iş de bulamıyor, köye geri dönüp
davar otlatacak. Yapacak bişey yok…

– Üzüldüm.
– Yüksel’deki öğretmenlere benden

selam söyleyip şekerleri verirsen çok
sevinirim abla. Bizim için de diren-
diklerini biliyoruz biz. Benim evim
İncesu’da, her gün geçiyorum oradan,
hep tereddüt etmiştim uğrayıp sorma-
mıştım neden buradasınız, diye. Şimdi
seninle konuşunca içim rahatladı. Ben
de uğrayıp şeker bırakayım.

Teşekkür edip çıktım aktardan.
Ağaçların açtığı bahar çiçekleri üstüme
yağıyordu eve giden yolda. Gülüm-
sedim içimden. Kelebeği de daha çok
sevdim, fırtınasını da.”

� (Demokrat haber, 31 mart 2017)
“(...)
Meydana çıkarken aklında ne

vardı? Birkaç günlük, haftalık bir
eylem mi? Yoksa işe iademi talep
ediyorum, o zamana kadar otura-
cağım burada diye mi çıktın? 

Evet. Bu eylem tarzını biliyorum.
İlk ben yapmıyordum sonuçta. Tür-
kiye’de böyle bir devrimci tarz, gele-
nek var. Sonuç alana kadar devam
eden, vazgeçmeyen bir tarz bu. Bizim
eylemimiz de bu direniş geleneğinin
devamı aslında. Bir şeyi istersin, bir
şeyi talep edersin ve istediğini alana
kadar devam edersin. Bedellerini göze
alırsın, gerektiğinde ödersin ve sonunda
kazanırsın. Türkiye’de başka türlü
hak kazanmak mümkün değil. Hak
kazanılmış hangi eyleme bakarsanız
bakın öyledir. Kararlıdır, saldırıya uğ-
ramış ama son noktaya kadar gitmiş,
öyle kazanmıştır. Dolayısıyla kafamda
böyle kararlı bir şey yapmak gerektiği
fikri hep vardı. Çıkarken de öyle çık-
mıştım yani. Öyle bir günlüğüne, iki
günlüğüne diye düşünerek çıkmadım.   

Peki tek başına çıkmak?
Öncesinde bir çalışma yaptım as-

lında ben. Pek çok ile gittim. Akade-
misyenlerle, özellikle barış bildirisi
imzacılarıyla, bu süreçte açığa alınmış,
ihraç edilmiş, soruşturma geçirmiş
kime ulaşabildiysem hepsiyle görüştüm
ve aslında bu eylem fikrimi onlara
açtım. Böyle bir şey yapalım. Birlikte
yapalım. Açığa alındıktan sonraki bir
buçuk ayı bu çabalar, görüşmelerle
geçirdim. Oradan maalesef bu tür bir
enerji, somut bir adım çıkmadı. Bu
yüzden ben de tek başıma başladım.   

Ve 142 gündür meydandasın.
Kaç defa gözaltına alındın?   

27 oldu galiba. Daha doğrusu eylem
alanına 27 kez saldırı oldu, ben birinde
burada değildim. 26 kez gözaltına
alındım o yüzden.   Gözaltıların yıl-
dırıcı bir etkisi olmadığını polis de
anladı galiba.   Tabi. Biliyorlar aslında.
Başta söylediğim kararlılığın onlar
da farkında. (...)”  

� Hayri Tunç
“(....)
Siz hiç direnen ve haklı olan in-

sanlarla sohbet ettiniz mi?
Edin!
Öyle güzel ki sohbetleri, yakla-

şımları, tavırları! Sizinle konuşurken,
öğretmen olduklarından olsa gerek,
bir ders anlatma şeklinde tarzları var
ki, insanı kendine yaklaştıran da bu
duruşları zaten. Yüksel’de gezen sokak
çocuklarının, evsizlerin, yoksulların
öğretmenleri olmuşlar artık.

Acun hocanın açlık grevi direnişi
için getirilen şekerleri sokak çocukları
ile paylaştığı anı ömrüm boyunca unut-
mayacağım. Okulda çocuklarına nasıl
davranıyorsa öyle davranıyordu sokak
çocuğuna. Şeker verirken yapmaması
gerektiği şeyler de söylüyordu.

Semih hocanın genç bir öğrenciyle
sohbetinde, kendi direnişlerini anlat-
mayı bırakıp, çocuğun derslerini sor-

Nuriye Gülmen: “İlk ben yapmıyordum sonuçta. 

Türkiye’de böyle bir devrimci tarz, gelenek var. Sonuç alana

kadar devam eden, vazgeçmeyen bir tarz bu. Bizim eylemimiz de

bu direniş geleneğinin devamı aslında. Bir şeyi istersin, bir şeyi talep edersin

ve istediğini alana kadar devam edersin. Bedellerini göze alırsın, gerektiğinde

ödersin ve sonunda kazanırsın.”

Yürüyüş
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ması, ona yardım edecek şeyler anlat-
masını dinlemeliydiniz.

Ya da Nuriye hocanın, açlık grevinde
olmasına rağmen her gelen insanla özel
olarak ilgilenmesini, onlara direnişlerini
anlatmasını dinlemeli, görmelisiniz.

�� (Gökçer Tahincioğlu,  Milliyet,
2 Nisan 2017)

Yüksel’deki çiçekli anıt
“(....)
Ve şimdilerde, Yüksel Caddesi’nde,

çiçeğe durmuş, tomurcuklanmış ağaç-
ların altında, İnsan Hakları Anıtı’nın
önünde, çiçekler arasında yine açlıkla
sınanıyor insan bedenleri.

Tam 145 gündür İnsan Hakları Anı-
tı’nın önüne gelen, “İşimi geri istiyorum”
pankartıyla sessizce duran insanlar, de-
falarca gözaltına alınmalarına, soruştu-
rulmalarına, nezarethanelerde sabahla-
malarına rağmen eylemlerinden vazgeç-
miyor.

Onlardan biri sorgusuz sualsiz, hak-
kında hiçbir soruşturma olmadan me-
muriyetten atılan, cezaevinde kolunu
kepçe darbesiyle kaybettikten sonra ya-
şama sıkı sıkıya tutunup, beraat edip,
üniversiteyi bitirip memur olmaya hak
kazanan ve sürekli takdirle yaşamını sür-
dürürken bir anda işsiz kalan Veli Saçı-
lık.

Onlardan biri kalp hastası olmasına

rağmen, “Öğrencilerimi geri istiyorum”
diye sokağa çıkmaktan vazgeçmeyen
öğretmen Acun Karadağ.

Biri ÖYP’li akademisyen Nuriye
Gülmen.

Biri, eşiyle birlikte öğretmenlikten
ihraç edilen, çalıştığı bölgede, “himmet”
ödeyenler mesleğini sürdürürken, sakıncalı
bulunup meslekten atılan Semih Özak-
ça.

Gülmen ve Özakça, tam 25 gündür
süresiz ve dönüşümsüz açlık grevinde.

Gözaltına alınmalarına, günlerce ne-
zarethanede bırakılmalarına rağmen vaz-
geçmedikleri eylemlerinde sağlıkları
için tehlikeli bir aşamaya doğru gidi-
yorlar.(....)

Nazife Onay’ın Direniş

Günlüğünden
22. Gün-11 Nisan: Ankara Yük-

sel Direnişinin selamını getirdi bir
genç. Birlikte fotoğraf çektirip: “al-
dık selamınızı, aldık gülüşünüzü,
bir itiraza muhtaç iken emekçiler
siz direnci yaydınız” diyerek… İlk
sohbetim, Alevi olduğu için yıllarca
bunu saklı yaşamaktan yorulduğunu
anlatan orta yaşlarda bir kadınla
oldu. “Peki, ne olacak böyle, ne
zamana kadar?” diye soruyor. Bu
soru her birimizin kendine sorması
gereken bir sorudur aslında, “daha
ne kadar?” Ölmedik mi yeterince,
sömürülmedik mi, horlanmadık mı?
72 yaşında emekli bir öğretim üyesi,
yerde serili ozalitimizin fotoğrafını
çekip, “iyi ki sizin gibi gençler var,
biz sizler gibi olamadık” diyor. İki
bildiri rica ediyor, biri kendine,
diğeri kızına. Yüksel direnişini an-
latmama engel oluyor, çünkü her
gelişmeden haberdar.

Genç bir kız, sanki randevulaş-
mışız gibi tebessümle bana doğru
geliyor, kaç gündür uğramaya ça-
lıştığını fakat iş saatlerinden kaynaklı
denk getiremediğini söylüyor… Yine
üniversiteli genç bir kız güleç yüzüyle
geliyor. Bugün dayanışmak için ya-
nımda duracağını belirtiyor. Elimdeki
bildirileri görünce dağıtabileceğini
söylüyor. Normalde ben yerimde
bekliyor ve gelip geçenlere veri-
yordum bildiriyi, genç arkadaşın is-

teği üzerine alanda bildiri dağıtıyoruz.
Alanda üç yüzden fazla süresiz açlık
grevi bildirisi dağıtmış oluyoruz
böylece. Hasta haliyle dayanışmaya
gelen can yoldaşım Nurcan da yalnız
bırakmadı beni. Halkın desteği art-
tıkça enerjimiz, enerjimiz arttıkça
da halkın desteği büyüyor. İki takım
elbiseli adam gelip yakınımıza otur-
du. Bildirimizi vermek istediğimizde
biri, “Ben ‘Evet’çiyim, bana verme!”
diyerek yüzünü çevirdi. Yakasında
AKP arması olan diğeri dinledi beni,
“referandum bir aldatmacadır, on
yıllardır sandıklarla oyaladılar halkı,
bunca yoksulluk, bunca işsizlik,
ucuz işçilik sizi hiç düşündürtmüyor
mu?” dedim. Anlattıklarım üzerine
düşündüğünü hissettim. Burjuva bir
TV’de çalışan bir delikanlı nasıl
destek olabileceğini sordu, basına
ve aydınlara duyurabilirsiniz deyince,
“yaparız tabi” dedi. Henüz burjuva
medyayı tanımadığı belliydi: “Bak
göreceksiniz, yarın kaçta buradası-
nız?” dedi kendine güvenli bir şe-
kilde. Halk deryası… Bugün eyle-
mimi uzatmamı istedi destek için
gelen bir arkadaş, uzattım yarım
saat daha. Giderek artıyordu dönüp
bakanlar, “sizin için ne yapabiliriz?”
diyenler. Açlık grevi yapan arka-
daşlarımın taleplerinin bir an önce
kabul edilmesini istiyorum, onların
sesi olalım istiyorum. Direnişimizi
duyan herkesi 19 Nisan’da direni-
şimin 30.gün programına davet edi-
yorum.

Halkın Sağlığını Tekellerin Kar
Hırsına Terk Etmeyeceğiz!

Halkın doktor ve hemşireleri Gazi-Se-
kizevler Mahallesi'nde, 8 Nisan'da saat
14.00-17.00 arasında sağlık kontrolü yaptı.
Kronik hastalığı olan yaşlı, genç, çocuk
demeden imkânları ölçüsünde halkın sağlık
sorunlarını çözmeye çalıştılar. 8-9 ev dolaşıp
kalp, astım, kanser, cilt, göz, şeker, tansiyon
gibi hastalıklarla karşılaştılar. Hastaların
şikâyetlerini dinledikten sonra muayene
edip, ilaç tedavisi vererek önerilerde bu-
lundular. Her bir hastanın raporları ve ilaç-
larına bakılarak, sorularla hastanın gördüğü
ve görmekte olduğu tedaviler öğrenilerek
neler yapmaları gerektiği konusunda yar-
dımcı olundu.

Kanser hastası olan orta yaşlı bir kadının
eşi ile ilgilenildi. Hastaneye gidip gelmek
çok zor olduğundan Anadolu’nun bir şeh-
rinden İstanbul’a gelmiş ve yaşama tutun-
maya çalışıyorlar. Bir oğlu çalışıyor. Eşinin
her şeyi ile yalnız başına ilgilenmek zorunda
ve sadece bir sigara içimlik kadar bir süre
ile eşini yalnız bırakabildiğini söylüyor.
Her konuda yardım isteyebileceklerini söy-
leyen doktor ve hemşirelere “Biz hiçbir
ücret ödeyemeyiz, sonra bizden para iste-
meyin” dedi. Karşılık beklemeden muaye-
nelerin yapıldığı söylendiğinde duygulu
anlar yaşandı. Herhangi bir maddi karşılık
beklemeden, sadece onlar için orada olmanın
şaşkınlığını yaşayanlar oldu. Bu sistemde
sağlık hizmetlerinin halka fayda sağlamaktan
ziyade kar amaçlı olduğunu ve halkın sağlık
sorunlarının yine halkın doktorları ve hem-
şireleriyle çözüleceği anlatıldı.

16 Nisan
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Sakine Ulusoy’un Açıklamasını
Yayınlıyoruz:

“Adım Sakine Ulusoy. 2 çocuk
annesi 52 yaşında bir anneyim. Bu
anne 24 Mart günü hakkında yapılan
yalan haberlerle uyandı, komşuların-
dan, arkadaşlarından bu kendi hak-
kında çıkan yalan haberleri dinledi.

Kızımdan duydum ilk haberi. İlk
önce güldüm şaka gibi geldi haber
bana ama sonra ciddiyetinin farkına
vardım, ama bu tür haberleri burjuva
basınının çok yaptığını biliyordum.
Bunu Devrimcileri sahiplenmenin
önüne geçmek için yapıyorlardı.  Ça-
mur at izi kalsın misali.

Hakkımda yapılan haber şu şekil-
de;

‘DHKP-C’nin kilit ismi Hollan-
da’dan istenecek’ “Türk istihbarat bi-
rimleri DHKP-C’nin Hollanda’da yap-
tığı bir eylemde çekilen fotoğrafta yer
alan bir kişinin Şen olduğunu belirledi.
Konuyla ilgili ABD ile de istihbarat
paylaşımında bulunuldu. Türkiye,
Şen’in iadesi için harekete geçti.’

Bu haberi yapanların ne ahlakı ne
onuru yoktur, olamaz. Bu haberi ya-
panlar gerçek bir gazeteci olamaz.
Bu haberi yapanlar kalemini satan

vicdansızlardır.
Böyle bir haber yapmak bir insanın

can güvenliğini tehlikeye atmaktır,
bunu bilmiyor olamazlar.

Ben evlatlarını onurlu, dürüst, de-
mokrat bir şekilde yetiştirmeye ça-
lışmış bir anneyim.

Beni ve çocuklarımı böyle bir
yalan haber ile endişelendirmeye ne
hakları var böyle haber yapanların?
Bu haberden dolayı benim psikolojim
bozuldu bundan dolayı belgelerimde
mevcut. Bozulan psikolojimin hesabını
kim verecek?

Bu gazeteler ve TV kanalları her
fırsatta “doğru ve dürüst”  habercilik
yaptıklarını söylerler. Sizin ne dü-
rüstlüğünüz ne utanmanız ne de onu-
runuz olamaz.

‘Amerikan haber ajansı Associated
Press’e konuşan bir Türk yetkili,
DHKP-C’nin kilit isimleri arasında
yer alan Seher Demir Şen’in Hollan-
da’da bulunduğunun düşünüldüğünü
açıkladı. Buna göre Ankara, Hollan-
da’dan Şen’in iadesini talep etmeye
hazırlanıyor. 

Hürriyet gazetesinde bahsedilen
bu Türk yetkili kim? Bunu bilmek
benim yasal hakkımdır. Hakkımda

bu yalan haberi yapan bütün basın
yayın kuruluşları ve adı geçen Türk
yetkili hakkında yasal işlemlere baş-
layacağım, suç duyurusunda buluna-
cağım.

Fotoğrafımı bastığınız eylem Hol-
landa yasalarına göre yasal demokratik
bir eylemdir. Bir devrimciyi sahip-
lenmek için, ona yapılan haksızlığı
protesto etmek için oradaydım.  Bu
suç değildir. Ben demokrat solcu bir
anneyim. Devrimcileri seven, onlara
sempati duyan biriyim, bundan da
onur duyuyorum.

Adalet dürüstlük her insana gerekir.
Bir gün bu haberleri yapanlara da ge-
rekir.

Tekrar ediyorum, çocuklarımın ve
benim başıma gelecek en ufak bir
olaydan bu haberi yapan ve yaptıranlar
sorumludur. Benim psikolojimi boz-
malarının, çocuklarımı korkutarak en-
dişeye kapılmasının hesabını yasal
yollardan soracağım. Ayrıca bunun
için yakın zamanda bir basın açıkla-
ması yapacağım.

Susma Sustukça Sıra Sana Gele-
cek! Susmayın, biz sustukça onlar
yalanlar söylemeye işkencelerine bas-
kılarına devam edecekler.”

Hürriyet Gazetesi Tarafından Seher Şen Olduğu İddia Edilerek
Hakkında Yalan Haber Yapılan Sakine Ulusoy Açıklama Yaptı

“Siz Nasıl Bir Gazetecisiniz? Yalancısınız! Komplocusunuz!
Yalan Haber Yapmak Hangi Basın Ahlakına Sığıyor?
Çocuklarımın ve Benim Başıma Gelecek Her Şeyden

Hakkımda Haber Yapan ve Yaptıranlar Sorumludur!”

Sokaklarımız Uyuşturucuya Karşı
Mücadelemizin Sürekliliği İle
Temizleniyor

İstanbul Okmeydanı Halk Meclisi, Piya-
lepaşa Mahallesi’nde Özel Okmeydanı Has-
tanesi sokağında her Pazartesi akşamı dü-
zenlediği oturma eylemlerinin 17. haftasını
3 Nisan’da geride bıraktı. Yapılan eylemde
kısa bir açıklama yapılarak şu sözlere yer
verildi; “Mahallemizin her alanını, her böl-
gesini, her sokağını yedisinden yetmişine
insanlarımızı sattıkları bu zehirle tüketmeye
ve yozlaştırmaya çalışan çetelerden ve uyuş-
turucudan temizleyinceye kadar mücadelemiz
tüm hızıyla devam edecek…”

Düzeltme; EOK YÜRÜYÜŞ
dergisinin 9. sayısı, 25. sayfadaki,
10 soruda İŞGAL yazısının, "Em-
peryalizmin İşgallerine Karşı Ba-
ğımsızlık Uğruna Savaşmak Yeterli
Midir?" başlıklı yazımızın ikinci
paragrafında; "Bağımsızlığı kazan-
mak belki mümkündür ama emper-
yalist çağda bağımsızlığı korumak
ancak sosyalizm ile mümkündür. Bu
nedenle anti- emperyalist, anti-oli-
garşik halk devrimleri olmadan ne
vatanımızın bağımsızlığı ne de halk-
larımızın kurtuluşu mümkün değildir.
Bu nedenle ulusal değil sınıfsal mü-
cadele zorunludur. Bağımsızlığın

yolu artık ulusal değil sınıfsal mü-
cadeleden geçmektedir" ifadesi yer
almaktadır. 

Burada yanlış ifade kullanılmıştır.
Bu paragrafın son cümlesi; "Em-
peryalizm çağında, ulusal kurtuluş
mücadeleleri, sınıf mücadelesiyle
iç içe girmiştir ve proleterya ideo-
lojisi öncülüğünde yürütülmelidir.
Ulusal mücadele; emperyalizmden
kurtuluş genel sınıf mücadelesinin
parçasıdır. Bu nedenle bağımsızlığın
yolu devrimci mücadeledir, ANTİ -
EMPERYALİST, ANTİ -OLİGARŞİK
DEMOKRATİK HALK DEVRİMİN-
DEDİR." şeklinde olacaktır,   diye
düzeltir özür dileriz.

Yürüyüş
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Ailemiz İle Nasıl 
Mücadele Edeceğiz?

Bir devrimci ilk önce ailesini,
çevresini örgütlemelidir.

Bir devrimcinin faaliyet yürüttüğü
halkın içinde en iyi tanıdığı kesim
ailesidir, içinde büyüdüğü yakınlarıdır,
çevresidir. Devrimcilik kafamızda
net ise, tercihlerimiz kafamızda net
ise şu da net olmalıdır: "Ben ailemide
mücadeleye katmalıyım, örgütleme-
liyim". 

Ailemizi Halk Kurtuluş Savaşı’nın
örgütlülüklerinden biri haline getir-
mede belirleyici olan bizleriz. Biz
ne kadar emek harcarsak ne kadar
kendimize, hareketimize inanırsak o
zaman örgütleriz onları... 

O zaman başarılı oluruz. Dev-
rimcileştiremediğimiz ya da haklılı-
ğımıza inandıramadığımız müddetçe
ailelerimiz bizi düzene çekmeye ça-
lışmaktan hiçbir zaman vazgeçmez.
Beklentileri de ne olursa olsun hiçbir
zaman bitmez. Okuldan sonra iş ister,
ardından aile, sonra çoçuk. İstekleri
hiç bitmez uzayıp gider. Zamanla
onların istekleri bizim de isteklerimiz
haline gelir. “Aileyi mutlu etmek”
için verdiğimiz her taviz bizi düzene
bağlı hale getirir. Aile, düzenle ara-
mızdaki köprü olur. Düzen, saldırı-
larını ailemiz üzerinden gerçekleştirir.
Düzenle aramızdaki bu köprüden
kurtulmalıyız. 

Buradan ailemizden vazgeçmemiz
gerektiğini de anlamamalıyız. Buradan
çıkarmamız gereken, hiçbir şeyimizi
bırakmadığımız gibi ailemizi asla dü-
zene bırakmamamız gerektiğidir.

Kavga Önce Bizi Sonra
Ailemizi Değiştirip,
Dönüştürüyor,
Devrimcileştiriyor

İlk önce kendimize, örgütümüze,
47 yıllık şanlı tarihimize güveneceğiz.
Ailelerimizi örgütleyip devrim saf-
larına katmak çok zor değildir bunun
tarihde onlarca örneği vardır. Ca-
nan-Zehra Kulaksız’lar, Kahraman-
Meryem Altun’lar, Hüseyin Poyraz-
Haydar Poyraz’lar,Ahmet-Hamide
Öztürk’ler, Yazgülü-Mazlum Güder-
ler, Ayhan-Ali Efeoğlu’lar, Kenan-
Cihan Gürz’ler onlar önce kardeş,
sonra yoldaş oldular. Yine Gülseren
Beyaz ve babası Hasan babalar, Aslan
Bilgin ve anne-babası, Mürsel Göleli
ve annesi Kudi ana, Ali Özbakır ve
annesi Hatun ana ile babası Hasan
amca,  Asuman Koç ve amcası Hayri
Koç, Mehmet Başbağ ve amcası
Haydar Başbağ, Mustafa İşeri ve
amcası Hüsnü İşeri, Ali ve Hamdi
Aygül,  Gültekin ile Nurhayat Beyhan
ve daha onlarca şehidimiz annesi,
babası kardeşi ile ölümsüzleştiler.
Eğer ne zaman aile konusunda umut-
suzluğu kapılırsak tarihimize ve şe-
hitlerimize bakacağız. Onlar bizim
yol gösterenlerimizdir. 

Ailelerimize Çağrımızdır!
Çocuğunuzun birgün fuhuş yap-

masını, kumar oynamasını, çeteci
olmasını, uyuşturucu, alkol kullan-
masını istiyor musunuz?

Eğer istemiyorsanız çocuğunuzun
devrimci olmasına destek olmalısınız.

Çocuğunuzu bu alçak bu pespaye
düzenden koruyabilir misiniz?  Hayır!
Koruyamazsınız. Eğer devrimcileş-
mezse saydıklarımız kaçınılmazdır. 

Ailelerimiz sizin bu hayattan bu
düzenden beklentileriniz nelerdir?

Ölüm döşeğine düştüğünüzde ge-
riye bakınca boş geçmiş, başkalarına
ırgat gibi çalışmış, sömürülmüş, sin-
miş, her türlü zulme ve sömürüye
kölece boyun eğmiş, yürekten sevi-
nememiş, sevememiş,  mutsuzluklarla,
karamsarlıklarla, hayal kırıklıklarıyla
dolu bir yaşamdan başka ne göre-
cekler? "Yaşadım!" diyebilecekler
mi? Halkıma şu katkıyı yaptım, ev-
latlarıma şu mirası bıraktım, gönül
rahatlığı ile ölebilirim diyebilecekler
mi?  Geride sadece amaçsızlık, derin
bir boşluk ve hayal kırıklığı görecekler.
Hepsi bu! Peki bu nasıl bir sondur?
Sonu olmayan bu yaşam mıdır, yoksa
her anı büyük derslerle dolu, şanla-
şerefle yaşanmış, halkı ve vatanı için
fedakarlıklarda bulunmanın, sömürü
ve zulme karşı özgürlük ve adalet
için mücadele etmenin derin hazzını,
mutluluğunu ve coşkusunu yaşamış,
yoldaşlarının bitimsiz sevgisiyle sar-
malanmış, bütün güzelliklerin en
safını ve temizini tatmış, geleceğe
büyük miraslar bırakmış, geriye bak-
tığında "gerçekten yaşadım" diyebi-
leceğiniz bir yaşam mı yoksa sıradan
amaçsız bir yaşam mı? 

İnsan kalabilmenin tek ama tek
yolu devrimci olmaktan, örgütlü ol-
maktan geçer!

Parti-Cephe saflarında örgütlene-
lim kazanalım!

AİLELERİMİZ HALKTIR,ONLARI KAZANANALIM-2

Belçika’da Tiyatro Çalışmaları
Başladı

Çocuklarımıza güzel bir gelecek sunmak
hayaliyle çalışıp didinmek var ama bir yan-
dan da burnumuzun dibinde bulaşabile-
cekleri kötü yol tehlikesi var. Uzun zamandır
üzerinde çalışıldı ve nihayet kuruldu. İlk
çalışmasını da 9 Nisan günü saat 14 ile 17
arasında gerçekleştirdi. Ve artık her pazar
aynı saatte yapılacak çalışmalar. 

Fransa’dan Devrimci Tutsaklara

Mektup Kampanyası

Fransa’nın başkenti Paris’te ülkede ve Avrupa’daki devrimci
tutsaklar için kartlar hazırlandı. Toplam 34 kart yollandı.

NRW Dev-Genç’lilerden Anıl Güney Bolat’a Mektup
10 Nisan Pazartesi günü Dev-Genç’liler tutsak arkadaşlarına

mektup yazdılar. Duisburg’da bir araya gelen 6 Dev-Genç’li
ayrıca 30 Mart’tan beri açlık grevinde olan tutsağımız Yusuf
Taş’a da mektup yazdılar.

AVRUPA’dakiBİZ

16 Nisan
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Belçika’da Dersim Direnişine
Destek Açlık Grevi

Belçika’dan da Kemal amcamızın
açlığına kattık açlığımızı. Her yerde
Kemal amcanın evlatları direniyor,
çadır kuruyor açlık grevi yapıyor.

İlk gün 1 kişi ile başladık açlık
grevine. 20 kişi geldi ziyaretimize.

Açlık grevimizin 3’üncü günü açlık
grevi yapan 6 kişi idik. Ziyaretler ile
yaklaşık 30 kişi olduk.

���

Köln’de Dersim’deki Direnişe

Destek Çadırının 

12. Günü ve 13. Günü
Köln’de Mezar Hakkı Ve Bunun

İçin Dersim’de Direnen Kemal Gün’e
Destek Vermek İçin Kurulan Açlık
Grevi Çadırı Eylemi 12. Gününde
Devam Ediyor

Bugün, mezar hakkı için bile 46
gün açlık grevi yapmak zorunda kal-
mak, hatta Kemal Amca’nın deyimi
ile ölüm orucunu göze almak, dünya-
mızın ve ülkemizin hangi noktaya ge-
tirildiğinin en açık resmidir.

Böylesi bir dünyada faşizme ve
emperyalizme karşı direnmek, en onur-
lu görevdir. 

���

Köln Dayanışma Çadırı Kemal
Amcanın Sesini Halkımıza
Ulaştırıyor

Dersim’de katledilen ve hala ce-
nazelerine ulaşılamayan 10 gerillanın

cenazelerini almak ve evlat-
ları için açlık grevinde olan
Kemal Gün ile dayanışmak
için  Köln’de dayanışma ça-
dırı açılıyor. Her gün yüzlerce

bildiri dağıtılıyor. Birçok milliyetten
insana gerçekler anlatılıyor.

���

Mannheim Halk Cephesi Dersim’de
Direnen Kemal Gün’ün Sesini
Duyurmaya Devam Ediyor

Mannheim ve çevresinde yapılan
afiş ve pullama çalışmalarından sonra
8 Nisan cumartesi akşamı Birgün Ga-
zetesi ile dayanışma amaçlı yapılan
Frankfurt`taki gecede stant açılarak
ve bildiri dağıtılarak direnişin sesi in-
sanlara ulaştırılmaya çalışıldı.

���

Mannheim Dev-Genç Olarak

Köln’deyiz

Köln´de açılan ve 8. gününe gelen
Kemal amca ile dayanışma çadırını
ziyaret ettik.

Kemal amcanın 40 gündür  oğlunun
cenazesini almak için açlık grevi yap-
tığı anlatıldı.

���

Mannheim’da Kayıp Gerilla
Cenazeleri İçin Pullama
Çalışması

AKP faşizminin katlettiği 11 ge-
rillanın cenazelerini almak için mü-
cadelemiz devam ediyor.

Gittiğimiz her yerde, yürüdüğümüz
yolda, bindiğimiz trenlerde, otobüs-
lerde pullama yapmalıyız denildi.

���

Yunanistan’da Kayıp Gerillaların

Bulunması İçin Pankart Asıldı
8 Nisan günü Atina’nın Ekserhiya

Meydanı’na 7 Kasım 2016 günü Der-
sim’de bombardıman ile katledilen
DHKC gerillalarının cenazelerinin bu-
lunup ailelerine teslim edilmesi için
pankart asıldı.

���

İngiltere’de Cenazeler İçin Elçilik
Önünde Eylem

Bu  hafta da 7 Nisan Cuma günü
sloganlarımız, kızıl bayraklarımız ve
pankartımızla “CENAZELERİMİZİ
İSTİYORUZ, ALACAĞIZ!” kararlı-
lığı ile AKP faşizminin temsilciliği
önündeydi Halk Cepheliler.

Eylemde yapılan konuşmada; “Der-
hal yiğit evlatlarımızın cenazelerini
ailelerimize ve halkımıza verin! Er
ya da geç cenazelerimizi alıp, dikili
taşlarına “Öldüler Yenilmediler” ya-
zacağız!” denildi.

���

Dev-Genç’liler 7 Nisan günü Al-
manya’nın Essen ve Düsseldorf şe-
hirlerinde pullama yaptılar.

Avrupa Dev-Genç olarak Kasım
ayında katledilen ve cenazeleri veril-
meyen gerillalar için Avrupa’nın her
yerinde pullama yapacağız.

Av ru pa’da

NRW Dev-Genç’ten
Anıl Güney Bolat
İçin Eylem

7 Nisan Cuma günü
NRW Dev-Genç olarak
28 Mart’ta Türkiye’de
tutuklanan arkadaşımız
Anıl Güney Bolat için Du-
esseldorf Türkiye Kon-
solosluğu önündeydik.
Eyleme 9 Dev-Genç’li ka-
tıldı.

Londra’da Dev-Gençliler
Dergi Okuma Gününde Buluştu

Güzel havayı değerlendiren gençler
parkta oturup Yürüyüş dergisi okudu. Oku-
ma çalışmasında derginin ‘Biz Diyoruz
Ki…’ ve ‘Sorunlar ve Çözümler’ bölümleri
okundu. Gençlerin genel sorunu olan Tem-
bellik konusu ele alındı. Tembellik nedir?
Ve tembelliğimizi nasıl yenebiliriz? Diye
sohbet edildi. Daha sonra Grup Yorum tür-
küleri söylendi ve toplamda 40 dakika
süren çalışmaya 3 Dev-Genç’li katıldı.

Fransa’da Türkü Gecesi
Fransa’nın Melun şehrinde 31 Mart

cuma günü birinci türkü gecesi gerçek-
leştirildi. Akşam saat 7’de yavaş yavaş
insanların gelmesiyle başladı gecemiz.
Katılanlar ellerinde tatlılar, çerezler, bö-
rekler ile gelip türkü gecemizde yerini
aldı. Drama Köprüsü, Türkülerde Yaşamak
gibi türkülerin yanı sıra Grup Yorum ve
Grup Ekin’den de türküler söylendi. Oyun-
lar oynandı, halaylar çekildi hep bir ara-
da.

Köln

Yürüyüş
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Avusturya’da 30 Mart Anmaları…
GRAZ: Halk Cephesi 2 Nisan Pazar günü saat 14.00’da anmaya

katılanların selamlanması ile başlayan etkinlikte özelde 3 Nisan
2001’de yakalandığı kanser hastalığı sonucu yaşamını yitiren
Mustafa Kuran ve 30 Mart-17 Nisan dünya devrim mücadelesinde
şehit düşenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşu ile başlanıldı. 47
yıldır ideolojik ve politik savaşta yenilmeyen, yok edilmeyen tarih
yalnızca bizim.” diye söze başlayan Halk Cephesi temsilcisi, devrim
şehitlerini her yıl anmamızın önemini anlattı.

JENBACH: 1 Nisan Cumartesi günü Jenbach Alevi Derneği’nde
30 Mart-17 Nisan devrim şehitlerinin anısına yapılan saygı duruşu ile
başladı. Daha sonra anma 30 Mart Kızıldere’den günümüze kadar ki
süreç, tarihsel köklerimiz ve bugün konu başlıklı anlatımlarla şehitle-
rimize olan bağlılığımız üzerine vurgu yapıldı. Anmaya 50 kişi katıl-
dı.

Viyana: 2 Nisan saat 15.00’da yapılan açılış konuşması ile
anma başladı. Ardından devrim yolunda şehit düşenler adına bir da-
kikalık saygı duruşu yapıldı. 

Program şiir dinletisi ile devam etti ve aradan sonra Grup Zaman
Türkiye devriminin kavga marşlarıyla sahne aldı. Hep beraber
coşkuyla marşlar söylendi.

���

Belçika’da 30 Mart Kızıldere Şehitlerini Anma ve Parti
Kuruluş Yıldönümü Kutlaması Etkinliği Yapıldı

8 Nisan Cumartesi günü, Belçika’nın Liege şehrinde yapılan 30
Mart etkinliği saat 16’da başladı. Bir dernek lokalinde 35 kişi ile
yapılan etkinlikte Kızıldere şehitleri anıldı.

���

Dortmund’da Şehit Aileleri Ziyaretleri
30 Mart-17 Nisan Şehitler haftası nedeniyle şehit aileleri ziyaret

edilmeye devam ediyor.
7 Nisan 2017 Cuma günü önce Büyük Ölüm Orucu şehitlerimizden

Sergül Albayrak’ın Hagen’de oturan annesi ziyaret edildi. 
Ardından Fatma Koyupınar’ın abisinin evine gidildi. Evde yenge

vardı ve güler yüzle karşıladı. Yengesi yemek hazırlamıştı, yemekler
yenildi. Anmaya davet edildiler. Gelecekleri sözü alındı.

Oradan Ergani Aslan’ın dayısıyla teyzesinin oturdukları Berkamen
ve Kamen’e gidildi. Dersim’de kayıp gerillalar için Seyit Rıza
Meydanı’nda direnen Kemal Gün amca anlatıldı. 

Sonrasında Ergani’nin teyzesine gidildi.
Daha sonra Şefinur Tezgel’in akrabalarına gidildi. Aynı zamanda

Mehmet Boy’un eşi ve oğlu da oradaydı. Zaten cumartesi günü
Köln direniş çadırına gidileceği söylendi.

���

Hamburg’da Kızıldere Anması
Hamburg’da 7 Nisan 2017 Cuma günü Kızıldere anması gerçek-

leştirildi. Saat 18.30’da, devrim ve sosyalizm yolunda ölümsüzleşen
ve bu uğurda büyük gelenekleri ve bizleri yaratan şehitlerimize
saygı duruşu ile başlatılan anma, Kızıldere’den bugüne, süreci
özetleyen bir açılış konuşması ile devam etti. Açılış konuşmasının
ardından Kızıldere’den günümüze ülkemiz halklarının kurtuluş mü-
cadelesinin içerisinde, katliamlara ve tutsaklıklara tanıklık etmiş,
kimini birebir yaşamış bir Halk Cepheli’ye söz verildi.

Müzik dinletisi ve yemeğin ardından sona eren anmaya 48 kişi
katıldı.

Musa Aşoğlu İçin
Adalet Nöbeti

Hamburg’ta Musa Aşoğlu için başlatılan adalet
nöbeti devam ediyor. 6 Nisan perşembe günü
saat 18 de başlatılan adalet nöbetine toplam 16
kişi katıldı.

15. kez Hamburg Dammtor Hapishanesi önünde
“Musa Aşoğlu’na Özgürlük” için toplanan Hamburg
halkı, eylem boyunca bildiriler dağıttı, Grup
Yorum şarkıları eşliğinde halaylar çekti. 

���

Yunanistan’da Musa Aşoğlu’na Özgürlük
Kampanyası Devam Ediyor

ABD emperyalizmi tarafından başına para
ödülü konulan ve Almanya’da tutuklanan devrimci
Musa Aşoğlu’nun serbest bırakılması için, Atina’nın
Propilia Meydanında masa açıldı.

Saat 17’de açılan ve üç saat açık kalan masada
480 bildiri dağıtılırken Musa Aşoğlu’nun serbest
bırakılması için 12 adet imza toplandı.

���

Yunanistan’da Musa Aşoğlu’na

Özgürlük Kampanyası Devam Ediyor

8 Nisan günü Atina’da, devrimcilik yaptığı
için ABD emperyalizmi tarafından başına para
ödülü konulan ve Almanya’da tutuklanan Musa
Aşoğlu’nun serbest bırakılması için pankart asıldı.
Politeknik Üniversitesi önünde açılan pankartla
Yunanistan halkı bilgilendirildi. Pankart asıldığı
sırada yoldan geçen bir Yunanistanlı da mücade-
lemizi desteklediğini söyledi.

���

İngiltere’de Halk Cepheliler
“Musa Aşoğlu’na Özgürlük!” İçin
Bu Hafta da Alman Elçiliği Önündeydi…

Kırmızı flamalar tutuldu. Üzerinde Musa Aşoğ-
lu’nun resminin  ve  Türkçe ve  İngilizce olarak
“Musa Aşoğlu’na Özgürlük  yazan önlükler giyildi.
Alman emperyalist devleti protesto edildi ve Dev-
rimci Musa Aşoğlu’nu yalnız bırakmayacağımız
belirtilerek “Adalet İstiyoruz, Kahrolsun Emper-
yalizm, Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz!”
denildi.

���

Londra’da Dev-Genç’lilerden Musa
Aşoğlu İçin Pullama Çalışması

Londra’da Dev-Genç’liler 5 Nisan Çarşamba
günü Musa Aşoğlu için pullama çalışması yaptı.
Londra’nın Edmonton Bölgesi’ nde başlayan pul-
lama çalışması Londra’nın merkezi Hyde Park
Corner’da sonlandırıldı. 1 saat süren çalışmaya 4
Dev-Genç’li katıldı ve yaklaşık 100 pullama ya-
pıldı.
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"Kadınlarımızın namusu işkencede diline sahip olmaktır." 
Esma Polat

24 Nisan - 30 Nisan

Fehime ÖZTÜRK:
1959 doğumluydu. Samsun 19 Mayıs Li-

sesi’nde okurken mücadeleyle tanıştı. Samsun
Dev-Genç içinde yer aldı. Eğitim Enstitüsü’nde
mücadelesini sürdürürken hastalığı nedeniyle
1978 Nisanı’nda aramızdan ayrıldı.

Sıddık ÖZÇELİK,
Güven KESKİN,
Esma POLAT:
30 Nisan 1992’de

Adana’da bulundukları
üssün polis tarafından
kuşatılması karşısında
direnerek şehit düştüler.

Üçü de SDB savaşçısıydılar. Üçü de savaşçı olmadan önce
gecekondu semtlerinde faaliyetler yürüttüler. 1970 Çorum Mecitözü
doğumlu Sıddık Özçelik, devrimci harekete 1988’de katıldı. 1973
Adana Kozan doğumlu Güven Keskin, 1991’de SDB savaşçısı
oldu. 1971 Kars Sarıkamış doğumlu Esma Polat, ‘86 yılında mü-
cadeleye katıldı. Şehit düşerken örgütünün ismini duvara kanla
yazdı.

Sıddık Özçelik Güven Keskin Esma Polat

Fehime Öztürk

Fatma Hülya TÜMGAN:
5 Mart 1968’de Samsun’un Vezirköprü ilçesinde

doğdu. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi öğrencisiyken
Dev-Genç’li oldu. Üniversiteyi bitirip bir süre öğ-
retmenlik yaptıktan sonra Mücadele dergisi temsilcisi
olarak çalışmaya başladı. Birçok kez gözaltına
alındı iki kez tutuklandı. Her seferinde yeniden
mücadeleye koştu. 1994 başından bu yana tutsaktı.
Ulucanlar Hapishanesi’ndeki Parti-Cepheli tutsakların

temsilcisiydi. 19-22 Aralık katliamında zulmü durdurmak için en
öne çıkan feda savaşçılarından biriydi. Ölüm Orucu gönüllüsüydü.
28 Nisan 2001’de Ölüm Orucu Direnişçisi olarak ölümsüzleşti.

Çiğdem YILDIR:
24 Nisan 1977’de İstanbul’da Galatasaray

Mühendislik Yüksek Okulu çıkışında faşist-
lerin kurduğu bir pusuda vurularak katledildi.
DEV-GENÇ saflarında çeşitli görevler üst-
lenmişti.

Çiğdem Yıldır

Erdoğan GÜLER:
10 Ekim 1972’de Dersim’in Ovacık-Buz-

lutepe köyünde doğdu. Kendi çevresinden
tanıyordu devrimcileri. Kardeşinin tutsak
düşmesi sonucu, daha yakından tanıdı. De-
mokratik mücadele içinde yer aldı. 19 Aralık
Katliamı sonrasında dışarıda ölüm orucuna
başladı. 25 Nisan 2001’de şehit düştü. Ege

TAYAD’lı Erdoğan Güler, dışarıdaki ölüm orucunun 4.
şehidi olarak ölümsüzleşti... 

Erdoğan Güler

Fatma Hülya
Tümgan

Sedat KARAKURT:
Sedat, 11 Haziran 1976’da İstanbul’da

doğdu. Aslen Tokatlıydı. Gazi Katliamı’nın
ardından mücadeleye katıldı. Eskişehir ta-
butluğunun açıldığı yıl tutsak düştü ve Eski-
şehir’e sevk edildi. DHKP-C davasından yar-

gılanıyordu. Eskişehir’de direniş içinde yer
aldı. Direniş sonrası Ümraniye Hapishanesi’ne

gönderildi. F Tipi saldırısı gündeme geldiğinde ölüm orucu
gönüllülerinden biri de oydu. 2. Ekip’te yer alıp zulme
meydan okuyarak 25 Nisan 2001’de Edirne F Tipi Hapis-
hanesi’nde şehit düştü.

Sedat Karakurt

Hasan KARAGÖZ:
1955 Malatya doğumludur. Devrimci

Sol’un devrim ve sosyalizm mücadelesinin
militanlarından biriydi. 28 Nisan 1980’de
Malatya Taştepe’de faşistlerin kurduğu bir
pusuda katledildi.

Hasan Karagöz

Fatma KOYUPINAR:
22 Şubat 1972 Gaziantep doğumluydu Fatma.

Kürt-Alevi bir ailenin on çocuğunun dokuzuncu-
suydu. Lisedeyken Gaziantep Özel Tip Hapishanesi'ne
açık görüşlere gitmeye başladı. Devrimci Sol tut-
saklarıyla tanışması onun yaşamını değiştirdi. Ga-
ziantep Üniversitesi MYO İnşaat Bölümü’nü kazandı.
TÖDEF, Dev-Genç çalışmalarına katıldı. 6 Kasım

1990 YÖK boykotu çalışmalarından dolayı tutuklandı. 1991'de
tahliye oldu. ‘91 sonbaharında illegal örgütlenme içinde yer aldı.
16-17 Nisan operasyonunda tutuklandı. Ve uzun tutsaklık yılları
başladı. 2001'de tahliye olduğunda mücadelenin içindeydi yine.
2003 Ekimi’nde 3. kez tutsak düştü. 12. Ölüm Orucu Ekibi’nde
kızıl bandını kuşandı. Direnişinin ilerleyen günlerinde tahliye
edildi. Direnişini dışarıda, Şişli direniş evinde sürdürerek, 354.
gününde 27 Nisan 2006’da direnişin 122. ve son şehidi olarak
ölümsüzleşti.

Fatma Koyupınar



10 gündür siyasi şubede gözaltındaydılar. Günlerdir yap-
madıkları işkence kalmamıştı kendisine ve yoldaşlarına.
Vücudu işkencelerden bitkin ve yorgun düşmüştü. Alçakların
gözleri o kadar dönmüştü ki tecavüz etme alçaklığını bile
göstermişlerdi ona. 

“Şerefsizler. Aciz köpekler, korkaklar” dedi Esma. Onur
ve namus, cellatların karşısında diline sahip olmaktı. Halkını,
yoldaşlarını satmamaktı. En büyük namussuzluk, en büyük
ahlaksızlık hainleşmekti. 

Şubeye adımını atar atmaz kararını vermişti Esma. Halkını,
sevdiği insanları satmayacaktı. Bedeli ne olursa olsun. İlk
başta tecavüzü hiç düşünmemişti. Bu ilk gözaltına alınışıydı. 

Birçok işkence yöntemini denemişlerdi üstünde. Daha
sonra tecavüz tehditlerine başlamışlardı. Önce yapabileceklerine
ihtimal vermemişti, “Ama” demişti, “bu adamlar her şeyi ya-
pabilecek kadar insanlıktan çıkmışlar.” Ve kararını vermişti.
“Ne olursa olsun onurumu teslim etmeyeceğim.” 

Tutuklandı. Hapishanede yoldaşlarına kavuşmanın heye-
canını yaşamıştı Esma. Gözaltı sürecini de konuştular…

Dışarıda Esma’ya yapılan tecavüz için bir kampanya baş-
latılmıştı. Çünkü bu saldırı Esma nezdinde tüm kadınlaraydı.
Bu olay için haftalardır eylem yapıyorlardı. Esma’ya binlerce
destek mektubu geliyordu. “Biz ne büyük bir aileyiz” diye
düşündü. “Acıyı da, sevinci de her türlü saldırıyı da beraber
göğüslüyoruz”. 

*
Eşi Eyüphan’ın da, kendisinin de devrimci mücadeleyle

ve ilişkilerle tanışmaları çok yeniydi aslında. İkisi de dışarı-
dayken kitle ilişkisiydi. Ama ikisi de devrimci mücadelede
daha çok şey yapmayı istiyorlardı. 

Aralarında kıskanılacak bir yarış vardı. Birbirlerini geçmek
için daha çok çalışıyorlardı ikisi de. Kitap okumada adeta
yarışıyorlardı. Sevgileri mücadelede yoğrulmuş, büyümüş
ve güzelleşmişti. Esma ve Eyüphan için şubede yaşadıkları
işkence karşısında aldıkları tavır duygusallığa kapılmayan,
olgun ve başeğmezdi. Eyüp’ün işkence karşısında aldığı
tavır, Esma’ya yakışır onu yücelten bir tavırdı. Gelenek
yaratan bir evlilik örneğinin temelleri burada güçlenmişti. 

*
Ring Sultanahmet DGM’ye doğru yol alıyordu. Esma ve

Eyüphan’ın mahkemesi vardı bugün. İkisi de heyecanlıydı.
“Tahliye olma ihtimaliniz yüksek” demişti avukat. 6 aydır
hapishanedeydiler. Duruşma başladığında Esma savunmasını
okumaya başladı:  “(...) Ben maruz kaldığım tecavüz olayının
benim nezdimde, benim vücudumda tüm insanlığa, tüm ka-
dınlara yönelmiş bir saldırı olduğunu gayet iyi biliyorum.
Evet söz konusu saldırı benim nezdimde tüm insanlığın, hal-
kımızın onuruna, tüm kadınların gururuna yöneltilmiş bir
saldırıdır. Ama inanın ki böylesi bir saldırıya maruz kalmakla
ben hiçbir şey yitirmedim. İnsanlık onurumdan, kadınlık gu-
rurumdan hiçbir şey kaybetmedim. Maruz kaldığım bu alçakça
saldırının acısını unutmam belki kolay olmayacak. Her kadın
açısından olacağı gibi benim açımdan da katlanılması zor bir

durumdur. Ancak bu alçakça saldırıda kaybedenin ben değil
işkenceciliklerini, ahlaksızlıkla bezemiş siyasi şube polisleri
olduğundan hiç mi hiç kuşku duymuyorum.

Nasıl insanı yıkamayan her şey giderek ona güç katan bir
olgu haline geliyorsa, maruz kaldığım bu vahşice saldırı da
bende benzer sonuçlar yaratmıştır. Ben bu vahşi ve iğrenç
saldırıyla yıkılmadım. İnsanlığımdan, kadınlığımdan hiçbir
şey yitirmedim. Aksine düşüncelerime, değerlerime daha sık
ve daha güçlü olarak bağlandım. Başı dik ve onurlu bir insan
olarak yaşamıma devam ediyorum. Ya bana saldıranlar,
kadınlık gururumu kırmak için bana tecavüz eden işkenceciler?
Onlar da başı dik olarak dolaşabiliyorlar mı? “Ben işkence-
ciliğimle, sapıklığımla devlete hizmet ediyorum” diyerek bir
kahvehanede konuşma cesaretleri var mıdır? Hayır.

Çünkü onlar suçludur 
Çünkü onlar insanlıktan çıkmışlardır. 
Çünkü onlar haysiyetten, onurdan, gururdan, şereften yok-

sundurlar. 
Hakim; 
- Kızım söylediklerine dikkat et, diyerek araya girmeye

çalıştı. 
Esma öfkelenmişti. 
- Şubede yaşadıklarımı bir ben biliyorum. Ben burada iş-

kencecilerin yaptıklarından bahsediyorum. Siz bana söyle-
diklerine dikkat et diyorsunuz. Ve siz bunlara kulaklarınızı
tıkıyorsunuz, diye bağırdı hakime ve yerine oturdu. 

Mahkeme salonu tıklım tıklımdı. Bir tarafta gazeteciler,
yurtdışından gelen heyetler, bir tarafta aileler ve destek için
gelenler vardı. 

Esma’nın savunması herkesi çok etkilemişti. Salonda bir
sessizlik oldu. Ailelerden bazıları ağlamaya başlamıştı. 

Esma ile Eyüphan ikinci mahkemede tahliye oldular. 
Birbirlerine inançla bakan iki insan, Esma ve Eyüp. Eskiyi

yıkmayı ve giderek yok etmeyi önlerine koyan, bunu kararlılıkla
başaran ve kendilerini yeniden yaratanlar... Onlar bugünlere
mücadeleyi sevgileriyle büyüterek gelmişlerdi. Birlikte tahliye
olurken çektikleri halaydaki coşkuyu, ölürken de sloganlarıyla
yaşatacaklarına dair söz verdiler. 

*
Kurtuluş Mahallesi 304. sokağın her tarafı yüzlerce polis,

panzer, çelik yelekli özel timler tarafından sarılmıştı. Evde
üç kişi vardı. Esma, Sıddık ve Güven. Polislerin ateşle karışık
“Teslim ol” anonsuna marşlar ve sloganlarla karşılık veri-
yorlardı. Polislerin başında işkenceci polis şefi Mete Altan
vardı. Yüzlerce insan birikmişti çevrede. Kuşatılanlardan bir
bayanın sürekli ‘teslim olmak yok ölene kadar savaşacağız’
diye bağırdığına tanık oluyorlardı. 

Esma bir kez daha faşist işkencecilerle karşı karşıyaydı.
Tam evi boşaltmak üzereyken kuşatılmışlardı. Onları bir
kere yenmişti, yine yenecekti.

Ard arda bomba atıyorlardı dışarıdan. Onların sloganları
ve marşları ise hiç susmuyordu. Esma bir an bir sıcaklık
hissetti vücudunda. Elini sızlayan yerine götürdü. Yaralanmıştı.
“Tam sırası” diye düşündü. Parmaklarına bulaşan kanla
duvara “DS” yazdı yavaş yavaş. Gözleri Güven ve Sıddık’ı
aradı. İkisi de yerde yatıyorlardı. Sesleri çıkmıyordu. Gülümsedi
Esma. Yumruğunu sıktı ve gözlerini kapadı

Esma Polat'ı Yoldaşları Anlatıyor:
“İNSANI YIKAMAYAN HER ŞEY ONA GÜÇ KATAR” 

Anıları Mirasımız
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Şehitlerimizi Anmaktan ve Onların Yolunda
Yürümekten Vazgeçmeyeceğiz!

Halk Cephesi 30 Mart-17 Nisan
Devrim Şehitlerini Anma günlerinde
devrim şehitlerinin mezarlarını ziyaret
etti. Yapılan ziyaret ve anmalardan
derlediklerimiz şu şekilde;

TAYAD: 10 Nisan’da İstanbul
Gazi Mahallesi’nde, kavganın önderi
Dursun Karataş ve Gazi Mezarlığı’nda
bulunan devrim şehitlerinin mezar-
larını ziyaret etti. Anmanın ardından
kısaca “şehitlerimizi anıyor umudu
selamlıyoruz!” denilerek anma son-

landırıldı.

Beykoz Halk Cephesi: 26 Mart’ta Halk Cepheliler, 12 Temmuz devrim
şehitlerinin mezarları başında anma düzenledi. Anmada ilk olarak devrim
şehitleri nezdinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve şiir okundu.
Ardından mezarların temizliği yapıldı ve şehitlerin anılarını anlatan yazılar
okundu. “Biz buraya dönmeye değil ölmeye geldik diyen Mahir Çayan’ın
hesap sorma bilinciyle ölümsüzleştiler. Ölüyor çarpışarak insanlarımız.Halbuki
nasıl hak etmişlerdi yaşamayı .” denilerek anma sonlandırıldı.

Çayan Halk Cephesi: Çayan Halk Cephesi 8 Nisan’da, İstanbul Gazi
Mahallesi’nde bulunan devrimci önder Dursun Karataş’ın mezarını ziyaret
ederek anma düzenledi.

Halkın Mühendis Mimarları: 7 Nisan’da, 30 Mart-17 Nisan devrim
şehitlerini anma günlerinde kavganın önderi Dursun Karataş’ın mezarını
ziyarette bulundu. Anmada ilk olarak devrim şehitleri nezdinde bir dakikalık
saygı duruşunda bulunuldu, ardından mezara karanfiller bırakılarak anma
sonlandırıldı.

Ankara Halk Cephesi: Halk Cephesi’nin 30 Mart’a çağrısıyla Karşıyaka
Mezarlığı’nda biraraya gelinerek devrim şehitleri için anma düzenledi.
Anmada ilk olarak Mahir Çayan ve devrim şehitleri nezdinde bir dakikalık
saygı duruşunda bulunuldu. Ardından TAYAD’lı biri Kızıldere ile ilgili basın
metni okudu. Şafak Yayla ve Bahtiyar’ın ölüm yıldönümleri nedeniyle yine
bir anma yapıldı. 

İzmir Dev-Genç-Devrimci İşçi Hareketi: 30 Mart-17 Nisan devrim
şehitlerini anma günlerinde İzmir Kaynaklar ve Gaziemir Mezarlığı’nda
bulunan devrim şehitlerinden Müjdat Yanat, Ümit Doğan Gönül, Mahmut
Gökhan Özocak, Gürsel Akmaz ve Berrin Bıçkılar’ın mezarları ziyaret edildi
ve anma yapıldı. 

Umudu Büyütmek,
Karanlıkta Işık Olmak İçin
Yürüyüş Dergimizi
Halkla Buluşturalım

Yürüyüş dergisi düşüncelerimizi,
umudumuzu ifade ediyor. Bu zor ko-
şullarda dergimizi halkla buluşturmak
bir sorumluluktur. Çünkü halkı umut-
suz, geleceksiz bırakmaya çalışıyorlar.
Her dağıttığımız bir dergi halka reva
görülen bu zulme karşı bir  duruş,
bir haykırıştır. 

İSTANBUL
Kartal: Aydos Mahallesi'nde Halk

Cepheliler 6 Nisan'da Yürüyüş dergisi
dağıtımı yaptı. Yapılan çalışmada ge-
rilla şehidi Ali Rıza Akaslan’ın ailesi
ziyaret edildi.

Dağıtımda 45 dergi halka ulaştı-
rıldı.

Sarıgazi: Merkez Mahallesi'nde
6 Nisan'da umudun sesi Yürüyüş der-
gisinin dağıtımı yapıldı. 3 kişinin
katıldığı çalışma 2 saat sürdü, 110
dergi halka ulaştırıldı.

Altınşehir: Şahintepe Mahalle-
si'nde 3 Nisan'da, Bayramtepe Ma-
hallesi'nde ise 5 Nisan'da kapı çalış-
ması yapılarak dergi dağıtıldı. Yapılan
çalışmada Şahintepe’de 30, Bayram-
tepe’de 40 olmak üzere bu hafta top-
lam 70 dergi halka ulaştırıldı.

Bahçelievler: Yenibosna, Kuleli
ve Soğanlı Mahalleleri’nde 8 Nisan'da
8 Halk Cephelinin yaptığı dağıtımda
145 dergi halka ulaştırıldı.

Gülsuyu: Gülsuyu Mahallesi'nde
11 Nisan'da Çarşamba Pazarı sokak-
larına çıkan 2 Halk Cepheli, hem
bildiri hem de dergi dağıtımı yaptı.
Yapılan çalışma 2 saat sürdü, 20
dergi ve 400 bildiri halka ulaştırıldı.

ANADOLU
Amed: Amed Halk Cephesi 5 Ni-

san'da Yürüyüş dergisinin 7. sayısının
dağıtımını yaptı. Dağıtım esnasında
halkla, referandum ve kayıp gerillalar
üzerine sohbet edildi. 20 dergi halka
ulaştırıldı.

İzmir

Bahçelievler’de AKP’nin Çalışma Yapmasına
İzin Vermeyeceğiz

Bahçelievler Zafer Mahallesi ve Kocasinan Mahallesi'nde 8 Nisan'da
AKP’nin astığı pankart, afiş ve pullamalar Halk Cepheliler tarafından
söküldü. Bahçelievler Aynı gün Zafer Mahallesi'nde 13 kişinin katılımıyla
sloganlarla kuşlama yapıldı. Atılan sloganlara halk alkışlarla destek
verdi. Çalışma bitiminden sonra katil polisler mahalleye zırhlı araçlarıyla
girerek, halkı taciz edip, Halk Cephelilerin resimlerini esnafa gösterip
“bunları gördün mü” diye sormuş, esnaf cevap vermeyip polisi gönder-
miştir.


