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“Askeri Darbe”; Oligarşinin Yönetememe Krizinin Yarattığı,
Oligarşi İçi İktidar Kavgasıdır
Halkımız! Oligarşi İçi Kavganın Aracı Olmayın!
OLİGARŞİNİN DEĞİL, HALKIN İKTİDARINI İSTİYORUZ!

Kriz o kadar derindir ki askeri darbe sürecine kadar
giden bir çatışmaya girilmiştir
“İşçi ve emekçi sınıflara karşı ‘kol kırılır yen içinde kalır’
örneği, çelişkilerini bir kenara bırakan oligarşi,
içte birbirine düşmüş aç kurtlara benzemektedirler”
(Haklıyız Kazanacağız, syf 593)

Oligarşik devlet güçsüzdür!
“Yıkılmaz”, “güçlü”, “ceberrut” devlet kılıfı
altındaki kof bir ittifaktır
Güçsüzdür çünkü; kendi iç dinamiği ile gelişmemiştir
Çarpıktır çünkü; emperyalizme bağımlıdır

Kriz Oligarşinin Krizidir
Onların Krizi, Bizim Gücümüzdür
Onların Krizi, Halkın Savaşını Büyütme Aracımızdır

SAVAŞALIM VE KAZANALIM!
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İstiyoruz Yapacağız:
İdeolojik ve siyasi önderliğini
emperyalizmin yaptığı;
uzlaşma, tasfiye, teslimiyet
politikalarına karşı; yol
yapan, yol açan, yol gösteren
PARTİ-CEPHE (7. Bölüm)

KRİZ OLİGARŞİNİN KRİZİDİR!
ONLARIN KRİZİ BİZİM GÜCÜMÜZDÜR!

9 Oligarşi içi kavganın tarafı ve
izleyicisi değiliz! Halkın
iktidarı için savaşacağız,
biz kazanacağız!
16 Özgür Tutsaklık, direnişlerle
yazılmış tarihsel bir birikimdir. Direnme kararı almak
daha baştan zaferi
kazanmaktır-1
21 Röportaj: Bizi tutuklayarak,
katlederek gerçeklerin önüne
geçemeyecekler. Çünkü
gerçekler devrimcidir
23 Devrimci İşçi Hareketi:
Direnen bir işçinin yanında
değilseniz siz nasıl
sendikasınız, nasıl

“Sol”sunuz?
27 Özgür Tutsaklardan: Kitap
okuma hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz
29 Biz Diyoruz ki: Özgür
Tutsaklar, kitap hakkı için
direnecekler
30 10 Soruda: Halkın sağlık
hakkı
32 Hayatın Öğrettikleri: Bir
bayram günü çelişkisi
33 Kamu Emekçileri Cephesi:
KESK yöneticileri, Kamu
Emekçileri Cepheliler’in
başlattığı açlık grevini
ziyaret etmedi
35 Halkın Mühendis Mimarları:
Uluslararası İş Gücü Kanun
Tasarısı geri çekilsin!
37 Gençlik Federasyonu’ndan:
Yaz kampı-1
38 Liseliyiz Biz: Taleplerimiz
39 Ülkemizde Gençlik: Alternatif
kamplarımızla yozlaşmayı
değil; dayanışmayı, eğitimi,
yoldaşlığı büyütüyoruz

41 Devrimci tutsaklara yönelecek
her türlü saldırı, sizi sona
yaklaştıracaktır!

42 Savaş ve Biz: Ajan ve
işbirlikçilere karşı en önemli
mücadele aracı kural ve
ilkelerimizi hayata geçirmektir

44 Yürüyüş’ümüz milyonlara
ulaşacak hayalimizi
gerçekleştireceğiz

46 Faşizmin baskılarına rağmen
Samandağ’da Evvel Temmuz,
coşkuyla kutlandı

48 "Demokrasi savaşçılığı"
faşist AKP’ye kalmadı!..

51 Adalet istiyoruz kampanya
sürecinde nerede neler yapıldı

53 Çocuklarımız geleceğimizdir!
Onları halkın adaletiyle
korumaya devam edeceğiz!

54 Avrupa’daki Biz: Yaz geldi, ne
yapacağız?

56 Yitirdiklerimiz
58 Demokrasi havarileri, tutsaklara
sıkıyönetim uyguluyor

GERÇEKLERİ DUYMAYAN KALMASIN
BU SLOGANLARI YAZALIM, YAZDIRALIM!
- FAŞİZME KARŞI SİLAHLANALIM!
-POLİS OLMA, ASKER OLMA HALKIN MİLİSİ OL!
- OHAL’İ TANIMIYORUZ!
- VATANINI SATANDAN, HIRSIZLIK YAPANDAN MÜSLÜMAN OLMAZ! OYUNA GELME CEPHE’YE GEL!
-AMERİKAN UŞAĞI AKP’Yİ DE AMERİKANCI ORDUYU DA İSTEMİYORUZ. YAŞASIN HALKIN İKTİDARI!
-OHAL HALKIMIZI TESLİM ALMAK İÇİN YAPILDI. TESLİM OLMAYACAĞIZ,
AKP FAŞİZMİNİ YENECEĞİZ!
- AMERİKAN UŞAĞI ORDUNUN ASKERİ, AKP’NİN POLİSİ OLMAYACAĞIZ! FAŞİZME KARŞI
ÖRGÜTLENECEĞİZ, SİLAHLANACAĞIZ, HALKIN İKTİDARINI KURACAĞIZ!
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İdeolojik ve Siyasi Önderliğini Emperyalizmin Yaptığı;
Uzlaşma, Tasfiye, Teslimiyet Politikalarına Karşı

YOL YAPAN, YOL AÇAN, YOL GÖSTEREN

PARTİ-CEPHE-7
Şimdi Devrimci Olmak,
PARTİ CEPHELİ Olmaktır!

Yaptığımız Yollar, Ülkemiz Halklarının Geleceğini Kuruyor

NASIL YAPACAĞIZ?
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HAYATIMIZI SAVAŞA GÖRE ÖRGÜTLEYECEĞİZ,
HAYATIMIZI SAVAŞA GÖRE ÖRGÜTLERKEN GERÇEKLERDEN VE
OLANAKLARDAN YOLA ÇIKACAĞIZ...
HER YAŞI, HERKESİ BU ÖRGÜTLEMEYE DAHİL EDECEĞİZ!
-Bizim devrimciliğimiz geçmişten bugüne açtığımız yolların yeni bir gelecek inşa
etmesi üzerine kuruludur. Bizim devrimciliğimiz gücünü ve şeklini MarksizmLeninizm’den ve tarihimizden alır.
-Yeni-sömürge bir ülkede devrimcilik; emperyalizmle ve oligarşiyle uzlaşmayan ve
bedel ödeyebilen bir devrimciliktir.
-Yeni-sömürge bir ülkede devrimciliğin manifestosu, Mahirler’in; "Biz buraya
dönmeye değil ölmeye geldik" sözlerinin siyasi muhtevasındadır.
-Ateş altında yürümeden bağımsızlığı, demokrasiyi ve sosyalizmi savunmanın
hiçbir yolu yoktur.
-Anti-emperyalist, anti-oligarşik devrim savunulmadan, zulme karşı direnilmeden
devrimci olunamaz.
-Stratejik hedeften kopmamak; direnme ve savaşma gücünün, kesintisizliğin
garantisidir.
-Stratejik hedeften kopmamak; hayatın ve savaşın gözünün içine bakabilmektir.
-Silahlı mücadeleyi büyüteceğiz.
-Silahlanacağız... Tek kurtuluş yolu budur.
-Savaş örgütüne olanak yaratmak, sorun çözmek, hareketi örgütsel açıdan
büyütmek, düşmana vurmak, örgütü düşmanın darbelerinden korumak, politiktaktik üretkenlik şimdiki yöneticilerimizin görevidir... Bunu, beynini silahlandıran
yöneticiler yapabilir.
-Savaşı Büyütmek İçin Yeni Komutanlara İhtiyacımız Var...
Komutan; savaşan ve savaşırken örgütleyendir.
Bu Vatan Bizim, Bu Halk Bizim
Dağlardan ve Yoksul Mahallelerden Kuşatacağız Zulmü...

ONLARIN KRİZİ BİZİM GÜCÜMÜZDÜR!

Her şeyi silaha
Bizim devrimciliğimiz geçmiş- dönüştüreceğiz. Silahlanacağız mizde hep aynı iddianın sahibi olve halkı örgütleyeceğiz.
maya devam edeceğiz. Düşmanın
ten bugüne açtığımız yolların yeni
Silahlı mücadelenin stratejik her zaman saldırdığı demokratik
bir gelecek inşa etmesi üzerine
ve taktik anlamda hangi
mücadelemizdeki iddiamızı da bükuruludur.
aşamada,
hangi seviyede
yüteceğiz. Bu “baş eğmeyen, yola
Nasıl bir gelecek kuracağımızın
bulunduğundan bağımsız
gelmeyen, ıslah olmayan” iktidara
anahtarı, bugüne kadar yaptığımız
olarak her devrimci, halkın ve alternatif bir gücün kararlılığıdır.
yollardan görülebilir.
hareketin silahlanması
Direnmek, savaşmak, yenilgiSilahlı Mücadeyi
gerektiği
düşüncesini hiç
lerde vazgeçmemek, ileri atılmak
aklından
çıkarmamalıdır.
Büyüteceğiz.
ve sonuç almakla karakterize olur.
Çünkü silah; iktidar
Bizim devrimciliğimiz gücünü
Silahlanacağız...
ve şeklini Marksizm-Leninizm’den iddiamızın, devrim hedefimizin
ifadesidir. Silah; emperyalizmi Tek Kurtuluş Yolu Budur
ve tarihimizden alır.
İktidara giden tek yol budur.
Yeni-sömürge bir ülkede dev- kovup devrimci halk iktidarını
Çarın manifestosunun ilan edilkurmak ve kurduğumuz
rimcilik; emperyalizmle ve oligardiği
gün Tiflis’teki bir mitingde
iktidarı korumak için
şiyle uzlaşmayan ve bedel ödeyeStalin
şöyle konuşuyordu: “Kagereklidir.
bilen bir devrimciliktir.
zanmak için 3 şeye ihtiyacımız var.
Uzlaşanlar ve bedel ödemeBirincisi silah, ikincisi silah, üçünalnı
açık,
başı
dik
çıkabilecek
bir
yenler, reformist ve sivil toplumcu
cüsü
yine silah... ve yine silah...”
Parti-Cephe
de
olmayacaktı
kuşkusuz.
olabilirler. Ama devrimci olamazlar.
Burjuvazinin
silahlı mücadele karFakat
bugün
var.
Yeni-sömürge bir ülkede devrimşısındaki
tutumunun
özü, iktidar müPartimiz;
Anadolu
topraklarında
ciliğin manifestosu, Mahirler’in; “Biz
cadelesinde
düğümlenir.
Burjuvazi,
binlerce
yıldır
süren
bir
talihi
değişburaya dönmeye değil ölmeye geldik”
emperyalist
ülkelerden
yeni-sömürgetirmek
için
yola
çıkmıştır.
Ve
değisözlerinin siyasi muhtevasındadır.
lere kadar hemen her yerde, muhalif
şecektir bu talih. Anadolu toprakları
Ateş altında yürümeden; bağımgüçlere karşı; “elinize silah almayın
ilk kez insana yakışan bir düzene
sızlığı, demokrasiyi ve sosyalizmi
da ne yaparsanız yapın” diye özetlekavuşacaktır.
savunmanın hiçbir yolu yoktur.
yebileceğimiz bir tutum geliştirmiştir.
Devrimcilerin hayalleri vardır.
Anti-emperyalist, anti-oligarşik
Emperyalizmin yeni-sömürgesi
Devrim sonrasının özgürleşen Anadevrim savunulmadan, zulme karşı
olan
ülkelerde, silahlı mücadelenin
dolu topraklarının hayali bizleri modirenilmeden devrimci olunamaz.
temel mücadele biçimi olması nedetive eder. Bu hayaller, bilimsel teStratejik hedeften kopmamak; diniyle silah stratejinin uygulanmasının
melleri olan, tarihsel haklılığın üzerenme ve savaşma gücünün, kesintüm aşamalarına yayılmıştır ve sirinde şekillendiği için gerçekçidir.
tisizliğin garantisidir.
lahlanmak her dönemin görevidir.
Bu hayalleri kitlelere, emekçilere
Stratejik hedeften kopmamak; haİktidar iddiası ve hedefi olan bir
yatın ve savaşın gözünün içine bamal edebildiğimiz oranda zafere
siyasi
hareket, silahlı mücadeleden
kabilmektir.
giden yolumuz kısalacaktır. Her kadvazgeçemez.
Çünkü savaşın odağında sınıf biromuz, geleceği, zaferi görebilmeli
İktidar iddiası olan bir hareket
lincimiz vardır. Sınıf bilincimizle iktidarı
ve bunu kitlelere taşıyabilmelidir.
olarak
silahlı mücadelede ısrar ve
istiyoruz, bunun için savaşıyoruz ve
Düşman her zaman bizim iktidar
kararlılık,
siyasi tarihimizin en ayırt
stratejik hedefimizden kopmuyoruz.
iddiamıza saldırmıştır. İktidar hedeedici
yanlarından
birisidir. EmperBizi her türlü sapmadan koruyafimizden vazgeçmediğimiz için daha
yalizmin
ve
oligarşinin
hareketimize
cak, savaşımızı zafere taşıyacak güç
da azgınlaşmıştır.
olan
düşmanlığının
temelinde
yatan
kaynağımız budur.
Biz ise, iddiamızın sonucu olarak
nedenlerden başlıcası budur.
Katledildik, ölümlerimizden çouzlaşmıyoruz. İddialı olmak; uzlaşSilahlı mücadele, iktidar iddiağaldık. Tutsak edildik, kendimizi yemamaktır. Zorlukları aşmada güçlü
mızın
en üst düzeyde somutlanmış
niden yarattık. Yakıldık, küllerimizden
ve iradeli olmaktır. Israr etmektir.
halidir.
doğduk. Kuşatıldık, faşizmin kurİktidar iddiası; faşizmi yıkmak, emKurtuluşun tek yolu silahlı müşunları, burjuvazinin zehirli okları
peryalizmi kovmak ve sosyalizmi
cadeledir.
Silahlı mücadeleyi reddeüzerimize yöneldi ama bir an bile
kurmak için savaşmaktır.
denler,
hala
düzen içinde çözüm aradevrim iddiamızdan, sosyalizm heBu iddianın yarattığı sonuçlar sayışında
olanlar
faşizm gerçeğini reddefimizden vazgeçmeyi düşünmedik.
vaşın her alanında ortaya çıkmıştır,
dediyorlar
demektir.
...Bu; baskı, söEğer vazgeçseydik; emperyalizmin
çıkıyor.
mürü
ve
zulmün
sürmesini
istemektir.
kuşatmasına, dayatmalarına boyun
Silahlı alanda hesap sorarken,
Baskı
ve
sömürüye
son
vermenin
eğseydik, sinseydik, yılsaydık, döadalet anlaşımızı oluştururken, silahlı
tek
yolu;
faşizme
karşı
savaşmaktan,
neklik yapsaydık; bugün ülkemiz ve
propagandanın örgütleyiciliğini planemperyalizmin ve oligarşinin iktidünya halklarının karşısına bu şekilde
larken ya da demokratik mücadele-

OLİGARŞİNİN DEĞİL, HALKIN İKTİDARINI İSTİYORUZ!
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darını yıkmaktan geçiyor.
Biz ise; aldığımız her nefesi silahlı mücadeleyi büyütmek için vereceğiz. Bizim
gibi ülkelerde halkın kurtuluşu için başka ara yol yoktur.Ya silahlanmak ya da faşizme teslim olmak... Düşmanın halkı yok etmek, bizi
yok etmek için saldırdığı koşullarda var olmak için, halkın
taleplerini örgütleyebilmek
için, savaşı büyütmek ve devrimi yapabilmek için silahlanmaktan
başka çözüm yoktur.
Her şeyi silaha dönüştüreceğiz. Silahlanacağız ve halkı örgütleyeceğiz.
Silahlı mücadelenin stratejik ve
taktik anlamda hangi aşamada, hangi
seviyede bulunduğundan bağımsız
olarak her devrimci, halkın ve hareketin silahlanması gerektiği düşüncesini hiç aklından çıkarmamalıdır.
Çünkü silah; iktidar iddiamızın,
devrim hedefimizin ifadesidir. Silah,
emperyalizmi kovup devrimci halk
iktidarını kurmak ve kurduğumuz
iktidarı korumak için gereklidir.
Dolayısıyla silah; emperyalizm
ve halklar arasındaki savaş gerçeğinin,
iktidar savaşının reddedilemez bir
parçasıdır.

Savaşı Halklaştıracağız
ve Halkı Savaştıracağız
Dayı önümüze örgütlenme görevini koymuştur... “Örgütlenmek,
daha çok örgütlenmek ve halk kitlelerinin doğrudan söz ve karar sahibi
oldukları halk örgütlerini yaratmak
ve halkı savaştırmak, savaşı halklaştırmak bugünkü vazgeçilmez sorunumuzdur” demiştir.
Örgütlenmek; bir halk hareketi
için hayati bir öneme sahiptir. Çünkü
biz diyoruz ki devrim kitlelerin eseridir. Devrimi yapacak olan kitlelerdir.
Bu yüzden örgütlenmeye önem vermeli, devrimciliğimizin temeline
oturtmalı ve örgütlerken insanların
kendi kararlarını alabilecekleri ortamlar yaratmalı, kendilerine güvenmelerini sağlamalı, bunlarla birlikte
insanları savaştırmalı, savaşa katılan
insanları çoğaltmalıyız.
Savaşı geliştirmekten, halklaştır-
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maktan başka yolumuz yoktur. Sorun
devrimci savaşı geliştirmemizdir. Sorun devrimci alternatifi silahlı savaşta,
halk örgütlenmelerinde, hayatın her
alanında daha büyük bir güce ulaştırmamızdadır.

Beynimizi
Silahlandırmalıyız
Esas olarak beynimizi silahlandırmalıyız.
Tüm enerjimizi yaratıcılığımızı
aklımızı kullanmalıyız.
Beynimizi silahlandırmak ideolojik netliktir.
İdeoloji doğru düşünmektir, yaşam
biçimidir.
Beynimizi silahlandırmak; diyalektik materyalizme göre düşünmektir.
Savaş örgütüne olanak yaratmak,
sorun çözmek, hareketi örgütsel açıdan
büyütmek, düşmana vurmak örgütü
düşmanın darbelerinden korumak, politik-taktik üretkenlik şimdiki yöneticilerimizin görevidir... Bunu beynini
silahlandıran yöneticiler yapabilir.
Kısacası yönetici; savaşın politik
ve askeri kurmayıdır. Devrimci bir
örgüt, emperyalizme ve oligarşiye
karşı sürdürdüğü savaşta, yöneticilerini ne kadar yetkinleştirirse, ne
kadar çoğaltırsa, onları ne kadar militanlaştırırsa devrimi o kadar hızlandırır, zaferi o kadar yaklaştırır.
Düşman açısından sorun, somut
hali ile yöneticilerdir, savaşan kadrolardır. O nedenle düşman, tarihimizin her döneminde üzerimize imha
politikalarıyla gelmiştir.
Devrime kadar da, imha politikasından vazgeçmeyecektir. Bu politikayı boşa çıkarmanın yolu bir

yandan düşmana politik ve
askeri olarak yaptıklarının
bedelini ödetmekten, diğer
yandan da daha çok yönetici
ve kadro yetiştirmek, daha
çok ve daha yaygın halk örgütlülükleri yaratmaktan geçer. Halkı kendi savaşına katmaktan geçer.
Düşmanı alt etmenin; kadroların kitlelere önderlik etmesiyle mümkün olacağına
vurgu yapan Mao, şöyle diyor: “Büyük bir devrimi yönetmek
için büyük bir partiye ve çok sayıda
yetenekli kadroya sahip olmak gerekir.
(…)Parti örgütlerimizi bütün ülkeye
yaymalı ve bilinçli bir şekilde on
binlerce kadro ve yüzlerce yetenekli
önder yetiştirmeliyiz. Bunlar, Marksizm-Leninizmi sıkı bir şekilde kavramış, siyasi bakımdan uzak görüşlü,
çalışmada yetenekli, fedakarlık ruhuyla dolu, sorunları tek başlarına
çözebilen, güçlükler karşısında yılmayan ve millete, sınıfa ve Parti’ye
hizmet etmede sadık ve kararlı kadrolar ve önderler olmalıdırlar. Parti,
üyelerle ve kitlelerle olan bağlarında
işte bu kadrolara ve önderlere güvenir
ve Parti ancak onların kitlelere sıkı
bir şekilde önderlik etmelerine dayanarak düşmanı alt edebilir.”
Böyle kadrolar ve onların örgütlediği, harekete geçirdiği halk... Yöneticilerimizi bekleyen görev budur..

Savaşı Büyütmek için
Yeni Komutanlara
İhtiyacımız Var
Komutan; savaşan ve savaşırken
örgütleyendir.
Savaşta doğru düşünme sistematiğini yakalayıp, doğru politika ve
taktikler üretmek, üretilen politika
ve yapılan eylemlerle halka sorunlarını ve bu sorunları çözecek gücü
göstermek; halkın devrimci politikaları sahiplenmesini ve politikleşmesini sağlayacaktır.
Yeni savaşçı tipi bugün, PartiCephe saflarında yaratılmıştır. Zorluklara, engellere teslim olmayan,
feda ruhuyla savaşan, kuşatma altında
moral değerleriyle savaşı büyüten
savaşçı tipidir bu... Bugün savaşımızı
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çok daha ileriye taşıyacak, yeni savaşçılar ve yeni yöneticiler yetiştirecek, savaşımızı yaygınlaştıracak
komutan tipini yaygınlaştırma görevimiz vardır.
Komutan; kendi beyni örgütlü
olan, yine kendisi gibi örgütlü beyne
sahip savaşçılar yetiştirendir.
Yaşamı, davranışları, paylaşımıyla,
okumasıyla, iş yapma ve savaşma
tarzıyla örnek olan bir komutan, kendisi gibi kadro ve savaşçılar yetiştirebilir.
Bulunduğu birimde, emrinde bulunan insanların gözü, kulağı, ondadır.
Savaşçılara bilinç verecek, onlara korkularını, kaygılarını aştıracak, düzenden
taşıdıkları zaafların olumsuz sonuçlara
yol açmasını önleyecek, onları düşmanın özellikleri konusunda uyaracak
olan komutandır.
O; ne kadar inançlı olur, geleceğe
umutla bakar, kendine ve davasına
olan güvenle hareket ederse, savaşçılar da öyle yapar.
Bunun için savaşımızda komutanın rolü, son derece önemli ve belirleyicidir.
Komutan halkı savaştırandır bir
bakıma...
Halk savaşa katıldıkça, savaş halklaştıkça komutanın rolü de artmaktadır.
Devrimin asıl gücü politikleşmiş halktır.
Halk politikleştikçe; devrimci mücadeleye, savaşa katılan asker sayısı da
artar. Herkes bir savaşçıdır artık...
İşte bu askerleri sevk ve idare
edecek, kendisini tanıyan, savaşçılarını tanıyan, düşmanı tanıyan, moral
değerler etrafında savaşçıları birleştirebilen, doğru düşünen komutan
sonuç almak için tayin edici güç olarak ortaya çıkacaktır.

Halkımız, Cepheliler;
Görevimiz, Oligarşinin
Korkusunu, Halkın ise
Umudunu Büyütmektir
Savaşımız daha da halklaşarak,
daha da yayılarak sürecektir. Bu, kadrolaşmamızı çok daha büyük bir hızla
geliştirmemize, politikalarımızı çok
daha büyük bir inisiyatif ve yaratıcılıkla
uygulamamıza bağlı olmakla birlikte;
sonuçta bir ısrar, kararlılık, cüret me-

CEPHELİ YAŞAMINI
SAVAŞA GÖRE
ÖRGÜTLEYENDİR...
O her şeyden önce
kendini savaşa göre
ayarlamasını bilmelidir.
Onun için ölçü savaş ve
savaşın ihtiyaçları
olmalıdır. Aldığı görevlere,
çalıştığı bölgeye, ilişki
geliştirdiği insanlara,
yenmeye çalıştığı
zaaflarına böyle bakmalı,
küçük-büyük, az çok
demeden her şeyi savaşa
göre düzenlemelidir.
selesidir. Ve bunlara sahibiz.
Bunun için en önemli görevimiz
BİR ADIM ÖNE ÇIKMAKTIR.
Bugün devrimciliğin en önemli
tanımlarından birisi budur.
Birken iki olmak örgüt insanı olmaktır.
Tarih ve sınıf bilincine sahip olmak; kollektivizmi uygulayan, örgütleyen ve örgütlenen olmaktır.
Sorumluluk duyalım. Bir adım
öne çıkmak; sorumluluk duymak ve
savaşmaktır.
Devrimcinin işi devrim yapmaktır.
Devrim durağan ve sürekli kendini
tekrar eden bir olgu değildir. Devrim
sürekli gelişen ve sürekli yenilenendir.
Nesnel koşulların gerisinde kalmayan,
onu aşandır devrim. Bu nedenle de
devrimcilik koşulların ötesine ulaşabilmektir. Nesnelliği aşıp, istenileni
yapabilmektir. Savaşımızın büyümesi
ve yaygınlaşabilmesi için, devrim
yürüyüşümüzün devamı için bir zorunluluktur bir adım öne çıkmak.
Yani tarihsel görevimizin zorunlu
bir ihtiyacı olarak ortaya çıkmıştır.
Halkımız, taraftarlarımız, kadrolarımız bir adım öne çıkmazsa, savaş
gelişemez. Herkes kendisinde devrim
yapıp bir adım öne çıkmadan devrim
yapamayız.
Bir adım öne çıkmak, öğrenmek
ve öğrendiklerimizi hayata geçirmektir. Devrimcilik böyle büyüyecektir. Yeniden yeniden öğreneceğiz,
hatalarımızdan ve doğrularımızdan
öğreneceğiz, tarihimizden ve şehitlerimizden öğreneceğiz, halkımızdan

ve yoldaşlarımızdan öğreneceğiz ve
öğrendiklerimizle halkı örgütleyecek,
savaşı büyüteceğiz. Bu uğurda her
türlü bedeli ödemeyi göze alacağız.
Bir adım öne çıkmak, sorumluluk
duymaktır.
Cephe’ye, halkımıza ve hedeflerimize karşı sorumluluk duymaktır.
Örgütümüze ve hedeflerimize karşı
sorumluluk duymak; ilke ve kurallara
uymak, savaşı büyütmek ve yaygınlaştırmak için örgütlenmek, ben olmaktan çıkarak biz olmayı başarmaktır. Tarihimize, geleneklerimize,
şehitlerimizin yarattığı değerlere bağlı
olmak ve onları bir yandan gözümüz
gibi korurken, bir yandan da yeni
yeni halkalar ekleyerek büyütmektir.
Sorumluluk duymak; sahiplenmektir. Sorumluluk devrimci bilinçtir...
Devrimci bilinç; devrimci ideolojidir...
Kendini ideolojik olarak yetkinleştirmeyen, devrimciliği bilince çıkarmayan hiç kimse, örgütü ve hedeflerimizi sahiplenmez. Çünkü bir konuda
bilinç oluşmadan sahiplenme ortaya
çıkmaz. Bilinçlenmek; kendimizi ideolojik olarak güçlendirmektir.
Halkın katili emperyalizmle ayakta
kalmaya çalışan her yanından çürümüş
bu işbirlikçi düzeni yıkmaya çalışan
Cephelinin sorumluluğu büyüktür. O
her şeyden önce kendini savaşa göre
ayarlamasını bilmelidir. Onun için
ölçü savaş ve savaşın ihtiyaçları olmalıdır. Aldığı görevlere, çalıştığı bölgeye, ilişki geliştirdiği insanlara, yenmeye çalıştığı zaaflarına böyle bakmalı, küçük-büyük, az çok demeden
her şeyi savaşa göre düzenlemelidir.
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Yönetici Yetiştiren
Yöneticiler Yetiştirmeliyiz
Kadro ve yönetici kayıplarının, tutsaklıkların yaşandığı koşullarda, var
olan insanlarımızın niteliğini geliştirmeli
ve sürecin ihtiyacını karşılamalıyız.
Yöneticilerimiz; kitle çalışmasını
ve eğitim faaliyetlerini programlarının
temeli haline getirmelidir. Bu programı aksatmamak da yöneticinin kadrolaşma konusundaki ısrarının, “kadrolaşma”nın zorunluluğunu ne kadar
bilince çıkardığının göstergesidir.
Kitle çalışmalarını ve eğitim ça-
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lışmalarını ertelemenin hiçbir gerekçesi olamaz! Yaşanan kayıpları telafi
etmek için kadrolaşmadaki eksiklerimizi aşalım derken, kitle çalışmalarına, eğitime zaman bulamamak
konunun yeterince bilince çıkarılmadığını, yakıcılığının hissedilmediğini gösterir.
Herhangi bir çalışmayı yürütecek
zamanımız varsa, eğitim-kitle çalışmaları için de zamanımız var demektir.
Bunun için gerçekçi, ayakları yere
basan bir program gerekir. Eğitimi
pratiğimizin içine mutlaka yerleştirmeliyiz. Tali işlerimizin, temel hedeflerimizin önüne geçmesini engelleyecek, temel işlerimizin düzenli yapılmasını sağlayacak esneklikte bir programa sahip olmalı ve programı aksatmadan devam ettirmeliyiz. Kitle çalışması, eğitim çalışması gibi temel
görevlerimizi aksatmazsak, yeni insanlar, yeni yöneticiler yetiştirebileceğiz.
Böylece olmayan ve yürümeyen işlerimiz için “insan yok” demeyeceğiz.
Kitle çalışması ve eğitim çalışması
zamansızlık ve insansızlık sorunumuzu çözecek yegane yöntemdir.
Kitle çalışması yapmayan yönetici,
kadro çıkaramaz.
Kadro çıkaramayan yönetici bulunduğu alanda üretken olamaz, pratiğin ve insanların gelişiminin önünü
tıkar. Kadro çıkarmak için emek vermeyen, yol yöntem geliştirmeyen bir
yönetici, devrimci coşkusunu yitirmiş
demektir. Tüm olumsuzluklara, imkansızlıklara rağmen; örgüt yaratmak,
olanak yaratmak iddiasına sahip olması gerekirken, programlardan, sonuç alıcı çalışma tarzından uzaklaşılır.
Örgütün, devrimin, birimin, alanın
sorunlarına çözüm bulmaktan uzaklaşır. Giderek bürokratlaşır. Sadece
söylenenleri yapıp, aldığı talimatları
alt ilişkilere aktarmakla yetinmeye
başlar. Emir ve talimatlar yağdırarak
işlerin düzelmesini bekler.
Kadrolaştırmak, en başta emek
sarf etmektir.
Emek; sevgi, sabır, özen ve disiplinle birleşmek zorundadır. Kadro
yetiştirmeye zaman bulamayan yönetici, aslında kadrolaşmayı doğru
kavramamış demektir. Kadro yetiştirmeyi erteleyen, ona zaman bula-

mayan yönetici, alandaki diğer işlerini
de gerektiği gibi yapmıyordur.
CEPHELİ, YAŞAMINI SAVAŞA
GÖRE ÖRGÜTLEYENDİR... O her
şeyden önce kendini savaşa göre ayarlamasını bilmelidir. Onun için ölçü;
savaş ve savaşın ihtiyaçları olmalıdır.
Aldığı görevlere, çalıştığı bölgeye,
ilişki geliştirdiği insanlara, yenmeye
çalıştığı zaaflarına böyle bakmalı, küçük-büyük, az çok demeden her şeyi
savaşa göre düzenlemelidir.
Cepheli yaşamını savaşa göre örgütledikçe yani burjuva ideolojisine
savaş açtıkça bilincindeki ve yüreğindeki ideoloji, yani umudun ideolojisi netlik kazanacaktır. Onun asıl
olarak savaşa göre örgütleyeceği yer;
kafasının ve yüreğinin içi olmalıdır.
Duygularını düşüncelerini eğitmelidir.
Sonuç olarak; Cepheli adı ve misyonuna yaraşanı yapmalı yürüyüşünü
tutarlıca sürdürmek için kendini savaşa göre yönlendirmesi, eğitmesi
gerektiğini hiç unutmamalıdır.

Tek Bir Kişi Gibi
Hareket Edebilmek
Lenin diyor ki “Savaşı kazandıran, büyük imkanlar, askeri güçler,
çok sayıda kadrolar değil; merkeziyetçilik, disiplin, tek bir kişi gibi hareket edebilme özelliğimizdir.”
Örgüt sadece hiyerarşik bir düzenleme değildir. Örgüt, değerler bütünüdür.
Aynı inanç aynı düşünce ve duyguda birleşmek; aynı anda bu düşünce
ve duyguların gereğini yerine getirebilmektir.
Tek bir kişi gibi onlarca, yüzlerce,
binlerce devrimcinin tek bir bedenin
organları gibi hareket edebilmesidir.
Lenin’in tanımladığı örgüt gerçeği
budur. Beynimizi örgütlü hale getirmektir. Aynı ölçülerde birleşmektir;
aynı ideolojiyi pratikte aynı şekilde
hayata geçirmektir. Yoldaşlıkta, halk
ve vatan sevgisinde birleşmektir. Kendi
kalbini yoldaşının kalbi bilmektir.
Disiplindir, güvendir, fedakarlıktır...
Aynı hedefe beraber yürümektir.

Bu Vatan Bizim,
Bu Halk Bizim

Dağlardan ve
Yoksul Mahallelerden
Kuşatacağız Zulmü
Yapacağız, çünkü önderlik iddiamız lafta değildir, politikalarımızla,
eylemlerimizle, şehitlerimizle 46 yıldır bu misyonu sürdürüyoruz.
Yapacağız, çünkü; her koşulda
mücadeleyi sürdürmenin, halkımızı
hiçbir dönem faşizmin zulmüyle başbaşa bırakmamanın, zulme her koşulda direnip teslim olmamanın onuruna sahibiz.
İktidara alternatif olma iddiamız
soyut bir iddia değildir. Her şeyden
önce işte böylesine zorlu, zengin,
bedeller ödenen, bedel ödetilen, her
günü büyük kavgalarla geçen bir sürecin zengin tecrübesine, birikimine
sahip olmanın sonucudur. Bu süreç
kendimize, ideolojimize güvenimizin
daha da büyüyüp pekiştiği, ideolojimizin, örgüt ve mücadele biçimlerimizin, halka, kitlelere yaklaşımımızın
zenginleştiği bir süreçtir. Bu güven
ve zenginliğe sahip olmadan alternatif
olunamazdı.
Halkımız;
TÜRKİYE HALKLARINI PARTİMİZ SAFLARINDA VE CEPHE
BAYRAĞI ALTINDA TOPLANMAYA, SAVAŞMAYA ÇAĞIRIYORUZ.
Düzenin alternatifi olan DEVRİM’i
ete kemiğe büründüren bir programa
sahibiz. Düzen partilerinin alternatifi
olan bir PARTİ’ye sahibiz. Tüm burjuva, reformist politikacıların alternatifi
olan; halkı için, hiçbir kişisel çıkar
beklemeden çalışacak, gerektiğinde
canını verecek kadrolara sahibiz.
Her sorunu çözebilecek politikaya sahibiz.
Biz yaparız.
Devrimci savaşa katılın! Bu savaşı büyütelim. Bu düzen, halka
bugüne kadar acı ve zulümden başka
bir şey vermemiştir.
Devrim tek kurtuluştur!
Bunu yapacak olan tek güç de
Parti-Cephe’dir.
BİRLEŞELİM, SAVAŞALIM
KAZANALIM!
KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!
SAVAŞACAĞIZ VE
MUTLAKA KAZANACAĞIZ!
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HALKIN İKTİDARI İÇİN SAVAŞACAĞIZ, BİZ KAZANACAĞIZ!
15 Temmuz gecesi bir darbe girişimi yaşandı... Darbeciler, kısa süre
içinde çapsızlıkları ortaya çıkan ve
muhtemelen kendi içlerinde birbirlerini
satan bir grup subaydan oluşmaktadır.
Ve daha darbenin üzerinden iki saat
geçmeden AKP iktidarı karşı atağa
geçerek darbeyi bertaraf etmenin manevralarına başladı. Ve kitle desteği
sağlayarak “büyük demokrasi kahramanı” olmaya soyundu.
Tüm gelişmeler darbenin güçsüzlüğünü ve AKP’nin fazlasıyla yararlanma zemini bulduğu bir sonucu ortaya çıkarmıştır. Darbecilerin sonuç
alamayacağının anlaşılmasıyla birlikte
de esas olarak, halka saldırının zemini
olarak kullanılacağı gerçeği ile karşı
karşıya kalınmıştır.
Gerek darbeciler ve gerekse de
darbeye karşı çıkan AKP, karşı tarafı
bertaraf ederek güç olmak istiyorlardı.
Ve her iki tarafın da ortak paydası
halk düşmanı nitelikleri ve emperyalizmin işbirlikçisi güçler olmasıdır.
Bunlar yaşanırken bizim için önemli
olan, böyle bir darbeye veya çatışmaya
karşı nasıl bir tavır alacağımızdır...
İlk anlardan itibaren, darbenin sonuçları henüz belli olmadan önce, bu
yaşanan gelişmenin halka karşı düşmanlık taşıdığını düşündük. Oligarşi
cephesindeki her çıkışın, her kavganın
halk düşmanı bir karakter taşıyacağı
gerçeğinden hareketle, öncelikle mahallelerimizi ve kurumlarımızı korumak ve oligarşinin çatışan güçlerinden
ikisine de tavır almak gerektiği, Halk
Cephesi kitlesi tarafından açık ve net
olarak ortaya konulmuştur. Kitlemiz
kimi yerde iradi, kimi yerlerde ise
ideolojilerinden aldıkları doğru bakış
açısıyla harekete geçmiştir... Sloganları;
“Kahrolsun Oligarşi Yaşasın Halkın

İktidarı”dır... Silahı olan silahını, olmayan elindeki taşı, molotofu ve en
önemlisi de yürekleri ve bilinçlerini
kuşanıp sokaklara çıkarak halkı ve
mahallesini sahiplenme kararlılığıyla
harekete geçmiştir...
Bu bir Cephe geleneğidir, Cephe
ruhudur. 12 Eylül faşist cuntasının
geldiği günün sabahı devrimci görevlerini yerine getiren ve “Cunta
Halkı Teslim Alamayacak” şiarıyla
harekete geçen Cepheliler, 15 Temmuz’un ertesinde de hem devrimci
görevlerini bir kenara bırakmadan devam ettirmiş ve hem de yaşanan yeni
gelişmeye karşı hazırlıklarını yaparak,
faşist saldırıları püskürtmek üzere harekete geçmişlerdir.
Faşistler it dalaşına tutuştular diye
devrim mücadelemizi tatil etmek gibi
düşüncemiz yoktur, olamaz... Ve devrimci halk iktidarını kurma bilinciyle
çarpar yürekler ve her şey buna odaklı
olarak ele alınır, düşünülür ve çatışılır...

Yaşanan, Oligarşinin
Yönetememe Krizinin
Yarattığı Oligarşi İçi
İktidar Kavgasıdır!
Yaşanan darbenin temel nedeni
oligarşinin yaşadığı yönetememe krizidir... AKP-Cemaat çatışması olarak
daha önce başlayan ve o günden bu
yana da bitmeden devam eden politik
kriz gelinen noktada başka kesimleri
de içine alarak derinleşmiştir... AKP
kendi iktidarını sağlamlaştırmak ve
tamamen kendi denetiminde bir iktidar
kurabilmek için her kesimi karşısına
almaktadır. Çünkü güçsüzdür. Güçsüz
olduğu için de birlikte olabileceği
güçlerin hiçbirisine güvenememektedir.
Öte yandan oligarşi içi kavgada AKP
alternatifsizdir... Hiçbir güç
tek başına oligarşi adına
istikrarı sağlama basiretine
sahip değildir. Böyle olduğu
için de AKP’ye muhtaçlık
söz konusudur... AKP’yi
iktidardan uzaklaştırmak ve
yerine güçlü bir iktidar kurabilmenin yollarından biri
olarak ortaya çıkan ve kendi

iç çelişkilerinin en derin olduğu noktada gündeme gelen darbe, bu çelişkilerin ürünüdür.
Darbe, ilk saatlerinde ne olduğu
anlaşılamayan adı tam olarak konulamayan bir gelişme olarak uç vermiştir. Ki bu durum aslında darbecilerin çapsızlığını ele veren de bir durumdur. Darbeye kalkışmışlar ama
daha başlamadan korkmaya başlamışlardır. Hiçbir üst rütbeli generali
sahnenin önünde kimse görememiştir.
Birileri bir şey yapmak istiyorlar ama
kimdir belli değil, ne yapmak istiyorlar
o da belli değildir. AKP’nin atağa
geçmesinden saatler sonra darbecilerin
kısa sürecek olan bir TRT işgali ile
yayınladıkları ilk bildirileri ortaya çıkar... Orada meramlarını anlatmaktadırlar. Kendilerini “Yurtta Sulh Konseyi” olarak adlandıran bu grup, bir
spikere zorla bir bildiri okuttuktan
sonra TRT’yi dahi ellerinde fazla tutamadan kaybederler... Bir ara CNN
Türk televizyonunu işgal girişimleri
olur ki o da çok kısa sürer vb...
Kısacası bu darbeci grup, destek
umduğu yerlerden gerekli desteği de
alamadığı için kısa sürede tasfiye olmaya adaydı... Böyle olunca da katliam
ve şiddet gösterileriyle sonuç almayı
denedi ancak bunda da başarılı olamayınca kendi içinde tam bir dağınıklığı
yaşayarak teslim olmaya başladı.
Korkaklardı çünkü dayandıkları
güç emperyalizmdi. Emperyalistler
ise açık ve net bir destek vermekten
çok, ancak başarılı olurlarsa destek
verecek gibi görünüyorlardı ya da
bunu belki açıkça da söylemişlerdi...
Özellikle ABD’nin ilk andaki açıklamalarının “izliyoruz”, “taraflar” gibi
sözcüklerle ortaya konulması da bunu
göstermektedir.
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Keza darbecilerin emperyalizme
bağlı olduklarını ortaya koyan açıklamaları da onların halktan yana bir
güç olmadıkları, halktan yana bir
kaygı ile hareket etmediklerini açıkça
ortaya koymaktaydı. Yaptıkları açıklamada özellikle vurguladıkları şudur:
“Yurtta Sulh Konseyi; BM, NATO
ve diğer tüm uluslararası kuruluşlar
ile oluşturulmuş yükümlülükleri yerine
getirecek her türlü tedbiri almıştır.”
BM ve NATO’ya bağlılıklarını bildiriyor darbeciler... Daha ilk anda ilk
söyledikleri bu bağlılıkları oluyor...
Emperyalizmin ağzına bakan ve ona
karşı yükümlülüklerini yerine getirmek
için her şeyi yapacağını açıklayan
darbecinin halkla bir ilişkisi veya
halktan yana bir kaygısı olabilir mi?
Ya da vatan kaygısı olabilir mi? Halkı
açlığa mahkum eden, vatanı emperyalizme peşkeş çekenlerden oldukları
her hallerinden bellidir.
Bunlara karşı çıkan ve iktidarını
korumak için canla başla yollara düşen
AKP’nin ve Erdoğan’ın bunlardan bir
farkı mı vardır? Elbette hayır! O da
daha ilk açıklamalarından itibaren
ABD’nin kendi yanlarında olduğunu
açıklamak zorunda hissediyordu kendisini... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ilerleyen saatlerde ABD Dışişleri Bakanı ile görüşerek onun desteğini alıyor ve bunu deklare ederek
kendine güven kazanıyor. Daha sonraki
saatlerde ise Erdoğan’ın artık işi sağlama aldığı görülünce, Obama da açık
desteğini açıkladı ve AKP daha güvenli
hareket etmeye başladı...

Halkımız, Oligarşi İçi
Kavganın Aracı Olmayın!
Halkı sokağa çağıran Erdoğan ve
AKP’lilerin amacı, darbeyi bertaraf
ederken halk desteğini arkalarına
alarak darbe karşıtlığı ve demokrasi
havariliği üzerinden prim toplamaktır.
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Bunun yanısıra, kendi iktidarını pekiştirmek amacıyla, bu harekete geçirdiği kitleyi devrimcilerin ve denetleyemediği mahallelerin üzerine
salarak bu darbe ortamında devrimcileri tasfiye edip iktidarını pekiştirme
amacını taşımaktadır. Bu nedenle meydanlara yapılan çağrıları merkezi olarak
denetleyip yönlendirmeyi de ihmal
etmediler. Özellikle camilere yerleştirilen merkezi hoparlörler aracılığıyla
ezan ve selalar okunup halka kendilerine destek olması çağrıları yapılıyor
ve sokaklara inmeleri söyleniyordu.
Sokaklara inen halkın desteğini
arkasına alarak hem darbecileri ezme
ve sindirme operasyonunu gerçekleştirmek ve hem de kitlelerin desteğini
darbe karşıtlığı üzerinden yeniden toparlamak istemektedir.
AKP, bir süredir halkın her kesiminin hak taleplerini zorla bastırırken
ve meydanları hak arayan halka, emekçilere yasaklarken bu kez kendi iktidarı
tehlikeye girdiği için halkı sokaklara
çağırarak iktidarını korumanın aracı
haline getirmek istiyordu.
AKP’nin bu çağrıları ilk günlerde,
AKP kitlesi içinde kafatasçı faşist kadrolarının ötesinde çok büyük bir karşılık
görmezken; “darbe karşıtlığı” ve “demokrasiye sahip çıkma” adına diğer
kesimlerde belli bir karşılık buldu...
Darbenin ilk etkileri ve özellikle de
darbecilerin bombalamaları bu etkiyi
daha da artırdı. HDP dahil tüm burjuva
partiler AKP’nin arkasında saf tutarak
darbeye karşı olduklarını açıklayıp
AKP’ye güç ve güven verdiler.
Bu kavga halkın hiçbir kesimini
ilgilendiren bir kavga değildir. Oligarşinin kendi iç kavgası, halka karşı
kimin iktidar olacağı kavgasıdır. Aylardır Kürdistan’da katliamlar yapan
ve bunu gerine gerine savunan AKP,
bugün darbecilerin katliamcılığını lanetliyor... Dahası kendisi için sorun
olan her konuyu da onlara yıkmaya
çalışıyor. Daha haftası dolmadan Rus
pilotları öldürenler darbeciydi vb. demeye başladılar. Klasik AKP demagojileriyle halkı aldatmaya soyunuyorlar.
AKP de, darbeciler de halka düşmanlıkta ve katliamcılıkta birbirinin
eline su dökemeyecek kadar ustadırlar...

Darbenin ilk anlarında kafaları karışan kimileri; AKP karşıtlığı üzerinden
darbeyi destekleme veya onu olumlu
karşılama eğilimi içine girerken kimisi
de darbe karşıtlığı üzerinden demokrasi
savunuculuğuna soyunabilmiştir. Oysa
her iki yaklaşım da yanlıştır... Çünkü
darbecilerle AKP aynı soydan gelmektedirler. İkisi de emperyalizmin
çocuklarıdır ve halk düşmanıdırlar...
Ve darbe karşıtı olmak, demokrasi savunuculuğu değildir... AKP faşizmine
kan taşıyacak hiçbir tavır demokrasi
savunuculuğu ile açıklanamaz...
Bu kavgada halkın hiçbir çıkarı
yoktur...
Kavga eden taraflar o kadar halk
düşmanıdır ki biri bombalar yağdırıp
kurşunlarla rastgele insanları tararken
diğeri de sokaklara çağırdığı halkı
devrimcilerin üzerine saldırtmanın hesabı içine giriyor ve saldırılar gerçekleştiriyordu.
Meydanlara yapılan çağrıların,
özellikle devrimci mahallelerde doğrudan devrimcilerin bulunduğu bölgelere yönelme çabası bunu açıkça
ortaya koymaktadır.
AKP’liler günlerdir özellikle devrimci mahallelerde saldırı girişimlerinde bulunmaktadır. Bu tesadüfi bir
durum değildir. AKP’nin bunu yapması
elbette boşuna değildir. AKP’nin itlerini
halkın üzerine salıp halkı sindirme
gayretinin ürünüdür. Çünkü AKP biliyor ki, oligarşi içinde öyle veya
böyle denetimi sağlayabilir ve iktidarı
sürdürebilirler. Ama halk tehlikelidir.
Devrimcilerle birlikte hareket eden
ve devrimci önderlikle birlikte savaşan,
çatışan halk çok tehlikelidir. Hele de
bunlar örgütlü bir şekilde bir bölgede
bulunuyorlarsa buralar mutlaka tasfiye
edilmelidir. Yoksa iktidarı ne kadar
güçlendirirse güçlendirsin en büyük
tehlike yanı başında varlığını sürdürdükçe güvende değillerdir.
Bu nedenle, bir yandan kendi içlerinde it dalaşını en üst düzeyde sürdürürken ve askerin darbe girişimini
devlet içinde tam bir temizlik ve kendi
denetimine alma operasyonuna çevirirken diğer yandan ise itleri eliyle
mahallelerimize saldırıya geçip devrimcileri tasfiyeye giriştiler.

ONLARIN KRİZİ BİZİM GÜCÜMÜZDÜR!

Cephe, Başından İtibaren
Halkın Yanında ve
Önündedir
Cepheliler darbenin olduğu ilk anlardan itibaren sokaklardadır ve halkla
birlikte faşizmin saldırılarına karşı
halkın direnişini örgütlemektedirler.
Darbe haberi netleştikten hemen sonra
Cepheliler; bulundukları mahallelerde,
mahallelerini ve halkı korumak için
sokaklara çıktılar. Silahlarını kuşanarak, ellerine geçirdikleri her şeyi silah
haline getirerek ve en önemlisi de
yüreklerini kuşanarak Cepheli olmanın
bilinciyle çıktılar sokaklara... Ve direniş
örgütlemeleri karşısında faşist polisin
saldırılarını da yaşadılar... Gecenin
bir yarısı çatışarak karşıladılar darbeyi
ve AKP’nin karşı darbesini... AKP’nin
topladığı ve halkın üzerine salmaya
çalıştığı kitleyi evlerine gönderme,
devrimcilere saldırma kararlılığı içinde
olanlara da haddini bildirip püskürterek
savundular mahallelerini...
Dev-Genç’liler Okmeydanı’nda sokağa çıkıp halka ajitasyon çekerek bilgilendirme yaptıktan sonra mahalleye
yönelecek saldırılar karşısında devriye
gezmeye ve belli noktalarda güvenlik
almaya başladılar. Kimi grupları da bu
güvenlik noktalarında püskürttüler.
Gazi Mahallesi, mahalleyi; girişinden
bir çok bölgesine kadar dolaşarak, camilerde yapılan anonsları engellemeye
çalışarak ve biriken faşist grupları dağıtarak cevap veriyordu darbecilere ve
AKP’ye... Benzer direnişler Çayan,
Küçükarmutlu, Bağcılar gibi mahallelerde de yaşanmıştır... Keza Anadolu’nun
bazı illerinde de benzer gelişmelerin
yaşandığı haberleri alınıyor.
Darbeyi bu şekilde karşılayan Cepheliler ertesi günü de aynı bilinç ve
kararlılıkla, bu kez daha da örgütlü
bir şekilde hareket etmenin hazırlıklarını yaptılar... İç toplantılarında darbe
ve AKP’nin tavrı konusunda kitlelerini
bilgilendirmenin hemen ardından mahallelerini nasıl savunacaklarına, faşist
saldırılar karşısında mahalleyi ve halkı
nasıl koruyacaklarına ilişkin kararlarını
netleştirdiler ve ardından da harekete
geçtiler. (*)
İkinci gün (Cumartesi) artık daha
örgütlü şekilde hareket ediliyordu...

Barikat kurulacak yerlerden silahlarla
vb. müdahale edilecek noktalara kadar
her şeyin belirlendiği bir kararlılıkla
hareket ediliyordu. Diğer yandan ise
mahallenin esnafı, propagandaya alet
olan cami imamları ve halk dolaşılarak
bilgilendiriliyordu. Cami imamları
uyarılırken halk ve esnaf ise direnişe
çağrılıyordu.
Ve zaten AKP’nin örgütlediği faşist
saldırılar da gecikmeden başladı...
Ama daha başlarken devrimcilerin ve
halkın müdahalesiyle dağılmak zorunda kalıyorlardı.
AKP, zor bela örgütleyip sokaklara
çıkardığı kitlesinin, devrimcilerin öncülüğünde bizim mahallelerimize giremeyeceğini ve sindirmeye gelenlerin
kendilerinin sineceğini gördüğü noktada doğrudan polisini devreye sokarak
saldırıya geçiyordu...
Üçüncü güne geldiğimizde AKP
artık bizim mahallelerde faşist polisiyle
saldırıları temel almaya başlamıştı bile...
Mahallelerimize saldırtmaya çalıştığı
faşist güruhları örgütleyememişlerdi.
Bunun temel nedeni Cephe’nin
kararlılığı ve asla halkı yalnız başına
bırakmayan, halkın güvenliğini temel
alan bakış açısıdır.
Birçokları daha darbenin ayak sesleri duyulurken “nasıl kaçarım” hesabı
içindeyken Cepheliler’in ruh hali farklı
olmuştur. Ve böyle olduğu içindir ki
örneğin Gazi’de günler sonra, ancak
Pazartesi akşamı HDP bileşenlerinin
ve “sol”un büyük çoğunluğunun bulunduğu Sultangazi Dayanışması, halkı
faşizme karşı nöbete çağırıyordu...
Oysa günlerdir mahallelerde nöbetler
tutuluyor ve çatışmalar yaşanıyordu...
12 Eylül faşist cuntasında, halkı
bir kenara bırakıp kendi derdine düşenler, bugün de aslında farklı davranmıyorlardı...
Kısacası Cephe halkla birlikte direnişi örgütlerken doğru ve haklı bir
kavgayı yürütmektedir. Oligarşinin
kendi içindeki kavgasının tarafı olmayı
değil, halkın savaşını örgütlemeyi temel alan bir bilinçle hareket etmektedir.

Oligarşinin Krizi
Çözülmüş Değildir,
Derinleşecektir
Oligarşi içi kavgada bugün iktidarı

Çayan
elinde tutan ve tüm güçleriyle hem darbecilere ve hem de fırsattan istifade
devleti tümüyle yeniden kendisine göre
örgütlemeye soyunan AKP’nin krizi
sona ermiş değildir. Tersine kriz daha
da derinleşerek devam edecektir. Devletin
bugüne kadar oluşturulmuş olan tüm
dengelerini sarsan AKP’yi, efendileri
de bu nedenle uyarmaktadırlar. AB ve
ABD, birlikte yaptıkları açıklamalarda
AKP’ye açıkça; “fazla ileri gitmeme”
çağrısında bunuluyorlar. Dizginsizce
yapılan bir tasfiye hareketiyle zaten çürümüş olan ve tümüyle altı boşalan iktidarın, bunların yerine yeni kadroları
bulma sıkıntısıyla daha fazla bocalaması
ve iktidarının daha büyük sarsıntılar
geçirmesi hiç de uzak değildir.
Yeni-sömürge bir ülkenin yönetimi
zaten zayıftır. Bir de kendi iç çatışmaları nedeniyle yaşanan kadro kayıpları ve güçsüzleşme, koma hali yaşatmaktadır.
Bugün darbeyi alt etmenin rüzgarını
arkasına alarak kılıç sallayan AKP’nin
bu haliyle ömrünün çok uzun olmayacağını en başta da efendileri gördükleri için uyarıyorlar... Ve onların
derdi de AKP’nin ömründen çok oligarşik devletin ömrünün uzun olmasıdır. Yani onlar da derinleşen krizin,
sonunda devrimcilere yarayacağını
çok açık olarak görüyorlar.
Halka düşman iktidarların en büyük
korkusu halkın savaşıdır. Bugün tüm
güçlü görünümüne rağmen, büyük
kitleleri alanlara çıkarmayı başaramayan, sadece kendi dar faşist kadrolarıyla sınırlı kalan AKP’nin halkın
daha büyük muhalefetiyle karşılaşmaması için hiçbir neden yoktur. Halkı
iliğine kadar sömüren ve açlığa mahkum eden bir iktidarın, halkı daha
fazla aldatabilmesinin koşulu yoktur.
Derinleşen ekonomik krizini takip
eden ve bugün oldukça derin seyreden
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politik krizlerinin çok daha derin bir
sosyal krizle sonuçlanmaması için
hiçbir neden yoktur. Bu kriz halkın
iktidar kavgasında yer almasının koşullarını yaratacak bir krizdir.
Bu nedenle Cepheli’ye düşen görev;
halkın iktidar savaşını büyütmek için
her zamankinden daha fazla örgütlenmek, daha fazla silahlanmak ve halkı
silahlandırıp savaşmaktır. Görev; oligarşinin derinleşen krizini halkın iktidarına çevirmek için halkı örgütlemektir.
Görev, oligarşinin krizini derinleştirmek
amacıyla savaşı büyütmektir.
Halkımız!
Oligarşinin içine girdiği krizi daha
da derinleştirmek için Parti-Cephe
saflarında örgütlenelim... Parti-Cephe;
oligarşiye karşı halkın iktidar mücadelesini veren tek örgüttür. Cephe,
oligarşinin, faşizmin tüm saldırılarına
karşı halkın yanında olan, halkın savaşını örgütleyen güçtür. Halkın açlığının, yoksulluğunun tek sorumlusu
olan oligarşiye karşı savaşmadan; darbecisiyle, AKP’siyle tüm oligarşi güçlerini yıkmadan halkın kurtuluşu mümkün değildir. Açlığın ve yoksulluğun
sorumlularına karşı savaşalım... Açlığımızın ve yaşadığımız zulmün sorumlusu olanlardan hesap soralım.
Kürd’ü Türk’üyle; Laz’ı, Çerkez’i,
Arap’ı, Gürcü’süyle tüm halkımızın
kurtuluşu ortak mücadeleden ve savaştan
geçmektedir. Bu savaşı örgütleyen güç,
Parti-Cephe’dir. Cephe saflarında örgütlenelim, silahlanalım ve halkın savaşıyla kendi iktidarımızı kuralım!
Çözüm Devrimci Halk İktidarındadır!
Halkın İktidarı İçin Parti- Cephe
Saflarında Örgütlenelim!
Parti-Cephe Saflarında Birleşelim, Savaşalım, Kazanalım!
(*)Bu arada daha önceden önlerine
koydukları programları da yeni gelişen
durumu da hesaba katarak hayata
geçirmeye devam ediyorlardı. Evvel
Temmuz Festivali sırasında darbe haberini alan Cepheliler konseri iptal
etmeyi düşünmemiş ve hem hazırlıklarını yapıp hem de etkinliklerini sürdürmüştür... DİH, Oya Baydak için
hazırladığı etkinliğin hazırlığını sürdürmüş ve etkinliği Pazar günü hayata
geçirmiştir.

Darbe Sonrası Yaşananları
Cepheliler Anlatıyor
Gazi Mahallesi’nden anlatım: “15 Temmuz günü ilk
gün ilk haberler çıkar çıkmaz
Cemevi çevresinde toplanıldı.
Burada ne olduğunu anlamaya
çalışan insanlar da vardı, bizim
insanlarımız da vardı. Hemen
bir slogan ürettik ve yürüyüşe
geçtik. “Kahrolsun Oligarşi,
Yaşasın Halkın İktidarı” sloganı
ile Cemevi’nin oradan Halk
Meclisinin önüne kadar yürüdük. Yol boyunca aralarda durup
askeri darbeye sevinmenin doğru olmadığını ordunun niteliğinin gerici,
amerikancı olduğunu anlattık. “Kendi
iç çatışmalarının bir sonucudur” dedik.
“Halkız, halkın iktidarını istiyoruz,
bunun için mücadele ediyoruz, bunu
haykırmak için herkesi sokağa çağırıyoruz” dedik. “Halkız Haklıyız Kazanacağız”, “Ne AKP Ne Darbe, Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye” sloganları atıldı. Halk Meclisinin önüne
geldiğimizde arkadaki camiden sokağa
çıkma çağrısı yapıldığını duyduk. Hemen bir kaç kişi, uyarması için gönderildi. Bu sırada başka bölgelerden
gelen insanlar, kendi bulundukları camilerden de çağrı yapıldığını söylediler.
Sekizevler Hz. Ali Camisi’nin oradan gelen bizim çevremizden kişiler,
cami önünde toplananları sopayla kovalamış, camiyi uyarmış ve Eski Karakol’a kadar aralıklarla barikat kurup
ateşe vermiş. Gördüğümüzde Eski
Karakol’un bir kaç yerinde sönmek
üzere olan barikatlar vardı. Bu çağrılar
üzerine ve internetten takip ettiğimiz,
asker-polis çatışmaları bazı yerlerde
askerin geri çekilmesi haberleri üzerine
tüm kitlemizi Direniş Sokağı’nda toplanmaya ve nöbet tutmaya çağırdık.
Geri, yukarı çıkarken Merkez Camii’nin önünde kalabalığın toplandığını gördük, silahlı tipler de gördük.
Burada bir şey yapmadık insanların
güvenliğini alamayız diye. Yukarı çıktıktan sonra kalabalığı dağıtması için
2-3 kişilik ekipler belirledik. Bu sırada
tam biz yukarı çıktığımızda polis de

mahalleye saldırdı, sağa sola gaz attı.
Merkez Camii önünde toplanan kitle
diğer yerlerde toplananlarla birlikte
Gazi girişine gelmişti. Burada milisler
üzerlerine doğru ateş açtı, yaralananlar
olduğu söyleniyor ama net değil. Buradan dağıldılar. Cemevi çevresinde
çatışmalar yaşandı. Sonra nöbet başladı. Polis, karakolun önünde akreplerde bekliyordu. Bir de nöbet kulübesinde yüzü açık, otomatik ayaklı
silahlarla bekliyorlardı. Bunlara yönelik milisler ateş açtı. Sonra mahallede polis yoğunluğu azaldı. Gece
gelişmeler takip edilerek nöbete devam
edildi.
16 Temmuz Cumartesi günü sabah
saatlerinden itibaren mahallede bir
toparlanma vardı. Her yerden de bir
haber geliyordu asıllı asılsız. Biz toplantımızda alınan karara göre bir
ekiple camileri, bir ekiple de kahveleri
dolaşıyorduk. Kahvelerde, yaşananları
nasıl yorumladığımızı anlattık ve bugün mahallemize gericilerin gelmek
isteyebileceğini, hazırlıklı olmamız
gerektiğini anlattık. Bazı yerlerde
soru-cevap şeklinde oldu. Bunu yapmamız çok iyi oldu çünkü biz gezip
dolaştıktan bir kaç saat sonra mahallede yaşananlar, öngörümüzün doğruluğunu, hazırlıklı olmamızla halka
güven verdiğimizi gösterdi Gördüğümüz, konuştuğumuz bir çok kişi
çatışmalarda oradaydı. Ondan önce
Sondurak Bölgesi’nde Türk bayrakları
ile zafer kutlaması yapanların, karakolun oraya kadar gelip oradan döndüğünü duyduk. Hızla kalabalık bir
şekilde Tuz Deposu’nun oraya çıktık.
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Cebeci yönünden bayraklı araba, hangisini gördüysek taşladık, en az 5
araç tahrip edildi. Burada baktık,
Sondurak yönünden akrep geliyor,
hemen aşağıda kurulu pazara girdik,
pazarda ajitasyon çektik; “mahallemize
gericilerin girmesine mahallemizin
kıyısında güya demokrasiyi savunuyormuş gibi şov yapmalarına izin
vermeyeceğiz” dedik, taşladığımızı
anlattık. Buradan tekrar Cemevi’nin
oraya geçtik. Kısa bir süre sonra,
Adana Mahallesi’nin oradan konvoy
şeklinde mahalleye doğru geldiklerini
öğrendik. Kahvelerden, kafelerden,
dükkanlardan herkese seslendik. Ellerimize taşları aldık; “herkes sokak
başlarını tutsun” dedik, caddeye yayıldık. Ancak kitlemiz durmuyordu,
yukarı doğru iler”liyordu. Duralım
gelsinler, aramıza alalım” diyorduk
ama insanlar durmuyordu bunun üzerine bizim aramızdan bir kısmı koşarak
öne geçti. Silahlı güvenlikler de vardı,
halk da silahlanmıştı. Gericiler, Karakol’un önündeki göbeğe kadar gelmiş bayrak sallıyordu arada tekbir
sesleri geliyordu ve bunların önünde
akrepler vardı, polis korumasında geliyorlardı. Silahlı olanlar bunların
üzerine direkt ateş açtı. Burada vurulanlar oldu polis bizim olduğumuz
yöne gaz attı. Onlara da anons yapıyordu; “sizin hepinizi öldürürler, geri
dönün güvenli değil, sizi öldürecekler”
gibi anonslar... Akrepler mahalleye
daldı, aralara gaz attı. Halk aralardan
geri dönen gerici kitlenin önüne çıkmak istiyordu. Ara sokaklardan birinde
karşılaşıldı. Burada karşılıklı taşlar
havada uçarken polis geldi. Hem karakol önünden geçen caddenin devamı
olan o karşı karşıya gelinen yerden
hem de mahalle içinden o sokak gaz
bulutuna döndü. Silah çeken halktan
kişiler vardı. Burada bir kadın yanımda
bacağından vuruldu, nereden geldi
mermi göremedim. Özel Tim aşağı
inmişti. 4-5 polis, gaz tüfeği vardı
ellerinde. Geri dönen gerici kitleye
bir de Sondurak Bölgesi’nde karşılama
töreni yapıldı. Dönen araçların hepsi
darmadağın edildi, yakalanan camı
açık olanlar dövüldü. Mahallede geç
saatlere kadar çatışmalar devam etti.
Diğer siyasetlerden de tek tük çatı-

şanlar vardı. Barikatlar parça parça
caddenin bir çok yerinde vardı.
Taşlarla geç saate kadar süren çatışmalar dernek önünde ve Cemevi
önünde iki büyük ateş yakıldıktan
sonra bitirildi.
Lastikler gündüz hazırlanmıştı.
Gece nöbeti başladı, düne göre
daha kalabalıktık. Eğitim çalışması
yaptık; darbe nedir, bu yapılan nedir,
biz nasıl bakıyoruz diye herkesin düşüncelerini söylediği tartışma şeklinde
oldu. Bayrak nedir, bizim için ne
ifade ediyor, her bayrak gördüğmüzde
müdahale ediyor muyuz, şu an bayrakla gezenlere neden müdahale ediyoruz konusunda konuştuk. Mahalle
gençleri, Alevi gençlik, Nalbur gençliği vs. onlar da dışarıda nöbetteydi,
silahlıydılar. Akrepler gece bir kaç
kez taciz etti. Bizim çevremizden
gençler de akrepleri gelip geçerken
ateş ederek taciz etti. Nöbet mahalle
aralarında da vardı geç saatlere kadar
mahalle halkı kapılarının önünde dışarıda bekledi. Sabah nöbet bitti.
17 Temmuz Pazar günü ise öğlen
saatlerinde Cemevi önündeki caddeden
geçen dev bayraklı araçlar durduruldu.
Bazılarının cam çerçevesi indirildi.
Biri; “ben AKP’li değilim, ben
MHP’liyim abi” diye kendini savundu.
Bu kişiyi mahalleliler; “burası Gazi
Mahallesi bilmiyor musun, MHP’lisin,
bir de koca bayrakla Gazi’den geçiyorsun” diye dövdü. Hızla gelen akrep
bu kişiyi akrebin içine alarak götürdü.
Bazı araçlar durdurulup konuşulup
bayrağı indirilip gönderildi. Öğlen
saatlerinde bir tır durduruldu önünde
bayrak vardı. Bayrak indirilip gönderilecekti. Cadde çok kalabalıktı,
pazar günü oluşu ve Cebeci’de yine
toplanıldığı haberlerinden kaynaklı,
bizim dışımızda bir çok kişi taşlamaya
başladı. Bizden tırın önüne geçip taşlamayı durdurmak isteyenler oldu.
Tır söförü panik yaptı, bu sırada bir
çocuğun ayağı ezildi. Akrep geldi
çok hızlı, caddede en az 500 kişi
vardı. Sağa sola dağıldı insanlar. Burada bizim üzerimize gaz attı direkt;
Şahin’in koluna, Murat’ın dizine gaz
geldi. Sonra da gün boyu düşmanın
mahalleye saldırısı devam etti.
Dün gece mahallede yine nöbet

İkitelli
vardı.
Anadolu Yakası’ndan anlatımlar: Darbenin boyutu ve biçimi ortaya
çıkınca halktan insanların tepkileri
de büyüdü. Darbeyi de AKP faşizmini
de istemeyen sloganlar atılmış.
1 Mayıs Mahallesi’nde yapılmaya
çalışılan karakola yüründü, polis saldırınca çatışma çıktı.
Karakolun yapıldığı caddede ve
çevresinde insanlar tencere-tava çalmış, caddede olan insanlar da ellerine
ne geçirdilerse polise atmış.
Karakol molotoflanmış, duvarlarında hala yanık izleri vardı.
Sokağa çıkıp AKP lehine slogan
atan faşist gruplar 1 Mayıs Mahallesi’nden geçmeye çalışınca korna çalan
araçlar taşlandı.
Bir gün sonra sokağa çıkma çağrısı
boyutlanınca Cepheliler mahallede
nöbet tuttular. Korna çalan her araç
taşlandı, kurt işareti yapanların arasında durdurulan araçlardaki faşistler
tokatlandı, bayrakları alınıp gönderildi.
E-5’e gidip yol kesilmiş oradan
geçen konvoylar taşlanmış, silah çekenlere silahla karşılık verilmiş.
Cami imamına gidildi, camiden
yapılan çağrıların durdurulması istendi.
Cami imamı; “merkezi yayın yapılıyor,
biz yapmıyoruz” dedi. Arkadaşlar da
imama AKP’nin neyi amaçladığını
anlatıp merkezi anons yapılan yerin
fişini çektiler. Bir daha anons yapılmadı.
Aydos Mahallesi’nde yoldan konvoy halinde geçen araçları taşlandı.
Sarıgazi’de ilk geceden itibaren
sokaklarda nöbet tutulmaya başlandı.
Yoldan toplanarak geçmeye çalışan
grupları havailerle dağıtıp geri püskürttüler, araçlar taşlandı, silah çeken
bir faşiste haddini bildirmişler, ağır
yaralanan faşistler var...
Silah çeken faşistlere silahla cevap
verildi.
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Demokrasi Caddesi’nde kaymakamlık önünde toplananlara halk tepki
gösterdi, arkadaşlar da hem Kaymakamlık’a hem de toplanan faşistlere
saldırdı.
Polis ‘talimat var sokaklara çıkıp
darbeyi protesto edenleri engellemeye
çalışanı vururuz...’ diye anons yaptı.
Bizim arkadaşlar da hem Kaymakamlık’a hem de önündeki polislere havailerle saldırıp toplanan faşist grubu
püskürttüler.
Silahla saldırıp mahalleye girmeye
çalışan bir faşiste Cephe milisleri silahlarla cevap verdiler. Faşistlerden
biri ağır yaralanıp hastaneye kaldırıldı”
Armutlu: Toplantı yaptık. Toplantıda tek tek sokakları gezme, esnaflara konuşma yapma kararı aldık.
Halk Cephesi’nin açıklamalarından
500 tane çoğaltık. Tek tek esnaflara
dağıttık.
Toplam 300 kişi vardı üç kahvede.
Toplantıdan sonra Küçükarmutlu meydandaki cami hocasıyla anonsu kapatması için konuştuk. Gece nöbeti
tuttuk. Mahallenin tüm girişlerinde
gece nöbetleri ayarladık ve gece boyunca sürekli devriyeler attık.
İkinci gün, ölen polisler için camide
saygı duruşu ardından da Armutlu
meydanı Köyiçi’nde Milli İrade Yürüyüşü yapacaklarını öğrendik ve
halka çağırı yaptık. Cami hocası ve
muhtarla görüştük. Muhtar; “benim
yapabileceğim bir şey yok” demiş.
Bizim arkadaşlar da bu yürüyüşe asla
izin vermeyeceğimizi söylemiş. Cami
hocası mahalle dışına gitti.
Sonuç olarak tüm mahalleye haber
verdik. Cemevi çok kalabalıkdı 100’e
yakın insan vardı. Herkesin tavrı çok
güzeldi. 60 kişilik bir kalabalık; “ne
olursa olsun meydanda toplanacağız”

diyerek caminin önünde toplanmaya
başladı. Biz de en az 300 kişi vardık.
Kalabalık Büyükarmutlu’ya yürümeye
başladı. Halktaki moral üstünlük, sahiplenme çok güzeldi. Herkes tüm
hazırlığını yapmıştı, biz de hazırlıydık.
Faşistleri püskürttük, mahallede nöbetlerimiz devam etti.
Saat 20.30 gibi faşistlerin bizim
mahalleye yürümek için toplandığı
haberi geldi. Faşistler çoğaldı. Mahalleli müdahale edeceği sırada polis
karşı tarafı dağıttı. Bizimkiler de “Polis
Mahalleden Defol” sloganı attılar.
Polis faşistleri dağıttıktan sonra; “gideceğiz, size müdahale etmeyeceğiz,
istediğiniz kadar kalın” demişler. Halkın sahiplenmesi çok güzeldi.
Alibeyköy: Darbe haberlerini duyunca hemen arkadaşlarımız birbirlerini aramışlar. Dernekte toparlanmışlar durumu anlamaya çalışmışlar.
Sonra hemen Cengiz Topel’e inmişler ve sokakları kontrol etmişler
insanlarımıza ulaşmışlar.
İlk AKP’liler konvoylarla sokaklara
çıkınca mahalledeki bizim esnaflarımız
ve çevremizde olan insanlar konvoyları
durdurmuş ve ajitasyon çekmişler;
“AKP çocukları sokaklarda, evlerde
katlederken sokağa dökülmeyen insanlar AKP’nin çağrısıyla katliam yapacaksınız bunun için sokaklara dökülüyorsunuz deyip araçları geri göndermişler.
Sonrasında mahallenin belli noktalarında nöbetler tutulmuş. Asıl olarak
Cengiz Topel Caddesi’nde saat dokuzdan sonra hareketlilik başlamış.
İlk gelen araçları mahalledeki çevremiz ve ailelerimiz püstürttükten
sonra Cengiz Topel’de AKP’nin konvoy yaparak geçen araçları taşlanarak
gönderilmiş.
Sonra bayraklı konvoy yaparak
geçen araçlar taşlanarak halkla beraber mahalleden kovulmuş.
Mahalleden ve ana caddelerden
bayraklı geçen araçlar durdurularak
bayrakları alınmış ve kovulmuşlar.
Yürüyüş için toplanan grup ilk
anda püskürtülmüş Cepheliler tarafından. Sonrasında başka noktada
toplanan bir grup Cengiz Topel’e
doğru gelirken Cepheliler ve halkla
Armutlu beraber müdahele edilmiş ve yürüyüş

içinden sloganlar atmaya başlamışlar;
“Bizim sizinle işimiz yok darbecileri
ezelim” gibi sloganlar atılmış ve bu
grup da yürüyüş yapamadan püskürtülmüş.
İlk gün mahalledeki halkla ve insanlarla nöbetler tutulmuş sabaha kadar.
İlk gün mahalleye sokulmadan
gönderilmişler.
İkinci günün akşamı toplanan grup
akrep ve polis eşliğinde yürümeye
çalışmış, Cepheliler akrepe ve polise
saldırmışlar.Toparlanan grup dağılmış
ve uzun süre polisle çatışılmış.
Polis, Cengiz Topel’in giriş ve çıkışlarını tutmuş ve toplanmaya çalışan
gruplara anons geçiyormuş; “Cepheliler var girmeyin, girenlere saldırıyorlar” diye.
Konvoylar taşlanmış. Halkla beraber yapılmış, Cepheliler müdahele
ederken araçlara ve gruplara halktan
insanlar caddede ajitasyonlar çekiyorlarmış. İkinci gün de nöbetler tutulmuş.
Üçüncü gün de aynı şekilde devam
edilmiş. AKP’ye ait bir dergah, Cepheliler tarafından yakılmış.
Alibeyköy’ün yakınında olan Yeşilpınar Mahallesi’nde de yürüyüşe
geçen gruba müdahele edilmiş ve
konvoy yapan araçlar taşlanmış.
Genel olarak mahallede darbe girişiminin olduğu akşamdan bugüne
kadar mahallede yapılanlar ve süren
nöbetler örgütlü bir şekilde yapılmış.
Mahalleyi gençlerimiz ve mahallenin esnafları ailelerimiz çok iyi savunmuş ve sahiplenmiş.
İlk anda bizim esnafların çıkması
müdahele etmesi mahalle için çok iyi
olmuş ve sonrasında da insanların sahiplenmesiyle beraber AKP’liler her
geldiğinde püskürtülmüşler.
Mahalledeki arkadaşlarımızın ve
gençlerimizin morali çok iyi ve sahiplenmeleri de çok iyi, hala mahallede
kendi aralarında nöbetler tutuyorlar.
Darbeyi değerlendirmeleri de anlatımları da çok iyi.
Çayan: İlk duydukları andan itibaren mahallede nöbetler tutulmaya
başlanmış.
Mahalleye çıkılıp ajitasyonlar çekilmiş. İnsanlarımız kafelere gelip bi-
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zimle beklemeye başladılar.
AKOM’un orada toplanan gruba
müdahele edildi ilk anda. Sonrasında
mahallede bayrakla geçen araçlar taşlandı ve bayrakları alındı.
Mahallenin içinde iki cami var.
Oralarda toplanmalar oldu ve müdahale edildi.
AKOM’un orada, sonrasında toplanıp camiye yürümek isteyen gruba
müdahale edildi.
Mahalledeki iki camide sela, ezan
ve sokağa çıkma çağrıları yapılınca
mahalledeki aileler ve bizim arkadaşlar
camiye, hocayla konuşmaya gittiler.

Hocaya; “sela, ezan ve sokağa
çağrı yapmayın” diye söyleyip süreci
ve yaşanacakları anlattılar.
Hoca da; “biz yapmıyoruz merkezi
sistemle beraber çalıyor. Aynı anda
her yerde çağrılar yapılıyor” demiş
ve sonra hoca ikna olmayınca iki camideki fişler söküldü ve takmamaları
söylendi.
Mahallede ve yürüyüşlerine ve
toplanmalarına hiç izin verilmedi.
E-5’te AKP’ye ait arabalar, motosikletliler ve kamyonlar konvoy yaptılar.
E-5 ten geçerken Güzeltepe Köprüsü’nden mahallenin insanları taş-

lamaya başladılar.
Kitlenin önünde motosikletli ve
cüppeli, yani kitleyi yönlendiren kişi
bizim insanlara doğru ateş etmeye
başladı ve kitleden de ateş edenler
oldu.
Cepheliler de ateş ettiler. Öndeki,
yani cüppeli bize ateş edene hedef
alıp ateş etmişler ve o an düşmüş
sonra silahlı çatışma çıktı. Cepheliler
üç kişiyi vurmuşlar. Biri motorda kitleye öncülük eden diğer ikisi de kamyondaki cüppelilerdi. Sonra polis saldırınca püskürtüldü.

Mahallemiz Ne Cuntacı Darbecilerin, Ne de Katillerin Mahallesidir! Bu Mahalle Bizimdir!
Okmeydanı Faşizme Karşı Mücadele
Ekipleri(FKME) günlerdir faşizme geçit
vermiyor; akrepleri, faşist çeteleri mahalleye almıyor, gece gündüz mahallede
nöbet tutuyor ve olası saldırılara karşı
savunuyor. FKME’ler mahalleye giren
faşist çeteleri, konvoy yapan araçları
taşlarla, sopalarla, silahlarla mahalleye
geçirmeyerek ve Anadolu Parkı’ndan
her geçtiklerinde vurmuştur. Sloganlarla,

ajitasyonlarla halka çağrı yaptı. Mahallede gece gündüz
silahlarla ve molotoflarla her sokakta güvenlik almışlardır.
Bunun üzerine halka kısa bir açıklama yaparak şu sözlere
vurgu yaptı; “Halkımız, bu saldırılar bizim mahallerimize,
bizlere yöneliktir. Bugün mahallemizi savunmazsak yarın
evlerimizi yıkacaklar, bizleri de katledeceklerdir. Faşizme
ve çetelere karşı mahallemizi savunmak için kendi güvenliklerimizi alalım, silahlanalım, devrimcilerin yanında
olalım. Geleceğimiz için Faşizme Karşı Mücadele Ekipleri’nde(FKME) örgütlenelim, savaşalım, kazanalım!”
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CEPHE MİLİSLERİ Bulunduğu Bölgelerde
Adaleti Sağlamaya Devam Ediyor
Gazi Cephe Milisleri: Gazi’de
Çeteleşmeye İzin Vermeyeceğiz!
İstanbul Gazi Mahallesi Düz
Bölgesi’nde 18 Temmuz’da, daha
önce defalarca uyarılan Onur Kesgin
Cepheliler tarafından ayaklarından
vurularak cezalandırıldı. Beline silah
takıp kafasına göre halka silah sıkması, çetelerle
birlikte gasp yapması, devrimcilere yalan söyleyerek
kandırması, kendisini devrimci adaletten kurtaramamıştır.
Konu ile ilgili açıklama yapan Gazi Cephe Milisleri;
“Cepheliler hiç bir şeyi unutmaz er ya da geç hesap
sorar. Biz söylediğimizi yapan, yaptığımızı savunan bir
hareketiz. Gazi yıllardır bedel ödediğimiz mahalledir.
Her taşında kanımız vardır. Hiçbir zaman çeteleşmeye
izin vermeyeceğimizi defalarca söyledik. Bedeli ne olursa
olsun hesabını soracağımızı söyledik ve söylediğimizi
yapmaya devam ediyoruz. Belinde silah taşıyıp mahallenin
ağır abisi gibi gezenlere sesleniyoruz; eğer o kadar cesaretiniz varsa mahallemize yönelik faşist saldırılarda,
polis operasyonlarında görelim ağırlığınızı...” diyerek

mücadelenin her koşulda devam edeceğini vurguladı.
Bahçelievler Cephe Milisleri: İstanbul Bahçelievler
Zafer Mahallesi’nde Umudun Adı, Cephe Milisleri tarafından duvarlara yazıldı. Daha önceden yazıların silinmesine ilişkin yapılan açıklamada; “Duvarlar halkın
matbaasıdır. Katiller silmeye devam ettikçe bizler duvarlara
yazılamalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Katil polis
mahallede bulunan yazılamalarımızın hepsini silmiş.
Bizler ertesi günü tekrar yazdık, yazmaya devam edeceğiz”
diyerek mahallede “Umudun Adı DHKP-C, CEPHE”
yazılamaları yaptı.
İzmir Cephe Milisleri: 23 Haziran’da Narlıdere Çatalkaya
da, halkın kurtuluşu vatanımızın bağımsızlığı için savaşıp
tutsak düşen arkadaşlarını sahiplenmek için “Devrimci
Tutsaklara Kalkan Faşist Elleri Kıracağız! Cephe” imzalı
pankart astı. Cephe Milisleri’nin açıklamasında; “Bizler
bu halkın evlatlarıyız bu halk bizim, bu vatan bizim, bu
uğurda savaşıp tutsak düşen yoldaşlarımızı sahiplenmek
en meşru bir haktır. Açıkça söylüyoruz ki yoldaşlarımıza
yapılacak en ufak bir işkencenin hesabını misliyle soracağız” denildi.
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DİRENİŞ VE ZAFER

Özgür Tutsaklık Direnişlerle Yazılmış
Tarihsel Bir Birikimdir

DİRENME KARARI ALMAK DAHA
BAŞTAN ZAFERİ KAZANMAKTIR-1
Devrimciler
nihai hedefe
ulaşıncaya kadar girdikleri
birçok çatışmada yenilgiye de uğrayabilir. Ancak bu yenilgiler bizim için
bir son olmaz. Bu yenilgiler dersler
çıkartıp zafere yürümek için edindiğimiz tecrübelerdir.
Faşizm koşullarında direnmeden,
bedel ödemeyi göze almadan hak almak
bir yana, hayatta kalmak mümkün değildir.
Direnmeden belki fiziki varlığınızı
korursunuz ancak, siyaseten bir ölüden
farkınız kalmaz. Yaşayan ölüye dönersiniz.
Dünden bugüne direnmeyenlerin
sonu bu olmuştur. Bedelsiz, risksiz
devrimcilik yapılamaz. “Akıllı solculuk” diye bir solculuk yoktur, bunun
adı devrimden kaçıştır...
“Bugün DEVRİMCİ olmak PARTİ-CEPHELİ olmaktır” demiştik.
Buna “DİRENMEK PARTİ-CEPHELİ OLMAKTIR”ı ekliyoruz.
Devrimci hareketi yaratan, var eden
ve en zorlu süreçlerden başı dik, alnının
akıyla çıkmasını sağlayan her koşulda
direnmesi olmuştur.
Parti-Cephe direnişlerle doğmuş,
direnişlerle var olmuştur.
Türkiye solundaki 50 yıllık revizyonizmin hakimiyetine direnişlerle son
verilmiştir.
Mahir Çayan henüz 12 Mart faşist
cuntası gelmeden önce Temmuz 1970’te
şöyle diyor; “Kemalizm kisvesi altında
bir cunta gelecek, ama bu Kemalist
değil, faşist cunta olacak. Esas hedefi
de o dönemin devrimcilerini nötralize
etmek olacak.
Karşı devrimin saldırılarına Türkiye'de silahlı direniş hiç olmamıştır;
bunu biz başlatmalıyız. Bir direniş
geleneği yaratmalıyız. Bu direnişte
bizim çoğumuz, belki de hepimiz ölebiliriz, ama gelecek kuşaklara bir di-

PARTİ-CEPHE GELENEĞİDİR
“Yaratıcı gücü en yüksek, insan
sevgisi en derin, halkına ve mücadelesine bağlı, yaşamı en çok seven
ve daha da güzelleştirmek isteyen,
güzellikleri eşit, adil paylaşmak için
can vermekten çekinmeyen devrimci
tutsaklar; oligarşinin insanlığı, devrimci onuru ayaklar altına almak,
siyasi kimliklerini yok etmek, aklımantığı yadsıyan gerici-faşist disipline boyun eğdirmek; kişiliksiz, topluma yabancı, zavallı ve apolitik insanlar haline getirmek için başvurduğu her türlü saldırılarına, Metris
zindanlarında direniş destanları yaratarak karşı durdular. Teslim olmadılar. Bu destan; her türlü yaptırımlara dişe diş karşı koyuşlarında,
koğuş direnişlerinde, ahlâk dışı aramalara karşı oluşlarında, işkenceye
karşı direnişte, soğuğa, açlığa, susuzluğa, kulakları sağır eden yoz
şarkı ve türkülere, gerici-şoven marşlara, kapı gürültülerine tahammüllerinde, kafalarında, bellerinde, vücutlarının en kaba ve ince yerlerinde
her an patlayan coplara, kalaslara,
tekmelere karşı fiziki ve büyük bir
moral güçle karşı koyuşlarında, gün
gün, hücre hücre açlığı, sakat kalmayı, yeri gelince ölümü yaşayarak
yaratıldı.
Direnmek zorundaydılar!
Direnmek zorundaydılar çünkü,
her şeyden önce insan olmanın en
yüce sorumluluğunu, erdemini devrimci kişiliklerinde yaşıyorlardı. Direnmek zorundaydılar çünkü, 12 Eylül cuntasının en iğrenç saldırılarına
karşı halkımızın kurtuluşunun neferiydiler. Direnmeliydiler! (...)” (Bir

Direniş Odağı Metris, Sayf:157)
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Özgür Tutsaklar
Halkımızın Onurudur
Onlar Sustuğunda
Herkes Susar
Özgür Tutsaklık
Barikatta Direniş,
Beyinde Direniş,
Açlık Grevinde Direniş,
Ölüm Orucunda Direniştir
reniş geleneği bırakırız..." (Mahir,
Turhan Feyizoğlu, s. 258)
Mahir burada zaferin DİRENMEK
olduğunu çok net ifade ediyor. “Belki
de hepimiz ölebiliriz” diyor. Ölmek
yenilmek değildir. Zafer, “gelecek kuşaklara bir direniş geleneği” bırakmaktır...
Maltepe’de, Arnavutköy’de, Kızıldere’de ölmediler, geleceğe direniş
geleneğini yarattılar. Gelenek PartiCephe’de yaşatılıyor.
Onun için DİRENMEK PARTİCEPHELİ olmaktır.

Teslim Alma
Politikalarının ve Direnişin
Odağı Hapishaneler
Tüm dünyada hapishaneler emperyalistlerin ve işbirlikçi iktidarların ulusal-sosyal kurtuluş mücadelesi veren
devrimcileri, vatanseverleri sadece fiziken, düşünceleriyle teslim almayı
hedefleyen «rehabilitasyon» merkezleri olmuş ve bu amaçla kullanılmıştır.
Osmanlı’nın zindancılık geleneğinden faşizmin F tiplerine kadar hapishanelerin amacı değişmemiştir.
Cumhuriyetin ilk yıllarından
günümüze kadar, tutsak alınan birçok
devrimci-demokrat, ilerici aydının nasıl
sindirildiği, nasıl düşüncelerinden vazgeçirildiği biliniyor. İşte bu yüzden
oligarşinin hedefi, devrimcilerin sadece
fiziken yok edilmesi değildir. Hapis-
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hanelerde asıl hedef, devrimcilerin BEYİNLERİNİN
KÖLELEŞTİRİLMESİ ve
düzenin uyumlu bir parçası
haline getirilmesidir.
Oligarşinin bu politikalarına karşı; devrimci tutsakların hapishanelerde direnmekten başka yolu yoktur...
Aksi durumda oligarşinin
hapishaneleri insan öğüten
değirmen taşı gibi dir.
Devrimciler, Mahirler’den
günümüze oligarşinin hapishanelerde
teslim alma politikaları ve buna karşı
direniş konusunda oldukça zengin
bilgi ve deneyimlere sahiptir.
Katliamlarla fiziki imhadan, en
ince yöntemlere kadar düşmanın teslim alma politikaları ne olursa olsun,
devrimcilerin bunlara karşı politikaları
açık ve net olmuştur: DİRENMEK,
DİRENMEK, DİRENMEK...

Zafer Oligarşinin Her
Türlü Saldırısına Karşı
Direnmektir! Zafer Teslim
Olmamaktır!
Büyük direnişle oligarşinin F tipi
tecrit politikaları siyasi olarak büyük
bir yenilgiye uğratılmıştır.
Ancak faşizm amacından hiç vazgeçmemiştir. Fiili saldırılarla, keyfi
uygulamalarla, tredmanla teslim alma
politikaları kesintisiz sürmüştür.
Havalandırmalara takılan kameralar, hücrelerin izlenmesi, avukat
görüşleri için yapılan cam kafesler
ve buraların dinlenmesi, kitaplara
getirilen sınırlamalar, sürgün-sevkler,
keyfi yaptırımlar, haberleşmeye, mektuplara, telefona, ziyaretlere getirilen
keyfi cezalar teslim almaya yönelik
süreklileşen uygulamalardır. Özellikle
son dönemde F tiplerinde saldırılar
sistemli bir şekilde artmaktadır.
AKP faşizmi şunu çok iyi bilmelidir; devrimciler bu tür saldırılarla
teslim alınamaz.
Hapishaneler nasıl ki olgarşinin
insan öğüten değirmen taşıysa, devrimciler için de direnişin kaleleridir.
Hapishaneler tarihi; zulmün olduğu kadar direnişin de tarihidir.
Bu tarih kanla yazılan bir tarihtir...

Yazı dizimizde Mahirler’in yarattığı
SİYASİ TUTSAKLIK kimliğinin ÖZGÜR TUTSAKLIKLA taçlandırıldığı
Parti-Cephe’nin hapishanelerdeki direnişlerini ele alacağız.

Her Türlü Saldırıya
Her Türlü Direniş...
Direnmek; yeri gelmiş tek bir
slogan olmuştur, yeri gelmiş onursuzca ayakkabı aramasına karşı yıllarca mahkemelere, hastahanelere
çıplak ayakla gitmek olmuştur. Yeri
gelmiş barikatlar kurup direnmek,
yeri gelmiş barikatları da kaldırıp
göğüs göğüse çarpışmak olmuştur.
Faşizmin tek tip elbisesini giymektense yıllarca don-atlet mahkemelere
gidilmiştir. Teslim alma politikalarına
karşı ölümlere yatılmış, ölünmüştür.
84’te, 96’da ve Büyük Direnişte...
hiçbir saldırının devrimci tutsakları
teslim alamayacağı gösterilmiştir.
Faşizm, devrimcilerin iradesini
kırmak için nasıl ki her şeyi saldırı
aracına dönüştürüyorsa devrimciler
de her saldırıya karşı direnmenin bir
yolunu bulmuşlardır.
Yazı dizimizin bu bölümünde 12
Eylül faşist cuntasının değişik zamanlarda, değişik sürelerle uygulanan
ve değişik biçimlerde devam eden
baskı ve yasaklarına, işkencelerine
ve onur kırıcı aramalarına, yaptırımlarına karşı hayata geçirilen çeşitli
direniş biçimlerini aktaracağız.

a) Saç kesme işkencesi ve direniş: Tutuklu zorla beş-altı asker
tarafından yere yatırılır, vücudunun
her tarafına postallar ile basılıp kolları
arkadan sıkıca tutulur, kıpırdayamaz
duruma getirilir. Veya zorla sandalyeye oturtulup, kolları geriye kıvrı-

larak sandalyenin arkasından
kelepçelenir, sonra askerlerin
sıkıca tutmasıyla kesme işlemi başlar. Saçların üç numara kesilmesine karşı bir
yandan engel olunmaya çalışılırken, diğer yandan da
işkenceyle ilgili sloganlar atılır. Her saç operasyonunda
kafa derisinde açılan yaralara
yenileri eklenir.
1983 Ağustos’undan itibaren, yukarıda anlatılan direniş biçimine karşı işkenceciler de
boş durmamış, taktik ve tekniklerini
geliştirmişti. Örnekleri Nazi kamplarında denenmiş «kıç falakası» çekilmeye başlandı. Sistemli bir uygulama
biçimine dönüştürüldü bu. Yüzüstü
yatırılan kişinin pantolon ve donu sıyrılır, kaba etine görevli subayın keyfince
değişen sayıda copla vurulurdu. Ya
da tutuklu sırtı yukarı bakacak şekilde
kol ve bacaklarından tutulup havaya
kaldırılır, bir asker de kafasını tutup
ağzını kapatarak slogan atmasını engellemeye çalışırken, kıç ve baldırları
çoğu kez simsiyah yapılıncaya kadar
coplanırdı. Kıç falakası ilk defa
1982’nin 15-22 Mayıs tarihleri arasında, yaklaşık bir hafta tüm hapishanede kesintisiz olarak sabah ve akşam
sayımlarında uygulanmıştı.
Bu işkencenin asıl etkisi onur
kırıcı olmasının yanında, dehşetli acı
vermesidir. Ayrıca diğer işkence yöntemlerine oranla vücuttaki tahribatı
ve bıraktığı izler daha kolay geçebilmektedir. Bu nedenle 12 Eylül
generallerinin hapishanelerdeki işkence uzmanları bu yönteme fazla
rağbet ettiler.

Sayı: 531

Yürüyüş
24 Temmuz
2016

b) Kelepçe işkencesi ve direniş: Kelepçelerin işkence amacıyla
arkadan vurulması karşısında önden
ve normal esneklikte bağlanması talebimiz sürekli reddediliyordu. Arkadan kelepçe vurdurmaya direnerek
karşı çıkılıyordu. Arkadan vurulan
zincir kelepçenin, işkence amaçlı olmasına en somut örnek, mosmor olmuş bilekleriyle çoğu kez bayılma
noktasına gelmiş tutuklulardı.

c) Hapishanenin demirbaş
eşyalarını tutsaklara karşılatma:
İdare, hapishanenin demirbaş eşya-

OLİGARŞİNİN DEĞİL, HALKIN İKTİDARINI İSTİYORUZ!
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Sloganlarımız
Tank Kadar Güçlüdür
Stalin “bir slogan tanktan daha güçlüdür”
diyor. Cuntanın hapishanelerinde bizim de
sloganlarımız 12 Eylül faşizminin tanklarından, işkencelerinden, hapishanelerinden çok
daha güçlüydü. Faşizmin her türlü insanlık
dışı saldırılarının karşısında tank gibi durmaktadır. İşte bu sloganlarımızdan bazıları...
- İnsanlık Onuru İşkenceyi Yenecek!
- İşkence Yapmak Şerefsizliktir!
- Baskı, Tehdit, İşkence Bizleri Yıldıramaz!
- İşkencecilerden Hesap Soracağız!
- İşkenceciler Cezasız Kalmadı, Kalmayacak!
- Kahrolsun Faşizm!
- Tutukevi mi, Nazi Kampı mı?!
- Metris’te İşkenceye Son!
Ceza ve yasaklara karşı:
- Metris’te Keyfi Yönetime Son!
- Baskılar, Yasaklar Bizleri Yıldıramaz!
- Avukat, (Ziyaret, Havalandırma...)
Hakkımız Engellenemez!
- Yasaklar Kalksın, Baskılara Son!
- Baskı, Tehdit, İşkence Sökmedi, Sökmeyecek!
Tek tip elbiseye karşı:
- Tep Tip Elbise Giymedik, Giymeyeceğiz!
- Siyasi Tutuklulara Tek Tip Elbise Giydirilemez!
- İşkenceye, Tek Tipe Karşı Direndik, Direneceğiz!
- Tep Tip Elbise Değil, Haklarımız Verilsin!
- Asker Değil, Siyasi Tutukluyuz!

Diğer sloganlar:
- Siyasi Tutukluluk Hakkımız Gaspedilemez!
- Hücreler, Tecritler Bizleri Yıldıramaz!
- Bayan Tutukluları Askerler Arayamaz!
- Tutuklular Ölüme Terk Edilemez! (Doktor
çağırmak için)
- Tutuklular Şubeye Alınamaz!
- Tecritler Dağıtılsın, Baskılara Son!
- İşkenceler, Şubeler Bizleri Yıldıramaz!
- Onur Kırıcı (Ahlak Dışı) Aramaya Son!
- İdamlar Bizleri Yıldıramaz!
- Katil İdare Yeni Kurban İstiyor!
- Faşist ...... Hesap Vereceksin!
- Direniş Sürüyor, Sürdüreceğiz!
Bunların dışında anma-protesto günlerinde
de değişik, özgün durumlara uygun sloganlar
atılıyordu.
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larını siyasi tutuklulara karşı dönem dönem silah olarak kullanıyor,
genellikle bu eşyaların sürekli tutuklular tarafından karşılanmasını
istiyordu. (Bunu maddi olarak
karşılamak zaten olanaklarını aşıyordu tutukluların.) ’83 Ağustos’unda kendi paralarıyla sürekli
çöp torbası almaları istendi. Kabul
etmeyince de idare çöpleri toplamadı. Haftalarca bekleyip kokmaya başlayan çöpler, tutukluların
hastalanmasına sebep olurken; kışın camların takılması, kaloriferlerin yakılması çeşitli bahanelerle
geciktirilerek tutuklular adım adım
yıpratılmaya çalışılmıştı. Bu yaptırımlara karşı, uygulamaları kabul
etmeyerek çeşitli direnme biçimleri
hayata geçirildi.

d) Baskı ve yasaklara karşı
oturarak sayım verme: Zaman
zaman, baskı ve yasaklara karşı
tavır almak amacıyla, normal zamanda ayakta verilen sayımları,
sandalyede veya yatakta oturarak
verme... İdare bu protestoyu genellikle hazmedemediğinden çoğu
zaman cop, yumruk, sopalarla saldırır, direnişi kırmaya çalışırdı.

e) Keyfi uygulamalara toplu slogan atarak direnmek:
Değişik zamanlarda gündeme getirilen baskı, yasak, işkencelere
karşı protesto ve tepkileri belirtmek
için toplu slogan atarak direnildi.
Hemen her gün somut duruma
göre, uygulamanın amacını hedef
alarak atılan protesto niteliğindeki
sloganlarımız olmuştur.

f) Pişmemiş, kötü yemeklere karşı direnmek: Yemeklerin az gelmesini, pişmemiş olmasını, içinden pislik vs. çıkması,
yemekler alınmayarak protesto
edilmiştir.

g) Kaloriferlerin yakılmamasına karşı direnmek: Kaloriferlerin yanmadığı günler, sayımlarda başlara bere takarak protestoda bulunma.

h) Çeşitli yasaklara karşı
direnmek: Çeşitli yasaklamalara
karşı, sakal-bıyık bırakarak protesto ediliyordu. Bu direniş biçimi

hapishane idaresinin tıraş olmak
için permatik vermediği, ya da
saçları zorla sıfır veya üç numara
tıraş ettiği dönemlerde zaman zaman
gündeme geldi. Daha sonraki yıllarda
kamuda çalışan işçi ve memurlarda
hak alma mücadelesinde sakal bırakmayı bir eylem biçimi olarak
kullanmışlardır.

ı) Zorla Soyarak Aramaya
karşı direnmek: Mahkemeye,
avukata, ziyaretçi görüşüne, revire
giderken pantolon sıyırarak yapılmak
istenen «üst aramaları»na karşı çıkma, zorla soyulmaya direnme.

i) Mahkemeye çıkmayarak
direnmek: 12 Eylül’ün çeşitli baskı
ve işkence uygulamalarını protesto,
siyasi teşhir ve caydırma amacıyla
ya da yargılama mekanizması ve
mahkemenin, savunma hakkını ortadan kaldıran keyfi uygulamalarına
karşı tutsaklar mahkemelere çıkmayarak tavır alıyordu. Çoğu zaman
zorla götürme kararı alınıyor, koğuşta
direniş pozisyonunda olan tutuklular
zorla koparılıp götürülüyordu.

j) Savunma hakkının engellenmesine karşı direnmek:
Mart 1983’te yapılan operasyonda;
tükenmez kalem, dosya kağıdı, defterlerin toplanmasıyla birlikte savunma
hakkının açıktan engellenmesi, mektup ve haberleşme olanağının ortadan
kaldırılmasına karşı, mektup yazmama, yazılı-sözlü sorgu vermeme.

k) Zorla Tek Tip Elbise giydirmeye karşı direnmek: Mahkemeye giderken, koğuştan çıkarken,
zorla eller kelepçelenerek giydirilen
tek tip elbiseler, serbest kalındığında
veya mahkeme arabasının içinde,
birbirlerinin üzerinden yırtarak atma,
protesto etme.

l) Ön ilikleme dayatmasına
karşı direnmek: Sayımlarda, mahkeme, revir, ziyaret çıkışlarında ön
ilikleme dayatmasına karşı ön iliklemeyerek direnmek.

m) Keyfi koğuş aramalarına
karşı direnmek: Koğuş aramaları
sırasında bir kişiyi koğuşta gözlemci
kabul etmemeleri karşısında (bunda
amaç arama yapanların provokasyonlarını önleme, yağma ve talan-
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larına müdahale etmekti); keyfi
olarak huzuru bozmak için sık
sık yapılan, koğuş dağıtmalarına
karşı direnerek tavır alma. (Özellikle geceleri yapılan aramalara
direniliyordu.)

n) Hücre cezalarına karşı
direnmek: Keyfi yaptırım ve
baskılara karşı direnildiği için verilen hücre cezalarına; soğuk, ışıksız, havasız koşullarda büyük özveriyle göğüs gererek direnme.

o) Kolkola toplu koğuş
direnişi: Çeşitli nedenlerle koğuşlara yapılan operasyonlara
karşı kolkola girerek toplu olarak
direnme. Bu direniş biçimi sık
sık gündeme gelmiş ve uygulanmıştır. Şubeye adam alınırken,
hücreye-tecrite adam alınırken,
ya da kitapların, eşofmanların,
ayakkabıların vb. toplanması sırasında koğuş direnişleri hep
gündemde olmuştur.

ö) Faşizmin rehabilitasyon
uygulamalarını reddetmek:
Hainlerin denetiminde ve inisiyatifinde örgütlenen kütüphane,
tiyatro, resim atölyesi ve müzik
odasını boykot etmek... Devrimciler baştan beri bu tür sosyal etkinliklere katılmamışlardır. Esas
amacı kamuoyunu yanıltarak, 12
Eylülcülerin hapishanelerdeki işkenceci, baskıcı yüzünü gizlemek
amacını güden bu faaliyetler, devrimci tutsakların inisiyatifinde
sürdürülmedikçe katılma durumu
olmayacaktı.

p) Ziyarete, avukat
görüşlerine, havalandırmaya
çıkmama: Genellikle hapishane

TARİHTEN GÜNÜMÜZE
PİR SULTAN’DAN CEPHE’YE...
Pir Sultan, Mahirler’in Kızıldere’de
söylediği; “BİZ BURAYA DÖNMEYE
DEĞİL ÖLMEYE GELDİK” sözünün
benzerini bundan 400 yıl önce Sivas’ın
Banaz ilçesinde, döneminin zalimine
karşı söylemiştir.
Pir Sultan Abdal, Anadolu topraklarında mücadele eden devrimcilerin
aklının ve kalbinin bir yerindedir...
Onun Hızır Paşa’ya söylediği; “DÖNEN DÖNSÜN BEN DÖNMEZEM”
sözü bugün tüm Cephelilerin savaş şiarlarından birisidir...

Kimdir Pir Sultan Abdal, kimdir Hızır Paşa?
15-16. yüzyıllarda Anadolu’da
toplumsal kargaşanın
hüküm sürdüğü, ayaklanmaların art arda geldiği, Yavuz’un ardından oğlu Kanuni’nin yoksul Alevi Türkmenlere kan kusturduğu yıllardır… İşte o koşullarda Pir Sultan halkın yüreğini dinledi. Zulme
karşı öfkenin dili oldu. Hiç bitmeyecek
kavga türkülerini söyledi. Ucunda ölüm
de olsa kavga sancağını çekmekten
vazgeçmedi.
Asıl adı Haydar olan Pir Sultan,
15 yaşına gelince köyünden ayrılıp
gurbete çıkmış. Alevi dergahlarında
eğitim görmüş, halkın sorunlarıyla da
ilgilenmeye başlamıştır. Toprak dağıtımındaki adaletsizlikten, ağır vergilerden, açlıktan, soygunlardan yakınan
halka, dirlik ve düzenin nasıl kurulacağını anlatmıştır.
Bu durum o günlerde Sivas’a atanan
yeni Vali Hızır Paşa’ya hemen ulaştırılmış.
Pir Sultan’ın eski talebesi olan Hızır
Paşa onu hemen huzura çağırtıp uyarmış.
“Dergahımızın kapısıyla, gönlümüz her-

idaresinin belli tutsakları özel
olarak cezalandırması ve bu haklarını kullanmasını engellemesi
halinde, bu tip protestolar gündeme getirildi.
r) Kantin boykotu: Protesto
amacıyla çay almama, kantini boykot
etme.

s) Kapı ve mazgal dövme:
Son sesine kadar açılan hoparlörün
kapatılmasını sağlamak için kapı ve
mazgallara vurma... Bu protesto biçimi işkence yapıldığının anlaşıldığı

durumlarda da gündeme gelebildiği
gibi, zaman zaman acil hastalar için
doktor çağrılmasına rağmen uzun
süre gelmemesi halinde de uygulanabilmektedir.
ş) Çeşitli kuruluşlara, kişilere şikayet ve protesto dilekçeleri, telgrafları, mektupları gönderme...

kese açıktır” diyen Pir Sultan Abdal,
kendisini sofrasına buyur eden Hızır
Paşa’ya; “Yoksul köylünün rızkı ve
haksız vergilerin ürünü olan sofranıza
oturmamı beklemeyin benden! Sizinle
anlaşmak zor. Çünkü sizin kulağınız Saray’da. Benimkiyse halkın yüreğinde...
Siz günü gün etmek istersiniz, biz
ise halkımızın yardımına koşmak isteriz.” demiştir.
Hızır Paşa bunun üzerine Pir Sultan’ı hemen zindana attırmış. Kendisinden af dilemesini beklemiş. Halkın
bu olaya tepki gösterip,
ayaklanması üzerine
de astırmıştır.
Pir Sultan darağacına giderken yüksek sesle şunları
söylemiş:
“Yürü bre Hızır Paşa
Senin de çarkın kırılır!
Güvendiğin padişahın
O da bir gün devrilir!”
Pir Sultan 400 yıl önce, yolundan döndürülmeyen bir inanç
ve kavga adamı olarak öldü. Zulme ve
sömürüye başkaldırma çağrısında onunla
birlikte yürümek isteyenlerin, Cepheliler’in Pir Sultan’dan öğreneceği çok şey
var. Pir Sultan’ın insan sevgisi, saygısı,
kendini dara çekip, kendi dışındakilerin
isteklerine yoğunlaşması, hoşgörüsü,
gizlilik ilkesini uygulayıştaki ustalığı,
kavgasındaki kararlılığı, ser verip sır
vermemesi, sözünden dönmemesi örnek
alınması gereken yanlarıdır. Davasına
bağlılık onun en büyük erdemidir. Bu
anlamda tükenmeyecek bir mirastır Pir
Sultan.
“Kadılar müftüler fetva yazarsa
İşte kement işte boynum asarsa
İşte hançer işte kellem keserse
Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan.”
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u) Metris toplama kampında işkencecilerin yukarıda saydığımız saldırılarına karşı yürütülen fiili direnişlerin yanında, oligarşiyi her zaman
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korkutmuş, yüzünü açığa çıkartmakta
büyük önemi olmuş, direnişin kamuoyunda yankılanmasını sağlamış,
yoğun baskı, saldırı ve yasaklar karşısında gündeme gelen süreli-süresiz
açlık grevi silahımız olmuştur.
Reformizm-oportünizm açlık
grevlerini, “sadece tutsaklık koşullarında, bedenlerini açlığa yatırmaktan
başka hiçbir silahı bulunmayan tutsakların direniş biçimi” olarak görmüş
ve hep burun kıvırmışlardır.
Birincisi, tutsakların tek silahı
çlık Grevi değildir, yüzlerce direniş
silahı vardır. Özgür Tutsaklık bu direnişlerle yaratılmıştır.

İkincisi, açlık grevleri sadece tutsaklık koşullarında yapılan pasif bir
direniş biçimi değil, çok büyük bir
kararlılık ve iradenin olduğu, hapishane dışında da tüm halkımızın hak
alma mücadelesindeki en etkili mücadele silahı olmuştur.
Açlık Grevleri ve Ölüm Oruçlarını
ayrıca ele alacağız.
Bu bölümde dikkat çekmek istediğimiz şey, düşman devrimcileri
teslim almak için tek bir politika uygulamıyor. 12 Eylül faşizmi için hapishaneler tam bir laboratuvardı.
Devrimci tutsaklar ise onların elindeki
kobaylar. İstediği sonucu almak için

düşmanın başvurmadığı saldırı yöntemi kalmamıştır.
Devrimciler ise bu saldırıların
boyutuna göre her koşulda direnmenin
yolunu bulmuştur.
Zulmün olduğu yerde, inançlarını,
değerlerini, kimliğini, onurunu korumak için direnmek zorunluluktur.
Aksi, kimliksizleşmek, onursuzlaşmaktır. 12 Eylül’de faşizmin zindanlarında direnemeyenlerin kaçınılmaz sonu bu olmuştur.
Parti-Cephe tutsaklarının direnişleri ise hapishanelerden dışarıya
taşmış, sürecin belirleyeni olmuştur.

Sürecek

KIZILDERE SON DEĞİL, SAVAŞ SÜRÜYOR!
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Tarihler 30 Mart 1972’yi gösterdiğinde; Tokat’ın
Niksar Kızıldere Köyü’nde bir kahramanlık destanı
yazıldı.
Mahir’ler Deniz’lerin idamını durdurmak için NATO’ya bağlı Ünye Radar Üssü’nde görevli üç İngiliz
teknisyenini kaçırıp, Kızıldere köyüne geldiler.
Saklandıkları evde faşizmin “teslim ol” çağrılarına
silahlarıyla cevap verdiler... Açılan ilk ateşten sonra
dediklerini yapıp, ingiliz teknisyenleri cezalandırdılar.
Ve omuz omuza çatışarak şehit düştüler...
Mahir açılan ilk ateş sırasında vurulup şehit düşerken; süren çatışma sonunda samanlığa saklanarak
canını kurtaracak olan bir kaypağın dışında THKPC’den Saffet Alp, Sinan Kazım Özüdoğru, Hüdai Arıkan,
Ahmet Atasoy, Ertan Saruhan, Sabahattin Kurt, Nihat
Yılmaz ve THKO’dan Ömer Ayna ile Cihan Alptekin
büyük bir kahramanlık destanının yaratıcıları olarak
şehit düştüler.
KIZILDERE İLKLERİN ADI OLDU!
- Devrimci dayanışmanın nasıl kan-can bedeli savunulabileceğinin geleneğini yarattılar.. Fiziki olarak imhasını göze alan THKP-C, düşüncelerini savunmasa
bile devrimci dayanışmanın örneğini yarattı...
- “Biz buraya dönmeye değil, ölmeye geldik” diyerek
ölmenin ama teslim olmamanın adı oldular..
THKP-C’nin bu fiziki yenilgisi aynı zamanda bir
siyasi zaferdir. Bunu mümkün kılan ise Parti-Cephelilerin
asla teslim olmayan, asla boyun eğmeyen, her koşulda
savaşı sürdüren devrimci çizgileridir. Fiziki olarak yokolmayı göze alarak, gerçekte devrimci hareketin geleceğini inşa etmişlerdir. Bu geleceğe yol gösterecek manifestoyu yazmışlardır.
Oligarşi Kızıldere’de THKP-C’yi fiziki olarak yok
etmiş, ama yenememiştir, sınıflar mücadelesinden silememiştir.

Bugün Mahirler’den Şafaklar’a,
Bugün Mahirler’den Onurlar’a..
Kızıldere’de yaratılan gelenek sürüyor.
Evet gençtiler; ama bilgeleşmiş, kavgada ustalaşmış,
halkını ve ülkesini tanıyan bir gençlikti onlar.
Önce gençliğin sorunlarını konuşmaya başladılar.
Ne söyledilerse yapmanın, ne yaptılarsa savunmanın
geleneğini başlattılar.
“Bu direnişte bizim çoğumuz, belki de hepimiz ölebiliriz, ama gelecek kuşaklara bir direniş geleneği bırakırız...” dediler.
“Hiçbir teorik kalıba sığdırılamayacak” büyüklüktedir
Kızıldere. Cephe geleneğinin, cepheli kişiliğin mayası,
ilkleri vardır Kızıldere’de. Ve bu maya böylesine sağlam,
böylesine güçlü olduğundandır ki düşmanın, her türden
oportünist, revizyonist ve tasfiyecinin beklentilerini
boşa çıkararak büyümüş, devrim ateşini, savaş şiarım
Anadolu’nun dört bir yanına yaymıştır.
On’ların ölümü, halkın yaşamı,
On’ların ölümü, yeniden yaşamın,
ON’ların ölümü, direnenlerin teslim alınamayacağının,
ölümsüzlüğün adı olmuştur.

ONLARIN KRİZİ BİZİM GÜCÜMÜZDÜR!

Röportaj
POLİSİN SIRTINDAN VURARAK KATLETMEYE ÇALIŞTIĞI EBRU YEŞİLIRMAK ANLATIYOR:

“ Bizi tutuklayarak, katlederek gerçeklerin önüne
geçemeyecekler; çünkü gerçekler devrimcidir”

Yürüyüş: Gökhan ile birlikte polis
sizi nasıl vurmaya çalıştı. Doğrudan
sizi taramaya mı başladılar. Başından
itibaren anlatır mısınız?
Ebru: 7 Haziran Pazartesi günü
saat 13.00’da Gökhan’la buluşup Gazi
Kent Ormanı’na dergi dağıtmaya gittik.
Saat 13.45 civarı elimizdeki dergileri
bitirdikten sonra arabaya binip yola
çıktık. Parkın girişindeki turnikeyi geçtikten 5 dakika sonra 2 tane siyah transporter ve bir tane gri doblo araç karşımıza çıktı. İlk başta ben, arabanın içindekilerine dikkat etmedim. Gökhan;
‘bunlar ne arıyor burada’ deyince fark
ettim arabadakilerin yüzlerinin maskeli
ve silahlı olduğunu. Birinci transporter
arkamıza geçti ikincisi ise arabayı üzerimize sürüp bizi sıkıştırmaya çalıştı.
İkisinin arasından hızlıca çıktık. Doblo

Bu katilleri Hasan Ferit
Gedik’i katledip gömleğini
çalmalarından tanıyoruz
biz. Tişörtümü çalıp delil
karartmaya çalışmasınlar
diye sürekli görevlilerden
avukatlarımı aramasını
istedim. Ambulanstaki
özel harekatçı “zaten
öleceksin ne avukatı”
dedi. Bu söyledikleri bile
oraya o gün ne için
geldiklerini apaçık
gösteriyor.

transporterların arkasındaydı. Biz transporterları atlatınca doblo arabadakiler
kapıyı açıp inmeye çalıştı. Onun da
yanından hızlıca geçtik. Çok az bir mesafe ilerledikten sonra arabamızı taramaya başladılar. Gökhan; ‘başını eğ,
başını eğ’ diyerek eliyle başımı indirdi.
Gökhan başımı eğmeseydi kurşunlar
başıma gelecekti. Niyetleri apaçık ortadaydı oraya bizi katletmeye gelmişlerdi. AKP’nin çanak yalayıcı kalemşörleri gazetelerinde, TV’lerinde; ‘dur
ihtarına uymadılar’, ‘çatışma çıktı’ diyerek AKP’nin katliamcı yüzünü gizlemeye çalıştı. Bize hiçbir ihbar yapılmadı. Yapılmış olsaydı da durmazdık
zaten. Neden duralım ki? Yüzleri maskeli, ellerinde silahları olan kişilerce
yolumuz kesiliyor. Ve bu kişilerin polis
olduğunu gösteren ne bir amblem ne
bir yazı hiçbir şey yoktu.
Gökhan; ‘nasılsın, bir şeyin var mı’
dedi. İyi olduğumu söyledim. Gökhan;
‘kan var, sırtını dön’. Ben sırtımı dönünce ‘ vurulmuşsun, seni kurtaracağım,
hastaneye yetiştireceğim’ dedi. Ben
Gökhan söyledikten sonra anladım vurulduğumu. Hissettiğim sırtımdaki sıcaklıktı sadece. Gökhan vurulduğumu
görünce endişelendi, arabayı daha hızlı
sürmeye çalıştı. Arabayla kaldırıma
çıktığımız için ve de arabanın tekerleklerini patlattıkları için arabadan
inmek zorunda kaldık. Arabadan indikten sonra hızlıca koşmaya başladık.
Gökhan bir gecekondu gösterdi ve; ‘gir
oraya, ambulans alıp geleceğim, seni
kurtarmaya geleceğim’ dedi ve gitti.
Ben de Gökhan’ın söylediği eve girdim..
Yürüyüş: Ailenin tavrı nasıldı,
evde neler gelişti?
Ebru: Aile dışarıdaydı. Ben içeri
girince onlar da içeri girip kapıyı örttü.
Sol tarafta bir o da vardı oraya geçtim.
Gözüm kararmaya başladı, bir bardak
su verdiler suyu içtim. Yere konulmuş
sünger bir yatak vardı. Oturup başımı
yatağa dayadım. Aile dört kişiydi. Bir
erkek ve kızları vardı. Kız hamileydi,
beni görünce heyecanlandı. Annesi onu

sakinleştirmeye çalışıyordu. Cepheli
oluğumu, Yürüyüş dergisinde çalıştığımı, beni polislerin vurduğunu söyledim. Erkek çocuk 17 yaşlarındaydı.
Olayın polisiye bir durum olduğunu,
polise haber verilmesi gerektiğini söyledi. Polisi aramamasını beni polislerin
vurduğunu söyledim ve telefonu istedim. Büromuzun numarasını verip çocuktan aramasını istedim. Telefondaki
arkadaşa polis tarafından aracımızın
tarandığını ve yaralı olduğumu söyledim. Nefes almakta güçlük çektiğim
için telefonu tekrar çocuğa verdim.
Bulunduğumuz adresi telefondaki arkadaşa vermesini istedim. Telefonu
kapattıktan sonra ev sahipleri beni
diğer odaya götürmeye çalıştı. Ayağa
kalktığımda gözüm karardı yine, ayakta
duramadım sendeledim. İki koluma
girip beni sağ taraftaki odaya götürdüler.
Orada bulunan kanepeye yüzüstü yatırıp
başıma yastık koydular. Dışarıdan araba
sesleri geliyordu sürekli. Kapı sesi
duydum ondan sonra evde sessizlik
oldu. Bir iki defa doğrulup kalkmaya
çalıştıysam da kalkamadım. ‘Kimse
var mı?’ diye seslendim. Karşılık veren
olmadı. Ailenin dışarı çıktığını anladım.
Aradan ne kadar süre geçti hatırlamıyorum araba sesleri iyice yoğunlaştı.
Perdenin güneşliği kapalı olduğu için
dışarıyı göremiyordum. Ambulans sesi
duydum, hemen peşinden de polis
anonsu geldi; ‘ambulans gelme’ diye.
Arabaların kapıları açılıp kapanıyordu.
Dışarıda hareketlilik başladı. Günay
abla geldi aklıma o an. Demek onu da
katletmeye geldiklerinde böyle gelmişlerdi diye düşündüm. Polislerin kapıya geldiklerini ve anahtarı çevirdiklerini duydum. Ev sahipleri yanımdan
ayrıldıktan sonra polise gidip evin
anahtarlarını o katillere vermiş. Polis
kapıyı açarken; ‘biz polisiz, silahını
bırak, çatışmaya girme’ diye anons
yaptı. İçeri girince de; ‘ellerini yana
aç’ diye bağırdı katil. Yüzüstü yattığım
için zaten ellerim yan tarafımdaydı.
Evden nasıl çıkarıldım, ambulansa nasıl
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Röportaj
getirildim hatırlamıyorum.
Komşular ellerimin kelepçelenip,
gözlerimin bağlanarak oradan çıkarıldığımı anlatmış arkadaşlara. Bunları
hatırlamıyorum ama boğazımın çevresinin yara olduğunu gördüm sanırım
boğazımı da sıkmışlar.
Yürüyüş: Hastaneye nasıl götürüldün, neler yaşandı anlatabilir misin?
Ebru: Ambulansa bindirirlerken
polisler kendi aralarında; ‘Ebru bu’
diye konuşuyorlardı. Benimle birlikte
ambulansa bir tane özel harekatçı
bindi. Yüzü gözü her yeri kapalıydı.
‘Haseki hastanesine götüreceğiz Dayı’
dedi. Dayı dedikleri katil, dergimize
yapılan son baskını yöneten kişiydi.
Dergi baskınında gözaltına alındığımızda herkes ‘Dayı’ diyordu bu katile...
Baskından sonra öğrendik ki bu katil
eski işkencecilerdenmiş. Dergi baskınını yöneten bu katil şimdi de bizi
katletmek için gelmişti. Haseki’de
beni alacakları bölüm olmadığı için
Cerrahpaşa’ya götürüleceğimi söyle-

diler. Katiller ambulanstaki görevlilere
çatışma çıktı diye yalan söylediler.
Ben de görevlilere çatışma çıkmadığını,
polisin bizi taradığını söyledim ve onlardan avukatımı aramasını istedim.
Bu katilleri Hasan Ferit Gedik’i katledip gömleğini çalmalarından tanıyoruz biz. Tişörtümü çalıp delil karartmaya çalışmasınlar diye sürekli
görevlilerden avukatlarımı aramasını
istedim. Ambulanstaki özel harekatçı;
‘zaten öleceksin ne avukatı’ dedi. Bu
söyledikleri bile oraya o gün ne için
geldiklerinin apaçık gösteriyor.
Yürüyüş: Polis neden seni ve Gökhan’ı vurmaya çalıştı. Neden sizi hedef
aldı?
Ebru: Tüm egemenler gibi AKP de
halkın örgütlü gücünden, örgütlenmiş
öfkesinden korkuyor. Bunun için bu
kadar pervasızca saldırıyor bize. Çünkü
halkı, halkın öfkesini örgütleyecek olan
bizleriz, devrimciler... Onlar halka yalan
söyleyip halkı aldatıyor. Gerçekleri tersyüz ederek TV’leriyle, gazeteleriyle an-

latıyorlar halka… Biz ise dergimizle
onların bu yalanları karşısında duruyoruz.
Gerçekleri halka taşıyoruz dergimizle.
Onun için dergimiz düşmana doğrulttuğumuz silahımızdır. Evet düşmana
karşı savaşımızda böyle bir misyonu
var dergimizin. Hasmımız da bunun
farkında. Bunun için bir sene içinde gecenin bir vakti gelip dergi büromuzu
basmaları, dergi dağıtırken İrfan Ağdaş’ı
vurup katletmeleri, Ferhat’ı sakat bırakmaları, güpegündüz aracımızı taramaları…Hepsi duydukları, yaşadıkları
korkunun bir sonucu aslında... Bürolarımızı basarak, dergi dağıtımcılarımızı
gözaltına alıp tutuklayarak, katlederek
bizim üzerimizden halka korku salmaya,
halkı teslim almaya çalışıyor AKP iktidarı. Nafile bu çabaları. Biz her koşulda
gerçekleri halkımıza ulaştırmaya, gerçekleri yazmaya devam edeceğiz. Bizi
tutuklayarak, katlederek gerçeklerin önüne geçemeyecekler, çünkü gerçekler
devrimcidir. O sebepten hiçbir güç gerçeklerin halka ulaşmasını engelleyemez.
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İşçisine Düşman Patron Sendikacıları Bir Gün
Mutlaka Yaptıklarının Hesabını Verecekler
Ankara Devrimci İşçi Hareketi, 13
Temmuz'da Oya Baydak'ın işe geri dönmesi amacıyla, DİSK önünde direnirken
linç edilmesinin bir yılını doldurmasıyla
ilgili açıklama yaptı. Açıklamada: "Bugün 13 Temmuz 2016 bundan tam bir
yıl önce DİSK Genel Merkezi’nin önünde Genel-İş Sendikası’nda işten atılan
Oya Baydak ve ona destek veren 20
devrimcinin linç edilmesinin yıl dönümü.
Kimse, “DİSK'in kapısına onlar zincir
vurmuştu” demagojisine sığınmasın.
DİSK’in kapısını, direnen kadın bir
işçiye o gün DİSK genel sekreteri Arzu
Çerkezoğlu denen, sözüm ona kadın
hakları savunucusu olan ama devrimci
kadınların sadece ölüsünü anan kadın
sekreter kilitlemiştir. Oya Baydak'a destek veren devrimci kadınlar DİSK binasının kapısının açık kalmasını, gece
binayı koruyacaklarını sadece gece,
bölge fuhuş pazarı olduğu için tuvaleti
kullanacaklarını söylemiştir. Arzu Çerkezoğlu; “onlar bu gece buraya girmeyecekler” diyerek devrimci kadınlara
kinini kusmak için saat gündüz 16.00’da
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DİSK'i boşaltarak kapıyı kilitlemiştir.
Böyle başlamıştır DİSK binasının önünde, DİSK tarihinin sayfalarına sürülen
kara lekenin öyküsü.
Ve hiç ama hiçbir sendika -Nakliyat-İş hariç- DİSK'e bağlı sendikalar,
DİSK yönetimine 'siz nasıl olur da
DİSK’in kapısını işçiye kapatırsınız'
dememiştir. Bu, bu eylemde DİSK tarihine sürülen ikinci kara lekedir. 13
Temmuz 2015 tarihinde, son zamanlarda
hiçbir hak alma mücadelesi için düşmana, patrona karşı direnemeyen, çatışmayan Genel-İş Sendikası yönetimi
300 işçiyi yani sınıfına yabancılaştırdıkları 300 işçiyi devrimcileri ve Oya
Baydak’ı linç ettirmeye getirmiştir. İşçilerin bir kısmı neden geldiklerini bile
bilmemekte, bir kısmı ise yeme içme
bedava 3-4 gün otellerde ağırlanacağız
diye gelmiştir. Ve öyle bir gündür ki
20 devrimci; Kani Beko, Remzi Çalışkan, Arzu Çerkezoğlu, Nebile Çetin
Irmak, Çetin Çalışkan, Cafer Gonca
ve tüm Genel-İş yönetimi tarafından
linç ettirilmiş, 20 devrimciye küfürler

ettirilmiş hatta kadın devrimcilere “sizi
satarız” dedirtilmiş ve kadın bir gazeteci
taciz edilmiştir. İşte tam bir yıl önce
KESK, TTB ve TMMOB bu manzarayı
sahiplenmiş, devrimcileri ve direnen
işçiyi kınayan bir açıklama yapmıştır.
13 Temmuz 2015, sadece DİSK tarihi
açısından kara bir leke değil aynı zamanda bu dörtlü için de bir kara lekedir...
DİSK bu eylemden 1 Mayıs öncesi
kaçmıştır. Oya Baydak da eyleme başladığı anda işe geri dönüş davası açmıştır. DİSK kaçarken Oya Baydak
işe geri dönüş davasını kazanmış ve
sendikadan bu kararı uygulamasını istemiştir. Genel-İş Sendikası ise bu
kararı bugün uygulamamaktadır.
23 Mayıs'ta eylem Ankara’da Genel-İş’in Genel Merkezi önüne taşınmıştır. DİSK ve Genel-İş Sendikası
sendika düşmanıdır. Sendikaların ve
işçilerin onca mücadele ile kazandığı
iş mahkemelerinin kaldırılmasına öncülük eder durumdadır... Bu mahkeme
kararını uygulamayan hiç bir sendika,
iki gün sonra patronların karşısına çıkamaz. DİSK ve Genel-İş’in, bu eylemde tarihlerine sürdükleri üçüncü
kara lekedir” denildi.
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Direnen Bir İşçinin Yanında Değilseniz
Siz Nasıl Sendikasınız, Nasıl Sol’sunuz?
DİSK/Genel İş’in işten attığı
BU SENDİKALAR
Oya BAYDAK’ın direnişi bir yılı
BEDELLER ÖDENEREK
geride bıraktı.
Genel-İş yönetiminin işçi düş- KURULDU
manlığı o boyutta sürmektedir ki, BÖYLE SENDİKACILIK
mahkemenin “işe iade kararı”na OLMAZ!
rağmen, Oya Baydak’ı işine geri
ESM adında bir sendikanın Genel
almamaktadır.
Başkanının Düşüncesine Bakın:
Oya Baydak’ın direnişi
“ESM yönetim Kurulu AKP
“Mahkeme Kararı Uygulansın, Oya
Baydak İşe Geri Alınsın” talebiyle faşizmi karşısında direnerek
sokağa çıkarak artık hak alınasürüyor.
Devrimci İşçi Hareketi bu taleple mayacağına ve bundan sonra
bir imza kampanyası başlattı... hak arama yöntemlerinin de
Sendikalardan, demokratik kitle
mahkeme kanalı ile olacağına
örgütlerinden, odalardan, siyasi
örgütlenmelerden imza almak için karar verdi”
görüşmeler yapıyor.
Hangi Mahkemelerin kararı?
Ancak yapılan görüşmeler gösUmudunuzu AKP Faşizminin
termektedir ki, işçi düşmanlığında,
patron sendikacılığında Genel-İş Mahkemelerine bağladınız...
Sendikası yalnız değildir...
Alın size Genel İş; Mahkeme
Sol’un, sendikaların, DKÖ’lerin kararını da uygulamıyır?
kültüründe direnen bir işçinin direBari aldığınız Karara uyun ve
nişiyle dayanışma vardır... İşçi sınıfı
adına mücadele edenler, direnişlerle Genel İş’e Mahkeme kararını
dayanışmayla da yetinemez, her neden uygulamadığını sorun!
direnişi kendi direnişi gibi sahiplenir...
laka okuyun...
Ancak bugün gelinen durum bu
“Yaptığımız görüşmelerden kesin
değil... Düzenin mahkemelerinin işe
sonuç aldığımız iki kurum var, buniade kararına rağmen, Genel-İş’in bu
lardan biri olumlu yani metni imzakararı yerine getirmemesi sol için
ladı. Diğeri olumsuz.
kınanması, karşı çıkılması gereken
ASİM-SEN: “Burada bir haksız
bir durum olarak görülmüyor. “Siz
yere işten atma var. Ayrıca işçi açtığı
nasıl bir sendikasınız” demiyorlar...
işe geri dönüş davasını kazanmış.
Tam tersine böyle bir sendika ile
Bizi iki siyasetin kavgası gibi konular
aralarını bozmamak için, oportünizilgilendirmiyor. Bizi bir işçinin işten
min her türünü görmek mümkün...
atılması ve bu işçinin haklılığını
Aşağıda size DİH’in düzenlediği
mahkeme önünde bile ispat etmiş
imza metni üzerine yapılan görüşolması ilgilendiriyor.
meleri aktarıyoruz. Solun, sendikaların
Biz bu çerçevede bakıp Oya BAYibretlik durumunu görmek için mutDAK ile ilgili mahkeme kararının

uygulanması doğrultusunda imza
atıyoruz.
Bunun tersi olursa biz sendika
olarak kuruluş ilkemize aykırı davranmış olur ve patronların elini
güçlendirmiş oluruz. Böyle bir
sorumsuzluğu işçi sınıfına yapamayız” dediler.
ESM: ESM’nin Genel Merkezi
ile görüştük Oya BAYDAK ile
ilgili. Genel-İş Sendikası’nın mahkeme kararını uygulamadığını, kendilerinin de bir sendika olduklarını
ve bu konuda tarafsız kalmanın
işçilerin kazanılmış haklarına bir
saldırı olacağını söyledik. Yönetim
kurullarının da bu konuyu görüşeceklerini, orada görüşüp bir karara
varacaklarını, kararı da daha sonra
bize ileteceklerini söylediler.
Daha sonra kendilerine sonucu
öğrenmek için gittik. Yönetim kurulu toplanmış, yönetim kurulundan
ise “Oya BAYDAK ın işten atılması
ve mahkeme kararının uygulanması Genel-iş Sendikası’nın iç
sorunu” olduğunu düşündükleri
için karışmama kararı çıkmış. Biz
de sorduk kendilerine “Yarın şimdi
bir patron işçisini işten atsa o, patronun iç sorunu mu olacak, yani
karışmayacak mısınız? Böyle bir
durum, böyle bir açıklama nasıl bir
sendikacılık anlayışıdır?” dedik.
Görüştüğümüz kişi yönetim kurulu
başkanı idi. Sendika yönetimi AKP
faşizmi karşısında direnerek, sokağa
çıkarak artık hak alınamayacağına
ve bundan sonra hak arama yöntemlerinin de mahkeme kanalı ile olacağına karar vermiş.
Biz de tam burada Genel-İş
Sendikası’nın da mahkeme kararını
uygulamayarak bu hakkı da tahrip
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ettiğini kendisine anlattık ve bundan
sonra mahkemeler ile de hiçbir hak
alınamayacağını söyledik. Ee böyle
yapılacak bir şey yok diyen bir sendikal anlayış ile sendika yöneten sendikacılık anlayışı. İşçi sınıfı ve devrimciler tam da buna karşı çıkmalı.
ESM, sendikaların nasıl bir bitişe
sürüklendiğinin bir göstergesi.
Bunun dışında BES Genel
Merkezi ile görüştük. Yönetim kurullarında tartışacaklarını söylediler. Ve
bu hafta tekrar gideceğiz. Mutlaka
sonuç almayı hedefliyoruz. Olumlu
yada olumsuz.
KÜLTÜR SEN Sendikası’na gittik ve bizden mahkeme kararı istediler
yani Oya BAYDAK’ın işe iade davasının mahkeme kararını. Kararı verdik
ama daha geri dönmediler ve ziyaret
etmeye gittik, yerlerinde bulamadık.
TMMOB’a gittik ve buradan da
olumlu-olumsuz bir sonuç çıkmadı.
Genel Kurulları vardı. Görüşme olanağı olmadı uzun süre. Genel kurul
sonrası Oya BAYDAK ile birlikte
gittik, 2. Başkan ile görüşme yaptık.
Biz görüşme yaptığımızda Genel-İş
Sendikası’nın da bir dosya gönderdiklerini Oya BAYDAK eylemi ve
Oya BAYDAK’ın işe alınış süresini
anlatan bir dosya sunduğunu öğrendik.
Bu dosyada Genel-İş Sendikası’nın
son açıklamaları da muhtemelen yer
alıyordu. Oya BAYDAK orada hep
insanların yanıltıldığını kendisinin
Erol EKİCİ tarafından işe alındığının
anlatıldığını, oysa kendisinin Genelİş Sendikası’nın Avrupa Bölgesi’nde
çalıştırılmak üzere işçiye ihtiyacı

olduğu için Nebile IRMAK
ÇETİN’in tavsiyesi ile işe alındığını
anlattı. Hatta bunu isterlerse göndereceğini söyledi.
Biz de işçinin işe nasıl alındığının
hiçbir öneminin olmadığını, haksız
yere işten atılıp atılmadığının önemli
olduğunu, bu nedenle Devrimci İşçi
Hareketi olarak Oya BAYDAK’a
destek verdiğimizi anlattık.

Sendikalara Karşı Değil,
Sendika Yönetimlerindeki
Patron Sendikacılığı
Anlayışına Karşıdır
Mücadelemiz!
Karalamaların hiçbirinin doğru
olmadığını kendilerine anlattık.
Burada yaşanan linçlerden tutun da
ağır küfürlerin hiçbirini sıralamaya
gelmediğimizi, bunların bu eylemde
tali şeyler olduğunu söyledik. Biz
sendikaların ve odaların düşmanı
olmadığımızı, buraların bizlerin kanı
canı bedeli kazanıldığını anlattık.
Buralara çöreklenmiş anlayışların
buraları babalarının çiftlikleri gibi
yönetemeyeceklerini, bunu her zaman
eleştireceğimizi anlattık.
Konunun; bir işçinin haksız yere
işten atılması ve bu sendikanın da
mahkeme kararını uygulamaması
olduğunu anlattık. Siz kimden yanasınız? İşçisini haksız yere işten atan
sendikadan yana mı? Yoksa işi, emeği,
onuru için direnen işçiden yana mı?
Görüşmeyi yaptığımız 2. Başkan,
yönetimin, 20’nin üstünde odanın

temsilcilerinden oluştuğunu bunu da
yönetime sunacağını, çıkan kararı
bize ileteceğini söyledi. Biz de kendilerinden haber bekleyeceğimizi ilettik.
Bunun dışında SES Ankara
Şube’ye gittik ve bizi arayacaklarını
söylediler. Ancak henüz aramadılar.
ATO (Ankara Tabip Odası) ile
görüştük, henüz bir sonuç alamadık.
BES 1 No’lu Şube ile görüştük,
sonuç bekliyoruz, henüz sonuç yok...
Sendikaların bir başka gerçeği de
bu; bir imza metnine imza atıp, atmamalarına karar vermek bile haftalar
alıyor. Bunlar nasıl hak alma mücadelesi verecekler... Nasıl üyelerinin
haklarını koruyacaklar?
Sosyal-İş Sendikası ile görüştük.
Bu görüşmeyi resmi hale getirmek
istemedi görüştüğümüz kişi.
Görüştüğümüz kişi Sosyal-İş
Sendikası Genel Sekreteri idi.
Ve bu görüşmede kendileri de bu
sorunun çözülmesini istediklerini
söyledi. Hatta her ortamda kendilerinin de bunun sıkıntısını yaşadıklarını
söylüyor. “Her toplantıda gittiğimiz
yerde bizim de karşımıza çıkıyor”
diyorlar.
Peki o zaman neden gereğini yapmıyorsunuz? Savunduklarının bile
arkasında duramayan, ifade edemeyen
oportünistçe bir tavır...
Bu tavrınızla işçi düşmanı Genelİş yönetimine destek oluyorsunuz.
Patron sendikacılığını büyütüyorsunuz.”

Fransa’da Özgür Tutsak Erdoğan Çakır, Oya Baydak’ın
Direnişine 1 Günlük Açlık Grevi ile Destek Verdi
Erdoğan Çakır Özgür Tutsaklık
anlayışımızın her yerde direnmek,
birbirimiz için direnmek şiarını
yerine getirdi. Özgür Tutsaklık
nerede bir direniş varsa, nerede bir
haksızlık varsa onun için direnmektir aynı zamanda.... Erdoğan
Çakır yaptığı açıklamada şunları
söyledi: “Oya Baydak İşe Geri
Alınsın Mahkeme Kararı Uygulansın” talebiyle onurlu
direnişin birinci yılında OYA BAYDAK’ı kutluyor sevgi
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ve selamlarımı iletiyorum.
Destek ve Dayanışma amacıyla
16 Temmuz günü bir günlük açlık
grevinde bulunarak aynı zamanda
patron sendikacılarını ve destekçilerini kınıyorum!”
YAŞASIN OYA BAYDAK’IN
DİRENİŞİ!
KAHROLSUN
PATRON SENDİKACILIĞI!
DİRENEN KAZANIR, DİRENMEYEN ÇÜRÜR!
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Basına ve halkımıza

Genel İş Sendikası Yalanlarla
İşçi Düşmanlığını Sürdürüyor!
Basına ve halkımıza
Genel-İş Sendikası 21 Haziran
2016 tarihinde bir basın açıklaması
yaptı. En doğal hakkıdır açıklama
yapmak, burada bir sorun yok. Sorun,
yaptığı açıklamanın içeriğinin yalan,
şantaj ve ihbarcılık ile dolu olması.
Buna da kendisini sol, sosyalist
olanların destek vermesidir. Burada
yapılan çarpıtmalar karşısında Genelİş Sendikası’na şu soruyu sormamasıdır. Siz Oya BAYDAK diye bir
işçiyi işten attınız mı, atmadınız mı?
Oya BAYDAK işe geri dönüş davasını kazanmış, siz bu kararı uyguladınız mı, uygulamadınız mı?
Devrimci İşçi Hareketi’nin tabiki
siper yoldaşlığına ihtiyacı vardır.
Ama bu yalnız tek başına da kalsa
mücadele edemeyecek anlamına gelmez. Devrimci İşçi Hareketi siper
yoldaşlığının manifestosunu yazan
Devrimci Hareket’ten gücünü alır.
Önderleri Kızıldere’ye Denizler için
tereddütsüz gidenlerdir. Yalnız kalmak, tek başımıza olmak, bizi yolumuzdan döndürmez. Haklılığımızdan
güç alırız. Oya BAYDAK da haksız
yere işten atılmıştır.
Bu eylem de Oya BAYDAK’ın
işten atılması ile birlikte, bir çoğunuzun bildiği gibi DİSK Genel
Merkezi’nin önünde başladı. Son 1,5
aydır da “Mahkeme kararı uygulansın
Oya BAYDAK işe geri alınsın “ talebi
ile GENEL-İŞ GENEL MERKEZİ
ÖNÜNE taşınmıştır.
Burada tek bir talep vardır o da
Oya BAYDAK ile ilgili mahkeme
kararının uygulanması. Bunun dışında
söylenen her şey yalandır. Doğru
olan tek şey Devrimci İşçi
Hareketi’nin bu eyleme 1 yıldır destek
verdiğidir. Genel-İş Sendikası’nın
söylediği yalanlara tek tek cevap vermeyi istedik. Nedeni ise insanların
kafalarını yalan ile doldurmaları.
Gerçekler inatçıdır. “Güneş balçık
ile sıvanmaz” der atalarımız, bu da
öyledir. Bunu daha sonra bir bildiri

olarak tüm Ankara halkına ulaştıracağız. Tüm Türkiye Genel-İş
Sendikası’nın nasıl bir patron sendikacısı olduğunu öğrenecek. Bunun
için elimizden geleni yapacağız.

Yalan 1
Oya BAYDAK’a biz KOCAELİ’DE iş verdik, DİH (Devrimci İşçi
Hareketi) kabul etmedi diyorlar.
Gerçek ise Oya BAYDAK’a; seni
KOCAELİ’ne işe alalım işe gelme
der gibi bir teklif sunuyorlar. Oya
BAYDAK bunu reddediyor. Bana
onursuzluk teklif ediyorsunuz ve ben
İstanbul’da işten atıldım diyor. Talep
Devrimci İşçi Hareketi’ne yapılmıyor
ki neden DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ talebi reddetsin. Talep Oya
BAYDAK’a da direk yapılmıyor.
Dolaylı yoldan DİSK in avukatı aracılığı ile yapılıyor. GENEL-İŞ YÖNETİMİ KENDİLERİNİN ÇAĞIRDIĞI
ÇHD
yönetiminden
Selçuk
KOZAĞAÇLI’nın da içinde yer aldığı
Süleyman ÇELEBİ. Musa ÇAM, Sırrı
Süreyya ÖNDER, Kani BEKO ve
başkalarının da olduğu bir topluluğa
Genel-İş sendikası yönetimi Oya
BAYDAK ın Kocaeli’ye alınması
teklifini sunuyor ve toplulukta herkes
“ olmaz böyle bir şey, biz bunu taraflara teklif bile edemeyiz” diyor.

Yalan-2
Oya BAYDAK işe alınırken bize
yalan söyledi, emekli olduğunu söylemedi, biz işe girişini yaparken
emekli olduğunu öğrendik” diyorlar.
Gerçek ise Oya BAYDAK işe
başvururken emekli olduğunu herkes
biliyor. Fatih Belediyesi Oya
BAYDAK’a baskı yaparken zaten
bir yandan da emekliliğe zorluyor.
Oya BAYDAK işten atılınca emekliliğe başvuruyor onu sendika da biliyor. Emekliyken işe alıyorlar.
Ayrıca şunu belirtelim; emekli
olmak suç mudur? Emekli olmak ne
zamandan beridir işten atılma gerek-

çesi olmuştur?
Emekli olmak işten atılma gerekçesi ise işte çalışan milyonlarca emekli
vardır. Bunların işten atılması mı
gerekiyor?
Peki DİSK’e bağlı Emekli-Sen
Sendikası ne için kurulmuştur?
Emeklilerin hangi haklarını savunmak
için kurulmuştur?
Yine Genel-İş ve DİSK yöneticilerine soruyoruz;

EMEKLİ OLMAYAN
KAÇ TANE YÖNETİM
KURULU ÜYENİZ VAR?
Emekli olmak işten atılma gerekçesi ise, DİSK/Genel-İş’te tek bir
yönetici kalmaz…
Biraz emeğe saygılı olun… Dürüst
olun, namuslu olun…
Yıllarca çalışıp emekli olduktan
sonra, milyonlarca emekli hayatta
kalabilmek için çalışmak zorunda
kalıyorsa, çalışan emeklilere saygılı
olun…
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Yalan-3
Genel-İş Sendikası’nın çalışana
ihtiyacı olmadığı halde, emekliliğini
hak edene kadar işe aldık diyorlar.
Gerçek ise Genel-İş Sendikası’nın
Avrupa Bölgesi”nde çalışacak kişiye
ihtiyaçları olduğu için, o dönem ve
her dönem başkan olan konut şube
başkanı Nebile IRMAK ÇETİN’in
tavsiyesi üzerine işe alınıyor.

Yalan-4
Erol EKİCİ’nin baskısı ile işe
alındığı
Gerçek ise tam tersi Nebile
IRMAK ÇETİN’in tavsiyesi ile alınmıştır.
Varsayalım ki öyle işe alınmıştır.
O zaman neden hepiniz itiraz etmediniz? Hepiniz o zaman Erol
EKİCİ’nin adamları değil miydiniz?
Hepiniz Erol EKİCİ’nin listesinden
yönetime girmek için arkasından
dolanmıyor muydunuz?
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Yalan-5
Devrimci İşçi Hareketi DİSK’ten
oda istedi. DİSK oda vermedi. Bunun
için bu eylemi yapıyor.
Gerçek ise; evet DİSK’ten oda
istedik. Genel-İş Sendikası’ndan oda
istemedik. Genel-İş Sendikası’nın
önünde tek bir talep ile oturuluyor.
Burada pankartta başka bir talep
gören var mı? Devrimci İşçi Hareketi
ne istediğini, kimden istediğini, yaptığı eylemlerin nedenini açık ortaya
koyuyor. Başka gerekçelere ihtiyacı
yok. Bu eylem “Oya BAYDAK işe
geri alınsın, mahkeme kararı uygulansın” diye yapılıyor. Bunun dışındaki söylemler yalandır.

Yalan-6
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Fatih Belediyesi ile ilgili davayı
Oya BAYDAK’ın avukatı kaybetti.
Oya BAYDAK Fatih Belediyesi’ne
karşı neden direnmedi deniyor.
Gerçek ise Fatih Belediyesi ile
ilgili davayı Genel-İş Sendikası’nın
avukatı yürütüyor ve “davayı yüzde
yüz kazanırız, Fatih belediyesi yetkili
olduğumuz tek AKP’li belediye, burada direnirsek diğer üyelerimiz baskı
görür” diye direnişi engelleyen
GENEL-İŞ Sendikası yönetimi. İşten
atılma nedenini de daha önce de açıkladık, Genel-İş Sendikası’nın Fatih
Belediyesi’ne çektiği ihtar. Bu nedenle
tazminatsız olarak işten atılıyor.

Yalanlar bitmek tükenmek bilmiyor.” Osmanlıda oyun çok” der halkımız. Genel-İş Sendikası’nda da
yalan çok.
Bu eylem başladığında Devrimci
İşçi Hareketi’ne DİSK Genel
Sekreteri bu eylem bizim burada
yapılamaz, bu işten atılmanın muhatabı biz değiliz diyordu. Biz sendikaların iç işlerine karışamayız diyordu.
Hani konfederasyon ile sendikalar
birbirinden bağımsızdı. Hani birbirlerinin işine karışmazlardı. O zaman
Genel-İş Sendikası’nı DİSK’ten istenen oda neden o kadar ilgilendirdi?
Her ağızlarını açtıklarında “bu eylemin amacı başka. Oda istediler vermedik” diyor. “Bu ne perhiz bu ne
lahana” demezler mi adama?
Yine açıklamanın bir yerinde “sendikamız bir örgütün saldırısı altında”
diyorlar. VE BELLİ KİŞİLER İÇİN
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK DİYORLAR. Geleneğiniz
ihbarcılık ve şantajcılık ile dolu ne
diyelim
DİH’liler için suç duyurusunda
bulunduklarını söylüyorlar. Daha
sonra isim de vereceklerini söylüyorlar.
İtiraf ediyoruz. Biz bu eylemi 8
Temmuz 2015 tarihinden bu yana
destekliyoruz. İsim vereceklermiş.
Bekliyoruz isim isim ihbar etmelerini.
Poliste vardır ama onlar da muhbir

vatandaşlar olarak görevlerini yerine
getirebilir. Bizim için hiçbir sakıncası
yoktur. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır.
Devrimcilerin sahiplenemeyecekleri hiçbir eylemi yoktur.
Söylediklerini yapar, yaptığını savunur bir hareketiz.
Biz kendimizi ihbar ediyoruz.
Cansel MALATYALI eylemine
destek verdik, direndik, kazandık.
Türkan ALBAYRAK eylemine
destek verdik, direndik, kazandık.
Erkan MUNAR eylemine destek
verdik, direndik, kazandık.
Kınık işçilerinin direnişine destek
verdik, direndik, kazandık.
KAZOVA, DARKMEN, ROSATEKS eylemlerine destek verdik,
direndik ve kazandık.
Şimdi de Oya BAYDAK direnişine destek veriyoruz. Tabi ki kazanmayı hedefliyoruz. Bunu gizli yapmıyoruz. Bakın tüm halkın gözünün
önündeyiz.
Genel-İş’e buradan sesleniyoruz.
Tehdit, şantaj ve ihbarcılıktan vazgeçip sorunu çözün. “Ölseler de çözmeyeceğiz, Oya BAYDAK’ı işe geri
almayacağız” söylemleriniz tam da
patron tavrıdır. Bundan vazgeçin.
Tarihte işçi sınıfının yüzüne bakabileceğiniz yer bırakın, her şey makam
para değildir. Bilesiniz.

Direnişimiz Tüm Kararlılığı ve Görkemiyle Bir Yılını Doldurdu...

Mutlaka Kazanacağız!

Oya Baydak direnişinin birinci yıl programı 17
Temmuz'da Okmeydanı Sibel Yalçın Parkı'nda yapıldı.
Programa 30 kişi katıldı. Program açılış konuşmasıyla
başladı. Söyleşiyle devam edildi. Oya Baydak, Münevver
Aşçı, Semiha Eyilik`in katıldığı söyleşide direnişin bir
yıllık süreci, patron sendikacılarının kirliliği, bu direniş
süresinde ülkede gündemi katliamların belirlediği üzerinde
duruldu.
Elde somut bir kazanım olmamasına rağmen, direnişin
siyasi amacına ulaştığını, DİSK’in yalnızca adının
devrimci olduğu, patronlar gibi karalamalar, iftiralar,
devrimci düşmanlığı, işçi düşmanlığı, ihbarcılık yaptığı
işçi sınıfına yalıngözle gösterilmiş olduğu anlatıldı.
Direnişin Ankara'da Genel-İş önünde devam ettirildiği,
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mücadelenin Oya Baydak işe
geri alınıncaya dek süreceği
söylendi. Programda Necati
Demirci'nin okuduğu işçi şiirleri
dinletisiyle devam edildi.
Programa ara verildiğinde
DİH'li işçilerin hazırladığı gözlemeler yenildi.
İkinci söyleşi Devrimci İşçi Hareketi önderliğinde
direnen ve kazanan işçilerleydi Kazova, İmbat, Türkan
Albayrak direnişi anlatıldı, ülke koşullarından dolayı
diğer direnişçiler söyleşiye katılamadı.
Program Necati Demirci'nin şiir dinletisiyle sona
erdi.

ONLARIN KRİZİ BİZİM GÜCÜMÜZDÜR!

Kitap Okuma Hakkımızdan
Vazgeçmeyeceğiz!

Özgür Tutsaklardan
Yönetmen François Truffaut’nun
1966 yapımı, yazar Roy Bradbury’nin aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan “Fahrenheit 451”
isimli filmi, kitapların yasaklanıp
yakıldığı bir dünyada geçer. Halkın
bilgilenip kendisini kültürel olarak
geliştirmesinden korkan iktidar, kitapları yasaklayıp yakmaya başlamıştır. Bulunan kitapların yakılması
için görevlendirilen kişilerden oluşan
birlikler kurulmuştur. Bir ısı derecesi
olan Fahrenheit’ın 451 derecesinde
kitaplar tutuşup yanmaktadır. Filmin
ismi buradan gelir.
Bu filmde halk düşmanı iktidarın
kitap düşmanlığı karşısında halktan
insanların bulduğu çözüm, kitapları
ezberleyip birbirlerine anlatmaktır.
Yani, her bir insan bir kitap haline
gelmiştir artık. Kitapların yakılıp
imha edilmesine karşı, insanların
canlı birer kitaba dönüştüğü anlatılır.
Kitapların yakıldığı bir dünyada o
kitapların içeriğini ezberleyip canlı
kitaplar haline gelmek, halkın direnişçi yaratıcılığının somutlanmış halidir. Halklar çaresiz kalmaz.
Halk düşmanı iktidarların kitap
düşmanlığı işte böyle filmlere, şiirlere
konu olmuştur. Örneğin Nazi faşistlerinin meydanlara kitapları yığıp
yakması faşizmin kara yüzünü gösteren unutulmaz örneklerdendir. Bu
görüntüyü faşist şef Göbels’in “Kültür sözünü duyunca elim silahıma
gidiyor” deyişiyle birlikte hatırlamak
gerekir. Öyle ki, faşizm demek, tüm
diğer anlamlarıyla birlikte, bilime,
kültüre, sanata... Kısaca halkların
düşünsel gücüne, özgürleşmesine
düşmanlık demektir. Öyle bir düşmanlıktır ki bu, faşistler kendilerinden

geçerek, meydanlara yığdıkları kitapları yakmışlardır.
Nazilerden 12 Eylül’cülere,
12 Eylül’den AKP iktidarına
değişen bir şey yoktur. Bunların temel özelliği halk düşmanlığıdır. Çağlar değişir,
mekanlar değişir ama halk düşmanlarının özellikleri değişmez. O özelliğin özünde halka boyun eğdirmek
vardır. Halka boyun eğdirmek için
halkı düşünsel olarak güçsüz düşürüp
kendilerine bağlamak isterler. Oysa
tabiatın zorundan, iktidarın zorbalığından kurtuluşun bilgisine ulaşan
bir halka boyun eğdirmek imkansızdır.
Deneyim ve yaşanmışlıkların gelecek kuşaklara aktarılmasındaki en
güçlü araç, yazı ve bu yazılardan
oluşan kitaplardır. Tam da bu nedenle,
halk düşmanlarının tipik özelliği kitapları, kütüphaneleri yakmak olmuştur. Tarihin hangi dönemine bakarsanız bakın, nerede bir halk düşmanı varsa orada mutlaka halkın
yararlanacağı kitapların yakılması,
yasaklanması da vardır. Çünkü, kirli
sınıf bilinçleriyle şu gerçeği gayet
iyi bilir halk düşmanları: Bilgi güçtür
ve bu gücü kuşanan halkı teslim
alamaz, yıldıramaz ve dayattıkları
karanlığa mahkum edemezler. İşte
tam da bu nedenle kitapları yakıp
yasaklamaya çalışırlar.

Özgür Tutsaklar Kitap
İçin Neden Direnir?
Kitaplarımız siyasi kimliğimizin
doğrudan parçasıdır. Böyle olduğu
içindir ki, kitaplarımıza yönelen her
saldırının temel hedefi devrimci düşüncelerimizdir. Çünkü kitaplarımızın
içeriği devrimci düşüncelerimizdir.
Bizim kitaplarımız insanlığın zora
ve zorbalığa karşı emek ve kavga
ile yarattığı felsefi, bilimsel, kültürel,
politik, sanatsal birikimini içermektedir. Böyle olduğu içindir ki, kitaplarımız ve onları yaratan devrimci
düşüncelerimiz her zaman halk düş-

manı iktidarların saldırısına maruz
kalmıştır. Yakılıp yasaklanmaları
bundandır.
Kitaplarımız siyasi kimliğimizin
parçası oldukları için, onlardan asla
vazgeçmeyiz. Oportünistler, reformistler kitap için direnmemizi “anlamsız” bulabilir. Oysa kitaplar üzerinden süren çatışmanın tarihsel bir
anlamı vardır. Dayatılan, düşünce
değişikliğidir çünkü. Neyi okuyacağımıza, ne kadar okuyacağımıza
karar vermek isteyen faşist iktidar
esas olarak kendi kitaplarımızı okumamızı, yani kendimizi geliştirmemizi istemiyor. Korktukları işte bu
gelişim ve düşüncelerimizi kararlılıkla geliştiriyor oluşumuzdur.
Kitaplarımıza saldırıyorlar, çünkü
halkların tabiatın zoru ve halk düşmanlarının zorbalığına karşı koyarak
geliştirdiği felsefi, politik, sanatsal,
kültürel güç ve gelişim karşısında
aciz durumdalar. Kitaba karşı kitapla,
bilgiye karşı bilgi ile, sanata karşı
sanatla karşılık verecek durumda
değiller. Ellerindeki tek kuvvetleri
kaba kuvvettir. İşte bu faşist güç
karşısında kitaplarımızı savunacağız.
Savunduğumuz devrimci düşüncelerimizdir. Savunduğumuz; emperyalizme karşı bağımsızlık, faşizme
karşı halkın iktidarı, kapitalizme
karşı sosyalizm düşüncemizdir. Savunduğumuz; halk ve vatan sevgimizdir. Çünkü bizim kitaplarımızın
her bir satırında, şiirlerimizin her
bir dizesinde halk ve vatan sevgisi
vardır. Bilgimizi ve sevgimizi, AKP
faşizminin 12 Eylül’cü çizmelerine
ezdirmeyeceğiz.
Kitaplarımızı yasaklayacaklar ve
biz de buna göz yumacağız. Öyle mi?
Asla... Çünkü AKP faşizminin kitap
yasağına göz yummak, düşünce değişikliği dayatmasına da boyun eğmek
anlamına gelir. Hayır, boyun eğmeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun, kitaplarımızı savunacağız. Yeri gelir o
kitapların içinde anlatılan bir şehit
oluruz ama kitaplarımızı savunmaktan
vazgeçmeyiz. Amerikancı 12 Eylül

OLİGARŞİNİN DEĞİL, HALKIN İKTİDARINI İSTİYORUZ!
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cuntasının ilk yaptığı işlerden biriside
kitaplarımızı gasp etmek olmuştu. O
zaman da savunduk kitaplarımızı. Yeri
geldi bir kitap için direndik, yeri geldi
selpak kağıtlarına ince ince yazıp zulalayarak kitaplarımızın var olma hakkını koruduk. Bilgiden vazgeçmedik.
Koşullara yenilmedik. Uzlaşmadık.
Kitap okuma hakkımızı savunduk ve
kitaplarımızı koruduk.
Devrimci düşünceyi yok etmek
isteyen faşist AKP iktidarı, uzantısı
olduğu 12 Eylül cuntacıları gibi bir
kez daha kitaplarımızı yasaklamaya
kalkıyor. Kitap yasaklaması demek,
Özgür Tutsakların özgürlük anlayışına
saldırmak demektir. Çünkü, kitaplar
aracılığıyla ulaşılıp paylaşılan bilgi,
hatıra ve hayallerimiz, gücümüz ve
özgürlüğümüzdür. Yok etmek istedikleri bilgimiz ve özgürlüğümüzdür.
Dayattıkları cahilliktir, teslimiyettir,
güçsüzlüktür. Faşizm, bilgimizden ve
özgürlüğümüzden korkuyor. Korktuğu
için saldırıyor. Korktuğu için kitaplarımızı yasaklıyor. Dayattıkları cahilliği, teslimiyeti, güçsüzlüğü reddediyoruz. Bilgimizi çoğaltacağız,
özgürlüğümüzü büyüteceğiz. Kitap
yasaklamalarına karşı direneceğiz.
Tırnak ile diş ile, kitap ile düş ile…
Halkın kazandığı hiç bir hak,
halk düşmanlarının birer lütfu değildir. Uğruna bedeller ödenmiş, direnişler yaşanmıştır. Tutsaklık koşullarında kitap okumak, direne direne kazanılmış bir haktır. AKP faşizmi öyle istiyor diye, bu hakkımızdan vazgeçecek değiliz. Kazandığımız hakların akibetini, AKP faşizminin iki dudağının arasına bırakmayız. Haklarından vazgeçenlerin
haysiyetlerinden de vazgeçeceğine
yönelik tarihsel gerçeğin bilincindeyiz. Haklarımızı savundukça haysiyetimizi de savunduğumuz açıktır.

Kitap Yasaklaması Tecrit
Saldırısının Parçasıdır
Faşizm, her zaman kitaplarımızı
yasaklamaya çalışmış ama karşısında
direnişlerimizi bulmuştur. 19 Aralık
Katliamı’ndan sonra F Tipi tecrit
saldırısının bir boyutu da kitap yasaklamaları olmuştur. Bu yanıyla,
kitap yasaklaması tecrit saldırısının
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bir parçası olarak şekillenmiştir. Ki
F tipi sürecinin başından bu yana
kitaplarımız için direndik. İlk zamanlarda kişi başına 3 kitapla başlayan sınırlamayı ezip geçerek kitaplarımızı çoğalttık. Ve bu konuda
sınırlama kabul etmedik. Dayatılan
sınırlamaları, yasaklamaları aştık.
Direndik ve kitap okuma hakkımızı
savunduk.
F Tipi tecrit teslimiyet saldırısı
içinde kitap yasaklamaları ve sınırlaması önemli bir yer tutuyordu. “Ancak
üç kitap veririz” diyorlardı. Verdikleri
o üç kitabın sayfalarını bedenlerimize
sararak feda eylemleri yaptık biz. 122
kez ölerek savunduk kitap okuma
hakkımızı. Çünkü, kitap yasaklaması
doğrudan tecritin parçasıdır. Kitaplarını
yasaklayarak senin düşüncelerini ezmeyi hedefliyorlar. “Bunları okumayacaksın...” demek; “Böyle düşünmeyeceksin... Şunları hatırlamayacaksın... Onları hayal etmeyeceksin... ve
giderek, inandığın gibi yaşamayacaksın” demektir. İşte buna izin vermedik.
Feda ateşlerimizin aydınlığı altında
ezildi faşizmin kitap yasaklamalarının
karanlığı. Yeri geldi, bir kitabın tek
bir sayfası için kapıları direnişin davuluna çevirdik. Tek başına kaldığımız
yerlerde bile sadece bir dergimiz için
karşılarına dikildik.
Şimdi ve yine faşizm diyor ki;
“Ne okuyacağınıza, kaç sayfa okuyacağınıza ben karar veririm.” Bu
dayatmanın mayasında nasıl yaşayacağımıza, neyi hatırlayıp, neyin
hayalini kuracağımıza yönelik bir
saldırı vardır. Bu saldırıya boyun
eğen kendisinden vazgeçmiş demektir. Kitaplarımız BİZ demektir. Kitaplarımız, hatıralarımız demektir.
Kitaplarımız hayallerimiz demektir.
Kitaplarımız şehitlerimizin bize yadigarıdır. Kitaplarımız önderlerimizin
emanetidir. Kitaplarımızın içerdiği
anlamlardan, hayal ve hatıralardan,
özgürlüğümüzden vazgeçmeyeceğiz.

Kitap Okuma
Hakkımızdan
Vazgeçmeyeceğiz
Faşist AKP’nin Adalet Bakanlığı
kadroları, geçtiğimiz aylarda Antal-

ya’da bir toplantı yaparak, devrimci
tutsaklara yönelik yeni bir saldırı kararı
aldılar. Bu saldırı programının içinde
kitap yasaklamaları kararı da bulunuyor.
Ayrıca saldırılarına hukuki kılıf giydirmek için Anayasa Mahkemesi’nin
hiç bir meşruluğu olmayan bir kararına
da atıf yapıyorlar. Buna göre, hapishane
idareleri kitap sayısını fazla bulursa
istediği kadar azaltabilirmiş... Kimi
hapishanelerde bayramdan sonra kitapları toplayacaklarını ifade ettiler.
Girişimlerde bulundular. Madem öyle,
hodri meydan... Fiilen kitaplarımızı
alabilirler ama KİTAP OKUMA HAKKIMIZI alıp yok edemezler. Çünkü
vazgeçmeyeceğiz.
Bizim kitaplarımızın her bir sayfası
ateşlidir. Kitaplarımızın sayfasından
taşan özgürlük ateşimizi söndürmelerine izin vermeyeceğiz. Özgür Tutsaklar olarak, faşist AKP’nin kitap
yasaklama saldırısını da Genel Direniş’imizle cevaplıyoruz. Bulunduğumuz her yerde kitaplarımızı savunacağız. Almalarına karşı çıkacağız.
Bedel ödeyip bedel ödeteceğiz. Öyle
kolay değildir bizim kitaplarımıza el
sürmek. Kitaplarımıza uzanan faşist
elleri kırmak için hazırız. Saldırıp alsalar bile, kitaplarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Sonuna, sonuncumuza, sonsuza kadar KİTAP OKUMA HAKKIMIZI savunacağız. Hiç bir faşist
iktidar bize bu hakkı lütfetmedi. Direnerek kazandık. Gasp ettiklerinde
de direnerek savunduk. Yine direneceğiz. Yine savunacağız. Gerekirse
her birimiz kitap olacağız. Hücre duvarlarını sayfalara çevireceğiz. Kitaplarımızı oluşturan anlamları ölümüne
savunarak kitaplarımızı geri kazanacağız. Dost düşman bilsin, Özgür Tutsaklar kitaplarından ve kitap okuma
haklarından asla vazgeçmeyecekler.
Cahillik dayatan faşizmin karanlığına
bilgimizin ateşiyle, teslimiyet dayatmasına Genel Direnişimiz ile karşılık
veriyoruz. Hapishanelerden saldırılar
altında, yükselen direnişin sesidir.
Sevgili Dayımızın Dediği Gibi:
DİRENECEĞİZ, ÜRETECEĞİZ
DÜŞÜNCELERİMİZİ TECRİTE
EZDİRMEYECĞİZ...
YAŞASIN DİRENİŞ YAŞASIN
ZAFER...

ONLARIN KRİZİ BİZİM GÜCÜMÜZDÜR!

+ Biz diyoruz ki;
ÖZGÜR TUTSAKLAR, KİTAP HAKKI İÇİN

DİRENECEKLER
 Biz diyoruz ki; faşist AKP iktidarı Özgür Tutsakların kitap hakkına 15
kitap sınırlaması getirdi. Özgür Tutsak için kitap yaşam demektir.
 Biz diyoruz ki; kitaba sınırlama getirmek, kitabı da tutsak etmek
demektir, çünkü kitap; Özgür Tutsaklarımızı özgür kılandır, birkaç adımlık
hücresine dünyanın kapısını açandır...
 Biz diyoruz ki; Özgür Tutsağın kitabını almak isteyen, yakıp yıkmaya, işkence yapmaya, can almaya geliyor demektir. Özgür Tutsaklar kitap
haklarını savunmak için, her türlü baskıya karşı direnecektir.
 Biz diyoruz ki; 1 ve 3 kişilik hücreler şeklinde yapılan F Tipi hapishanelerde tecrit, sadece mimari tecrit olarak uygulanmamaktadır. İdari
yaptırımlar, yasaklarla tecrit ağırlaştırılmaktadır. Aile görüşü yasakları,
yayın yasakları, mektup yasakları, kitap yasakları, telefon yasaklarının
tümü tutsakları yalnızlaştırmak, tecriti ağırlaştırmak içindir.
 Biz diyoruz ki; Özgür Tutsaklarımızın kitap hakkı; ne pazarlık, ne de
teslim alma aracı olarak kullanılamaz. İktidarın bu politikası tecrit politikasıdır, tecrit mantığıdır. Bu politikaya karşı direnişte 122 insanımızı şehit
verdik. Öle öle kazandığımız haklarımız için direneceğiz.
 Biz diyoruz ki; AKP iktidarı tecritin sürdürücüsüdür. Kitap hakkının
sınırlandırılması, tecritin içinde tecrittir.
 Biz diyoruz ki; faşist iktidar; hapishanelerde her hakkı gasp edip, bu
gaspları tecrite çeviren bir sistem kurmuştur. Özgür Tutsaklarımızın kitap
hakkı için direnmesi; iktidarın tecritle amaçladığı sessiz imha politikasına
karşı direnişidir.
 Biz diyoruz ki; "Hapishanelerde egemenlerin uygulamaları ve baskıları ne kadar koyu olursa olsun direnilebilir" diyen Özgür Tutsaklarımız;
122 şehitle tecritin önünde barikat oldu. Özgür Tutsaklarımızın kitap hakkı
için direnişi; tecrite karşı direniştir. Hapishanelerdeki tecrite, hak gasplarına yönelik tutsaklarımızın direnişini sahiplenelim, onların dışarıdaki sesi
soluğu olalım.
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SORUDA

Halkın Sağlık Hakkı

liriz, lakin gereksizdir.
Halkımız ücretsiz sağlık hakkından, olanaklarından yararlanamamaktadır.

3-) Çocuk
Bilgi
güçtür

1-) Sağlık bir haktır ve
ücretsiz olmalıdır, neden?

Sayı: 531
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Sağlık; tıpkı konut, ulaşım ve
eğitim gibi bir haktır. Bu hakkın
ücretsiz kullanımı devletin yükümlülüğü altındadır. Halktan toplanan
vergiler sözde halkın temel ihtiyaçlarının, hak ve özgürlüklerinin sağlanması için alınmaktadır.
Bu durumda sağlık da eğitim vb.
gibi ücretsiz ve bir hak olmalı ve
devlet de bu konuda üstüne düşenleri yapmalıdır. Fakat yaşananlar
böyle değildir.
Emperyalizm ve işbirlikçileri;
dünya halklarının sağlık haklarını
ellerinden zorla almış, sağlığı ticarileştirmiş ve parası olanın sağlık hakkından yararlanabileceği koşulları
yaratmıştır. Bu da bir avuç zengin
dışında, milyarlarca insanın bu haktan
yararlanamamasına neden olmaktadır.

2-) Ülkemizdeki sağlık
sistemi ne durumdadır?
Ülkemizdeki durum da dünyadaki bu tablodan farklı değildir.
Ülkemizde hiçbir zaman sağlık
ücretsiz ve bir hak olmamıştır.
Özellikle AKP iktidarıyla birlikte sağlık alanı “Sağlıkta Dönüşüm Projesi”
adıyla tamamen tekellere açılmıştır.
Özel hastanelere çeşitli kolaylıklar,
teşvikler vb. sağlanarak (düşük vergi,
SGK’lıların özel hastanelerde fahiş
fiyatlarla tedavi olması vb.) önleri
tamamen açılmıştır.
Devlete ait ilaç fabrikaları kapatılarak, ilaçların fiyatları ve ne kadar,
hangi içerikte üretileceği tamamen
emperyalist tekellerin insafına bırakılmıştır. Örneklerini daha da çoğaltabi-
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ölümlerinin en
yüksek olduğu
ülkelerden
biriyiz!
Bu gerçeklik yıllardır
değişmiyor. Neden?

Tarihten, bilimden,
önderlerimizden, geleneklerimizden
öğrendiklerimizle güçleneceğiz!

Çünkü ülkemiz bağımsız değildir.
Emperyalizmin yeni sömürgesi olup,
işbirlikçisi oligarşi tarafından faşizmle yönetilmektedir. Bu tablo sonucudur ki halkımız sağlık hakkından
yararlanamamaktadır. Çünkü insana,
halk sağlığına dayalı bir sistem yoktur. Sadece ve sadece kara, daha fazla
para kazanmaya dönüktür her şey.
Ülkemizde ölümlerin %85’i tedavi edilebilir hastalıklardan dolayıdır.
Halkımız basit bir tetanos aşısına bile
ulaşamamaktadır. Kanser hastalarının
kullanması gereken ilaçların fahiş
fiyatlarda satılması, hatta karaborsaya
düşmesi sonucu yaşamlarını yitirmektedirler. Bu listeye hastane kuyruklarında bekleyenler, tedavi olamayanlar,
yanlış teşhis uygulananlar ve ilaç
bulamayanlar da eklenince durum
daha da net olarak ortaya çıkıyor.
Çocuklarımız tedavi olamamaktan, ilaç bulunamadığından, annelerin
sağlıklı hamilelik süreci yaşamamalarından, doğum sonrası önlenebilir
hastalıklardan, basit tedbirlerin
alınmamasından dolayı ölmektedir. Bu tablo sonucudur ki; “Bebek
ölümleri artış gösterdi. 2013’te
binde 10.8 olan bebek ölümleri
2014’te binde 11’e yükseldi.” (10
Nisan 2015, Cumhuriyet)
Bu tablo değişmemektedir.
Çünkü bu tabloyu yaratan emperyalizme bağımlılık ilişkileri ve
işbirlikçi oligarşinin diktatörlüğüdür.

4-)Halka sağlığın bir
hak olduğunu nasıl
anlatmalıyız?

Halkımız sağlık alanında yaşananlara birçok yönüyle vakıftır.
Çünkü birebir yaşamakta, etindekemiğinde hissetmektedir bu gerçeği.
Halkımıza sağlığın ücretli olması, tedavi ve ilaçları elde etmesi için
parasının olması gerektiği kanıksatılmaya çalışılmıştır.
Bu noktada gerçekleri anlatmak,
halka bilinç taşımak biz devrimcilere düşüyor. Sağlık bir haktır. Parayla
alınıp satılmamalıdır.
Ayrıca devlet halktan milyonlarca lira vergi almaktadır. Bu vergilerle hastane yapıldığı, ilaç alındığı
söylenir. O zaman biz neden halen
hastanede tedavi olmak için, ilaç
almak için ücret ödüyoruz? İşçilerin
aylıklarından bir kısmı SGK primleri olarak kesilmektedir. Fakat emekliler hastanede tedavi olmak ve ilaç
almak için hala ücret ödemektedir.
Bu gerçekleri kitlelere anlatmalıyız. Halka kazanılmış haklarını koruması, yeni haklar kazanması gerektiğini anlatmalıyız. Fakat bu sistemde
sağlığın ücretsiz ve bir hak olmayacağını, halkın bu hakka ancak ve ancak
Devrimci Halk İktidarı’nda, sosyalizmde kavuşacağını anlatmalıyız.

5-) Sağlık
Komitelerinin önemi
nedir?
Emperyalizm ve oligarşi halkımızın sağlık hakkından yararlanmasını
engellemektedir. Bu koşullarda ne
olacak? Halk, sağlıktan yararlanamayacak mı? İşte, tam da bu noktada

Ülkemizde ölümlerin %85’i
tedavi edilebilir hastalıklardan
dolayıdır. Halkımız basit bir tetanos
aşısına bile ulaşamamaktadır.
Kanser hastalarının kullanması gereken ilaçların fahiş fiyatlarda satılması hatta karaborsaya düşmesi sonucu yaşamlarını yitirmektedirler.
Bu listeye hastane kuyruklarında
bekleyenler, tedavi olamayanlar
yanlış teşhis uygulananlar ve ilaç
bulamayanlar da eklenince durum
daha da net olarak ortaya çıkıyor.

ONLARIN KRİZİ BİZİM GÜCÜMÜZDÜR!

mahallelerimizde kurduğumuz Halk
Meclisleri’nin bir alt komitesi olarak
Sağlık Komitelerimiz olmalıdır.
Sağlık Komitesi belli aralıklarla
o mahallede ücretsiz sağlık taraması
yapabilir. Sağlık konusunda halkın
dayanışmasını
örgütleyebilir.
Tedavi yöntemlerini uygulayıp
ücretsiz dayanışmalar örgütleyerek
veya düşük ücretle halkın tedaviye
ve ilaca ulaşmasını sağlayabilir.
Halkı çeşitli hastalıklara karşı seminerler, toplantılar vb. ile eğitip
bilinç taşır.
Sağlık Komitesi’nin bu pratik
görevlerinin yanı sıra, halkın ücretsiz ve bir hak olarak sağlık hakkına
Devrimci Halk İktidarı’nda ulaşabileceğini gösterir.

6-)Halk Meclisleri’nin
bir alt komitesi olan Sağlık
Komitesi kimlerden oluşmaktadır?
Sağlık Komitesi’nin içinde;
Halk Meclisi üyeleri, o mahallede
yaşayan sağlık emekçileri doktor,
hemşire, hastabakıcı, eczacılar,
eczacı kalfaları ve yine devrimci
demokrat sağlık çalışanları olabilir.
Kısacası Sağlık Komitesi içinde
ihtiyaç dahilinde halk için ücretsiz
sağlığı savunan başta konunun
uzmanı sağlık çalışanları olmak
üzere halkın sağlığına duyarlı herkes olabilir.

7-) Sağlık Komitesi
olarak örgütlü olduğumuz
mahallelerde halkın sağlık
ihtiyacını nasıl karşılarız?
Sağlık Komitesi ya da benzeri
çalışmaların amacı sağlık konusunda halkın dayanışmasını örgütlemektir. Halkın sağlık sorunu asıl
olarak Devrimci Halk İktidarı
koşullarında çözülecektir.
Ancak biz hiçbir talebimizi
tamamen devrim sonrasına erteleyemeyiz. Her alanda olduğu gibi bu
alanda da kendi örneklerimizi yaratabiliriz. Amacımız her şeyin halkın
kendi ellerinde olduğunu, halkın
kendi kendisine sorunlarını çözebi-

leceğini gösterebilmektir.

8-) Devrimci-demokrat
sağlık çalışanlarını
mahallemizdeki yoksul
halk için sağlık
çalışmalarına nasıl
yönlendirmeliyiz?
Her şey halktadır! Devrimci
demokrat sağlık çalışanları yüzlerini
halka
dönmelidir.
Halk
Meclislerinin bünyesinde kurulan
Sağlık Komitelerinde gönüllülük
temelinde görevler alıp, halk içine
yani mahallelere sokaklara evlere
ulaşmalıdırlar. Öğrenimlerini, eğitimlerini, birikimlerini Sağlık
Komitelerinde halkın hizmetine
sunmalıdırlar…

9-) Gerçek anlamda
sağlığın Devrimci Halk
İktidarı’nda bir hak olacağını söylüyoruz. Neden?

layarak sağlıklı ve güvenli bir
yaşam hakkına sahiptir. Devlet bu
amaçla insan sağlığını her şeyin
üzerinde tutarak her türden sağlık
hizmetlerini ücretsiz karşılar” (Syf:
46)

10-) Halk için ücretsiz
sağlığı, bir hak olarak
savunmanın ve sağlıklı
insanlar yetiştirmenin
devrim mücadelesi ve
sosyalizm açısından önemi
nedir?
Sağlığın ücretli olması milyonlarca insanın temel sorunudur. Bu
nedenle insanlar tedavi olamamakta, ilaç alamamakta ve hayatını kaybetmektedir. Bunun için, halk için
ücretsiz sağlığı savunuyoruz.
Bunun bir hak olduğunu ve halkın
bu hakkını bu düzende kazanamayacağını, gerçek anlamda bu hakka
Devrimci Halk İktidarı’nda kavuşacağını söylüyoruz.
Sağlıklı insanlar ancak bu şekilde yetiştirilir.
İnsanca yaşayabilmek, ücretsiz
sağlık hakkından yararlanmak halkın
temel taleplerindendir. Biz de halkımızın bu talebine sahip çıkacağız.
Fakat bu her şeyi devrime havale
etmek anlamına gelmemektedir.
Bugünden de halkın sağlık hakkını
savunmakta ve kimi haklarının gasp
edilmemesi ve yeni hakların kazanılmasının mücadelesini vermekteyiz.

Emperyalizme bağımlı, faşizmle
yönetilen ülkemizde sağlık ücretsiz
ve bir hak olmamıştır. Tam tersine,
emperyalizm ve işbirlikçisi oligarşinin sağlık politikası nedeniyle halkın sağlık hakkı tamamen elinden
alınmış ve paran kadar sağlık hakkından yararlanabilirsin ilkesi oluşturulmuştur.
Bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesiyle kurulacak
olan Devrimci Halk İktidarı’nda
tıpkı konut, ulaşım, eğitim gibi sağlıkta bir hak ve ücretsiz olacaktır.
Öncelikli olarak sağlık alanında tekelleşme kaldırılıp
Halk Anayasası Taslağı’ndan:
yerine her koşulda halk için
ücretsiz sağlık getirilecek“Madde 36: Sağlık, konut,
tir. İnsanlar doğduğundan
ulaşım.
itibaren bu haktan koşulsuz
A- Herkes doğuştan başlayaolarak sonuna kadar yararrak sağlıklı ve güvenli bir
lanabilecektir.
Halk Cephesi’nin hazıryaşam hakkına sahiptir. Devlet
ladığı Halk Anayasası
bu amaçla insan sağlığını her
Taslağı’nda bu durum şu
şeyin üzerinde tutarak her türşekilde ifade ediliyor:
“Madde 36: Sağlık,
den sağlık hizmetlerini
konut, ulaşım.
ücretsiz karşılar”
A-Herkes doğuştan baş-

OLİGARŞİNİN DEĞİL, HALKIN İKTİDARINI İSTİYORUZ!
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Hayatın
Öğrettikleri
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Yürüyüş
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Bir Bayram
Günü Çelişkisi

Bir bayram günü yine yollarda, halkın
arasındayız. Bugün halkın birlik ve dayanışma günü...
Faşizmin halkın tüm moral değerlerine saldırdığı bu
süreçte bin yıllık tarihi olan bayramlarımıza sahip çıkmak,
80 saat çatışılarak kaldırılan cenazelerimize sahip çıkmak
kadar çok önemli.
Ellerimizde umudun sesi, dergimiz... Anadolu’nun
yoksul mahallelerinden birinin sokaklarındayız. Yüksel
Moğultaylar’ın halkla devrimcilerin bağını koparmak
için korku ve gözdağında sınır tanımadığı mahallelerimizden biri.
Binbir zorlukla kurduğumuz ancak her etkinliğine
yüzlerce insanın katıldığı ve etkinliği ayakta izlemek
zorunda kaldığı Ege Kültür Sanat Merkezi, 5 ayda 2
polis baskını yaşadı.
Birinde dernek boştu. Diğerinde 8 Mart’ta Sabo’nun
kadınları için toplanan onlarca insanımızla yaptığımız
bir anmadaydık. 3 TOMA, birkaç akrep, 2 otobüs çevik
kuvvet, onlarca sivil araç tarafından kuşatıldık.
Tam da “bize ölüm yok” türküsünü söylerken girdiler
kapılardan içeri. Ağır silahlarını içlerinde ortaokul çağlarında çocuğumuzun da olduğu insanlarımıza doğrulttular.
İçimizden birisi, hepimiz adına yürüdü üstlerine…
Şafak’tı, Bahtiyar’dı, Elif Sultan’dı, Ali Rıza’ydı, Müjdat
Yanat’tı, Canan Kulaksız’dı, Ahmet İbili’ydi… İçimizden
biriydi işte.
30 kadar Cephelinin karşısında, tarihsel haksızlığıyla
son derece gergin bir şekilde korkuya kapılmamızı,
telaşa düşmemizi, tedirgin olmamızı bekleyen polisin
tam önüne dikiliverdi.
Sağ elini kaldırıp düşmanın namlusuna bir tokat
indirdi: “İndir o silahını” dedi! “Ölümü yenenleri selamlamak için biraraya gelenleri ölümle mi korkutacaksın?”
Bu cüret karşısında bir böcek gibi ezilen düşman
hıncını mahalle halkından almaya kalkıştı. Derneğimizi
sabah bizimle açıp akşam bizimle kapatan çocuklarımıza
nişan aldı. Bizi sahiplenen komşularımıza küfürler,
tehditler yağdırdı, balkonlarına silah doğrulttu.
Bu da yetmedi bir hafta sonra derneğimizi kapattı ve
bize dernek yeri vermeye kalkanları tehdit etti. Aylardır
mahallemizde derneğimiz yok, ama umudumuz var. Her
hafta kapılarını çalan “Yürüyüş”ümüz var. Karda, kışta,
baharda, yılın en sıcak gününde sokaklarını arşınlayan
Halk Cepheliler var.
Tüm baskılara, tehditlere, gözaltı tutuklama terörüne
rağmen halkından vazgeçmeyen, sevdasından dönmeyen
devrimciler var.
Ve bir bayram günü halkın kapılarını çaldığımızda

büyük bir mutlulukla gülümsedikleri biz değil, umudumuzdu, biliyorduk. “Nerelerdesiniz, kaynanam dün yer
sahibinize gittiydi bayramlaşmaya, sormuş sizi, Yamanlar’da olduğunuzu ondan öğrendim” dedi bir dergi okurumuz. Sorsanız, çıkaramayız ablanın kaynanasını. Tanımayız. Ama halk sorup soruşturur, arayıp bulur bizi.
Bir başka ev kalabalık, akrabalar bir arada. Dergimizi
bırakıp öpüyoruz yaşlıların ellerini. Bir çay içmeden bırakmıyorlar bizi.
Bu defa başka bir kapıdayız. Ana, yaşlı ve hasta
eşinin yanından ayrılmamak için bulaşıkları balkonda
yıkıyor. O kadar seviyor onu, değer veriyor ve bizi sanki
torunları gelmiş gibi doğal ve sade kucaklıyor.
Bir diğer dergi okuru amcamıza doğru giderken bisikletli bir genç yaklaşıyor yanımıza. Geçen senelerde
eski derneğimize gelip giderdi, ilkokul çağındaydı. Şimdi
biraz büyümüş. Mehmet amcalara mı gidiyorsunuz abla,
evdedir o, diyor. Dergi okurlarımızı biliyor. Ve ekliyor;
biz de geleceğin “Yürüyüş”çüleriyiz abla, diyor. Sarılıp
bayramlaşıyoruz onunla da. Dünle yarının kucaklaşması
bu. Ve elbette düşmanın en büyük korkusu.
Ve derneğimizin sokağına giriyoruz. Çok özlemişiz
komşularımızı. Onlar da öyle olacak ki yaşlı teyzeler
yaşlarına bakmadan ayağa kalkıp yollarda karşılıyorlar
bizleri. Torunları bacaklarımıza sarılıyorlar.
Ellerimizden dergileri kapıp babalarına götürüyorlar.
Kucaklaşıyor, gelinlerini torunlarını soruyoruz. Onlar
da bizim diğer arkadaşlarımızı soruyorlar. Hepimiz gözlerimizden öpülüyoruz.
Mahallelinin velisinden delisine herkesle bayramlaşıyoruz. Halkın gözünde devrimcileri görünce çakan
ışık, zafer muştumuzdur, biliyoruz. AKP’nin katil
köpekleri, o mahallenin sokaklarında güneş gözlükleri,
siyah film çekilmis araçları, halktan kendilerini koruyacak
ağır silahlarıyla dolaşırlar ancak.
Biz ise o sokaklardaki yüzlerce evin mutfağında
yemek yapar, avlusunda çay içer, çocuklarının yataklarında
uyuruz. Çocuklar bizi görünce bir bayram daha yaşar,
yetmiş yaşında analarımız ayağa kalkar mutluluktan,
gelinler yedirip içirir, abiler cebimize harçlığımızı koyup
öyle uğurlarlar.
İşte halk böyledir...
Yani hem bizi bu kadar çok sevip, hem dernek yeri
vermeyi göze alamayacak kadar çok korkarlar düşmandan.
Ve bu da hayatın tam ortasında duran çelişkidir. Ve tüm
çelişkiler gibi çözülmeyi beklemektedir.
Soru sor, ana halkayı bul, çelişkiyi çöz. Çöz ki her
biri bir bayram olan o güzel günler gelsin artık!
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KESK Yöneticileri, Kamu Emekçileri Cepheliler’in
Başlattığı Açlık Grevini Ziyaret Etmedi!

Sendikaları Bedel Ödeyerek Kuran,
Devrimci Memurlardır; Kimsenin
Bu Bedeli Çiğnemesine İzin Vermeyeceğiz!
HATAY EĞİTİM-SEN
BAŞKANI, AÇLIK GREVİ YAPAN KEC’LİLERİ
ZİYERET ETMEDİ!
İSTANBUL EĞİTİMSEN 3 NO’LU VE 7
NO’LU ŞUBELER,
AÇLIK GREVİ İÇİN
SENDİKA BİNASINI
VERMEDİLER!
NEDEN?
SENDİKAYA ALMAYARAK, ZİYARET ETMEYEREK NEYİ İSPATLAMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ?
SENDİKALAR SİZLERİN MALI DEĞİLDİR,
BUNU ÖĞRENECEKSİNİZ!
SENDİKALARI, BEDEL ÖDEYEREK KURAN DEVRİMCİ MEMURLARDIR; KİMSENİN BU BEDELİ ÇİĞNEMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ!
Kamu Emekçileri Cepheliler olarak; 30 Haziran 2016 Perşembe günü,
saat 14.00’de, Hatay Eğitim-Sen binasında yaptığımız basın toplantısıyla;
İŞ GÜVENCEMİZİN ELİMİZDEN ALINMASINA KARŞI,
BASKI VE SORUŞTURMALARA KARŞI,
PERFORMANS DEĞERLENDİRMELERİNE KARŞI,
AÇIĞA ALMA VE SÜRGÜNLERE KARŞI,

KATLEDİLEN ÇOCUKLARIMIZ İÇİN “ADALET İSTİYORUZ”
talebiyle 1 günlük açlık grevi yaptık.
Aynı tarihlerde, daha önce planlanan KESK MYK üyelerinin Hatay
iline ziyaretleri vardı. Hatay KESK
Şubeler Platformu’nun gündeminde
olan baskılar, sürgünler, cezalar gündemi üzerine davet edilmişlerdi. Bir
dizi görüşmeler, toplantılar, Valilikle
randevu programları vardı. Şubeler
Platformu olarak, saldırılarla ilgili
basın açıklaması yapılmış, ardından
KESK İl Değerlendirme Toplantısı’na
geçilmiştir. Açıklamada, açlık grevine
şöyle bir değinilip geçiştirilmiştir.
Sorunları çözmek adına gelip, Valilik
vb. kurumlarla görüşme taleplerine,
kurumlar tarafından olumlu cevap
verilmemiştir ve KESK bu konuda
ısrarcı olmamış, sonuç alıcı bir pratik
sergilememiştir. Tüm ülkede olduğu
gibi Hatay’da da aylarca artarak devam eden sürgün, baskı ve cezalar,
açığa almaları yaşayan kamu emekçilerinin talebi üzerine çağrılmıştı
KESK heyeti. Bu heyet (KESK Genel
Sekreteri Hasan Toprak, KESK Genel
Örgütlenme Sekreteri İlhan Yiğit,
Eğitim-Sen MYK üyelerinden Genel
Örgütlenme Sekreteri İsmail Sağdıç,
Genel Mali Sekreter Mesut Fırat ve
SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden)
ilimize gelerek tamamen sembolik,

üyelerin taleplerinden uzak, Hatay’ın
tarihi, kültürel yerleri gezilip yemekleri
yenilerek gezilerini bitirmişlerdir.
Ülkemizde yakıcılığını her alanda
hissettiren, halkımızın ve kamu emekçilerinin üzerindeki baskılar, saldırılar
karşısında KESK heyetinin eylem ve
mücadele programından uzak, aymazca davrandıkları görüldü. Aynı
tarihlerde Kamu Emekçileri Cepheliler’in bütün bu saldırılara ilişkin
başlattıkları açlık grevini bilmelerine
rağmen gündemlerine almayarak ziyaret etmemişlerdir. Heyetin yaptığı
KESK İl Değerlendirme Toplantısı’nda (bu toplantıya KESK üye ve
yöneticilerinden 35 kişi katılmıştır.)
KEC’lilerin, kendilerine yönelik eleştirileri olmuştur, ancak “3 MAYMUN”u oynamaya devam etmişlerdir.
Ayrıca Eğitim-Sen Hatay Şube Başkanı da sendikaya gelmemiş, açlık
grevi yapan bizleri ziyaret etmemiştir.
Eleştirilerimiz;
Bugüne kadar, ülkemizde genelde
iş güvencesine, baskı, sürgün ve cezalara karşı bir mücadele programı
çıkarılmaması;
Özelde ilimizde devam eden, sendikal ve demokratik bütün eylem ve
etkinliklerin, sürgünlerin, soruşturmaların raporlaştırıldığı ve her üç
ayda bir KESK Genel Merkezi tarafından yayınlanan Hak İhlalleri Ra-
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poru’na eklenmemesidir.
30 Haziran’da Eğitim-Sen Hatay
Şube binasında başlatılan açlık grevine 10 metre uzaklıkta bir otelde
konaklayan KESK heyeti, neden
açlık grevi yapan Kamu Emekçileri
Cepheliler’i ve sendikaları ziyaret
etmediği sorgulanmış ve teşhir edilmiştir.
Eğitim-Sen Hatay Şube dışında,
benzer yaklaşım İstanbul’da da yaşanmıştır.
25 Haziran’da gerçekleştireceğimiz 24 saatlik açlık grevi için, sendika
üyesi ve yönetiminde olan arkadaşlarımız, diğer yönetici arkadaşlara
bu düşünceyi ilettiler. Aldığımız cevaplar şöyleydi:
Eğitim-Sen 3 No’lu Şube: Yerlerinin bu tür etkinlikler için uygun
olmadığını ifade etti. ‘Ne tür etkinlik’
diye sorulduğunda ‘ağzımdan cımbızla
alacağınız kelimeler kullanmayacağım’ diye cevap verilmiştir. Oysa
soru çok net? Gayet apolitik, sorumluluktan, ciddiyetten uzak verilen bu
cevap, zihniyetlerini ortaya koymuştur.
Zihniyetleri belli olan anlayışların,
bu tarz cevap vermesi şaşırtmadı bizi.
Eğitim-Sen 7 No’lu Şube: Şube
yöneticileriyle, yine kendisi de aynı
şubede yönetici olan bir arkadaşımız
konuşmuştur. Aldığımız yanıt şudur:
“Sendikanın içinde bulunduğu pasaj
gece kapatılmaktadır. Ayrıca sendika,
kendi dışında bir grubun, 24 saatlik
açlık grevine uygun değildir.” Soruyoruz, “kendi dışında bir grup” demek;
“Sendikacılığa onlar gibi bakmıyor
oluşumuz” mudur? Yoksa en başta yönetimde kendileriyle birlikte çalışan
arkadaşlarına ve kendi şubelerinden
bu açlık grevine katılan 3 üyesine hakaret ederek suç işlediğinin farkında
mıdırlar? Pardon, onlar sendika dışıysa
siz kimsiniz? Sendikanın neresindesiniz? Acaba “gerçek sendikacılık nedir’”
diye öğrenmeden sendika yöneticisi
mi oldunuz? Bizlerin dillendirdiği sorunlar sizleri ilgilendirmiyor mu? Sadece, sorun yaşanırsa avukat gönderen
bir hukuk bürosu musunuz? Eğitim
alanında ne kadar çok sorun yaşandığını
biliyorken, sorunlara bu kadar duyarsız
yaklaşmak ve duyarlı davrananları da
umursamamak ne anlama gelmektedir?

Sendika, sadece basın açıklaması yapan,
okulların kültür kulübü gibi çalışıp
sınırlı sayıda etkinlik düzenleyen, gezi
ve pikniklerle üyelerini rahatlatan bir
yer midir? Ayrıca ‘pasaj kapalı’ ne demek, bu nasıl bir cevaptır? Neyin cevabıdır bu biz anlamadık.
Bizim bildiğimiz sendikacılık anlayışı, ülke ve dünyadan kopuk olmayan, öncelikle kendi sorunları ve
hak alma mücadeleleri başta olmak
üzere tüm ülke sorunlarına duyarlı
çalışmalar üreten DKÖ anlayışıdır.
Bu anlayışta ise haklarımızı çalan
ve üyelerimizi perişan edenlerle uzlaşma değil, emekçilerin yanında saf
tutma vardır. Sendikalar ise bırakın
kendi üyelerinin taleplerini, ülkede
sorun yaşayan diğer emek gruplarının
da yanında olmalı ve gerektiğinde
yer vermelidir. Hizmet ettiğiniz artık
emekçiler değil, sendika patronlarıdır.
Bize de sizin gibi olmadığımız için
“kırmızı çizgiler” çiziyorsunuz. Ne
çizerseniz çizin, tarih hiçbir gerçeği
gizleyemez. Bu sendikaları zor koşullarda kuranlar sayesinde sendikalarda bulunabiliyor, kapılarını açabiliyorsunuz.
Bizlere, “sendika bu tür eylemler
için uygun değildir” diyenler, bu
kadar cahil değillerse, taraflı bir niyet
içerisindedirler. Nitekim daha önce
Eğitim-Sen şubelerinde yapılan açlık
grevlerinden birkaçını sıralayalım:
2008 yılı: ‘Savaşa Hayır! Yaşamak
ve Yaşatmak İçin’ başlığı altında
açlık grevi (Mardin)
2008 yılı: Hasan Güngör için
açlık grevi (Diyarbakır)
2011 yılı: ‘Tutuklama ve Sürgünlere Karşı 2 günlük açlık grevi (Urfa)
2015 yılı: 10 Ekim’de gerçekleşen
Ankara Katliamı’nı lanetlemek ve
suçluların bulunması için (Mardin)
2016 yılı: Sürgün ve soruşturmalara karşı (Hatay)
Bu bilgiyi, açlık grevi için neden
yer verildiği için aktarmıyoruz; bize
neden verilmediğini sormak için aktarıyoruz. “Bu tip” denilen şey için yer
verilmiş oysa. Demokratik kitle örgütü
olarak yapması gerekeni yapmıştır.
Kapılarının, haksızlığa, adaletsizliğe
uğrayanlara açık olması gerekiyor.
Geçmişte yapılan bu sorumluluk, bugün

hangi gerekçeyle yapılmıyor? Kaldı
ki açlık grevi yapanlar da kendi üyeleri
ve açlık grevinin nedeni, kamu emekçilerine yönelik saldırılardır. AKP’nin
saldırıları, Eğitim-Sen 3 ve 7 no’lu
şubeleri ilgilendirmiyor mu? Onların
adalet talebi yok mu? Kamu emekçilerine yönelik saldırılar, kendilerinden,
kurumlarından bağımsız değildir. Bu
yanıyla ele aldığımızda, biz “neden”
sorusunun cevabını kendilerinden bekliyoruz. Neden sendika yerimizi bize
açmadınız?
Yaşadığımız bu süreç, bir kez
daha sendikadaki anlayışların, kapılarını, devrimci memurlara kapatmak
isteği gerçeğidir. Bu gerçek yeni değildir. “Kırmızı çizgileri” olduklarını
biliyoruz. Kamu emekçilerine bu kadar azgınca saldırılırken, hakları tek
tek gasp edilirken, kendilerini “emek
örgütü” olarak ifade eden sendikaların,
bu saldırılara karşı bir şey yapmaması,
sessiz kalması, sendikaların ne duruma
geldiğini bize gösteriyor. Kendileri
yapmadığı gibi, yapanlara yerlerini
vermeyerek, yok sayarak, tarafını somut olarak ortaya koymuştur.
Bizler Kamu Emekçileri Cepheliler olarak, AKP’nin saldırılarına
boyun eğmeyeceğimizi, mücadele
edeceğimizi, direneceğimizi bir kez
daha haykırıyoruz.
Reformist, Kürt milliyetçi anlayışla sendikaları yönetenlere buradan
sesleniyoruz; kanımızla, canımızla,
bedellerle kazandığımız sendika kapılarını yüzümüze kapatmanın hesabını vereceksiniz. Bizi yok saymakla yok olmayacağız. Ama siz,
bu zihniyetinizle yok olacaksınız…
EMEKÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!
KAMU EMEKÇİLERİ CEPHESİ
Not: Hatay iline gelen KESK heyetine eşlik eden KESK Hatay Şubeler Platformu Dönem Sözcüleri
(SES HATAY ŞUBESİ, TARIM ORKAM SEN HATAY İL TEMSİLCİLİĞİ, BES İL TEMSİLCİLİĞİ) yaşanan bu aymazlıkta yer almış, heyete
üç günlük “tarihi ve kültürel bir gezi”
rehberliği yaparak ‘görevini’ yapmıştır.

ONLARIN KRİZİ BİZİM GÜCÜMÜZDÜR!

ULUSLARARASI İŞ GÜCÜ
KANUN TASARISI
GERİ ÇEKİLSİN!
AKP, yabancıların ülkemizde denetime tabi tutulmadan çalışmasının,
ucuz iş gücü olarak çalıştırılmasının
önünü açan bir yasa tasarısını meclisten
geçirmeye çalışıyor. “Uluslararası İş
Gücü Kanun Tasarısı”, 28 Haziran
günü TBMM Sağlık, Aile, Çalışma
ve Sosyal İşler Komisyonu’nda kabul
edilmesinin ardından 12 Temmuz’da
da TBMM’de görüşüldü.
Tasarı ile ilgili Başbakan Binali
Yıldırım, 14 Haziran günü AKP grup
toplantısındaki konuşmada şöyle demişti: “Türkiye artık küresel yatırım
için önemli bir merkez haline geliyor.
Konumu bunu gerektiriyor, şartlar
bunu gerektiriyor. Güçlü iradenin
sonucu olarak uzun vadeli yatırımlar
Türkiye’ye geliyor. Şimdi bir ihtiyaç
doğdu, o da şu: Yurt dışındaki beyinleri, ülkemizin değerlerine değer
katacak beyinleri yüksek teknoloji,
yenilikçi teknolojilerin üretimini yapmak üzere dışarıdaki başka ülke tabiyetindeki beyinleri Türkiye’ye getirmek için yatırım yapıyoruz.
İkinci, bu kanunun özelliği şudur.
Biz gerek yurt içinde gerek yurt dışında yatırımcıların işini kolaylaştıracağız. Adeta önlerine turkuaz halı
sereceğiz.
Uluslararası iş gücü kanunu, reform niteliğinde, mevzuatı basitleştiren,
zaman tasarrufu sağlayan, yatırımcıların değerlerini koruyan, bürokrasiyi en alt düzeye indiren, adeta
sessiz devrim niteliğindeki bir düzenlemedir. İnşallah meclisimizden geçtiği
zaman, küresel yatırımlar ülkemize
çok daha fazla gelmeye başlayacak.
Türkiye’de uzun süre yatırım yapmak
istiyorsanız, hem Türkiye’ye hem kendinize gelir sağlamak istiyorsanız size
turkuaz kart verelim, burada oturma
izniniz olsun, ya da doğrudan vatandaşlık verelim. Hem Türkiye’ye hem
kendinize katkınız olsun.”
Benzer bir yasa tasarısı, “Yabancı
İstihdamı Kanunu” adı altında Şubat

2015’te TBMM gündemine gelmişti.
Bununla ilgili Şubat 2015’te Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denilmişti: “Tasarı ile sadece ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Bakanlar Kurulu’na, kanunlarda yalnızca Türk vatandaşlarına hasredilen
iş ve mesleklerin yabancılar tarafından, kamu görevlisi olunmaması
kaydıyla, icrasına izin verilmesi konusunda yetki verilmektedir. Buradan
anlaşılacağı üzere ne ‘sadece Türk
vatandaşlarınca yapılabilecek işlerin
yabancılara açılması’ ne de ‘bütün
memuriyetlerin yabancılara açılması’
kesinlikle söz konusu değildir.”
Uluslararası İş Gücü Kanun Tasarısı’nın içeriğine baktığımız zaman
ise şu maddeleri görüyoruz:
“...Uluslararası iş gücü politikası
doğrultusunda, eğitim düzeyi, mesleki
deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı,
Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama
etkisi ile Uluslararası İş Gücü Politikası
Danışma Kurulu önerileri ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre
başvurusu uygun görülen yabancılara
“Turkuaz Kart” verilecek. Turkuaz
Kart sahibi yabancı, süresiz çalışma
izninin sağladığı haklardan yararlanacak.” (Madde 11, Turkuaz Kart)
...Geçerli ikamet izni olan yabancılar, ikamet izin sürelerini aşmamak
ve karşılığında ücret veya benzeri
bir menfaat sağlamamak kaydıyla
kamu yararına çalışan dernekler ile
vergi muafiyeti tanınan vakıflarda
çalışma izni muafiyet belgesi alarak
çalışabilecek. (Madde 14, Kamu yararına çalışma)
...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca belirlenen ve uluslararası
iş gücü politikasına uygun, eğitim düzeyi, ücreti, mesleki deneyimi, bilim
ve teknolojiye katkısı ve benzeri özellikleri itibarıyla nitelikli iş gücü olarak
değerlendirilen, alanındaki başarısı
ile uluslararası düzeyde temayüz etmiş

olarak bilimsel, kültürel, sanatsal veya
sportif amaçla Türkiye’ye gelen yabancılara çalışma izni verilmesinde
istisnai hükümler uygulanacak. (Madde
17, Çalışma izninin istisnai olarak verilebileceği yabancılar)
...Uluslararası koruma talebinde
bulunan ve henüz başvurusu hakkında
son karar verilmemiş veya şartlı mülteci olan yabancılar, uluslararası
koruma başvurusu tarihinden, geçici
koruma sağlanan yabancılar ise geçici koruma kimlik belgesinin düzenlendiği tarihten altı ay sonra çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti
almak için başvurabilecekler. (Madde
18, Uluslararası koruma kapsamında
olan yabancılar)
...Öğrenimlerini Türkiye’de bir
yükseköğretim kurumunun mühendislik-mimarlık fakültelerinde veya yurtdışında ilgili ülke makamları ve YÖK
tarafından tanınmış bir yükseköğretim
kurumunda tamamlayarak mühendis
ve mimar unvanlarını almış olan yabancılar, proje bazlı veya geçici süre
ile çalışma izni alabilecek. (Madde
21, Yabancı Mühendis Mimarlar)”
Yasa tasarısının mühendislik-mimarlık meslek alanını ilgilendiren boyutu da var. 6235 sayılı TMMOB kanununun 34. maddesi tamamen yürürlükten kaldırılıyor. Maddenin içeriği
şöyleydi: “Yabancı müteahhit veya
yabancı kuruluşlar, Türkiye’de taahhüt
ettikleri mühendislik veya mimarlıkla
ilgili işlerde, yalnız bu işe münhasır
kalmak kaydıyla, Bayındırlık ve İskan
Bakanlığının ve TMMOB’un görüşleri
alınarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’nca verilen çalışma izni ile
yabancı uzman çalıştırabilirler.” Ek
olarak; TMMOB yasasının 35. maddesindeki “Yabancı uyruklu mühendislik ve mimarlık mesleği mensupları,
TMMOB’un görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca
verilen çalışma izni ile çalışabilir veya
çalıştırılabilir.”
cümlesindeki
“TMMOB’un görüşleri alınarak” ifa-

OLİGARŞİNİN DEĞİL, HALKIN İKTİDARINI İSTİYORUZ!

Sayı: 531

Yürüyüş
24 Temmuz
2016

35

Sayı: 531

Yürüyüş
24 Temmuz
2016

desi çıkartılıyor.
Özetlemek gerekirse “Uluslararası
İş gücü Kanun Tasarısı”nın hayata
geçmesi durumunda;
-Mühendislik, mimarlık, doktorluk vb. hizmet alanlarında çalışacak olan yabancılara Turkuaz
Kart ile süresiz çalışma ve ikamet
etme izni verilecek ve bu hizmet
alanları sınırsız, denetimsiz ve kuralsız olarak yabancı çalışanlara
açılacak. Aynı zamanda akademik
ve mesleki yeterlilik aranmayacak.
-Nitelikli iş gücü olarak değerlendirilen, kamu yararına olan
(TÜRGEV veya ENSAR gibi (!) )
veya vergi muafiyeti olan dernek
veya vakıflarda çalışacak yabancılara ve mülteci durumunda olan
yabancılara çalışma izni muafiyeti
verilecek.
-TMMOB’un, yabancı mühendislerin ülkemizde çalışmasıyla
ilgili görüş bildirme yetkisi elinden
alınacak.
-Yabancı mühendis-mimarların
Türkiye’de mesleğini icra edebilmesi için gereken denklik şartı

aranmayacak.
Yani başta mühendislik-mimarlık
olmak üzere, birçok alanda yabancılara
sınırsız çalışma olanağı verilecek. AKP,
yabancılara “kim olursan ol gel” diyecek; duruma göre mesleki yeterliliği,
çalışma iznini, ikamet iznini de bir
kenara bırakacak, asgari ücrete yabancı
işçi çalıştıracak veya ülkemizdeki işsizler ordusuna milyonlarca yabancı
işçi dahil olacak. Aynı durum, ülkemizdeki emekçiler için ise katmerlenerek büyüyecektir.
İzmir’de Polyak Madencilik önünde direnen maden işçileri şöyle diyordu: “Bizleri işe almıyorlar, hatta
bunun için Çin’den bile işçi getiriyorlar.” Bu yasa tasarısıyla artık bu
örnekleri tüm meslek gruplarında
göreceğiz, duyacağız.
Bu yasa tasarısı; AKP’nin mülteci
politikasından, Suriyeliler’e vatandaşlık verilmesinden bağımsız değildir. AKP’nin temel derdi; ülkemize
gelen mülteciler başta olmak üzere
tüm yabancıları ucuz iş gücü olarak
çalıştırmaktır.
Bunu da yasa tasarısında; “nitelikli iş gücü”, “uluslararası iş gücü

Halkı ve Vatanı
Sevmenin Ustalarıyız!
12 Temmuz’da İzmir Konak’ta bulunan
TÜM-TİS Sendikası’nda Halk Cephesi’nin
düzenlediği “Halk ve Vatan Sevgisi Semineri” yapıldı. Av. Behiç Aşçı’nın konuşmacı
olarak katıldığı seminerde öncelikle Halk
Cephesi adına bir konuşma yapıldı. Vatanseverlik ve vatan hainliği kavramlarının
her dönem tartıştırılmaya çalışılan kavramlar
olduğu söylenerek, “Dün Adnan Menderesler bugün Tayyip Erdoğanlar yok pahasına
sattıkları vatan toprakları üzerinden halkla
alay edercesine vatansever nutuklar atmaktadırlar. Ancak 46 yıllık tarihimiz vatanseverlik kavramının Parti-Cepheli olmakla
özdeşleştiğini göstermiştir. Dün Kahraman
Altunlar bugün Alişan Şanlılar vatanseverliğin ne demek olduğunu dosta düşmana
göstermişlerdir. Emperyalizmin dünya halklarını teslim almaya çalıştığı bu süreçte
halkı savaşa katmak için ne gerekiyorsa
yapıyoruz. Kimi zaman Şafak olup dünya
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politikasına uygun” gibi muğlak, ucu
açık ifadeler kullanarak, buna dair
somut hiçbir ölçüm, denetim belirlemeden yapmaktadır. Bir yandan
da yabancı mühendis-mimarların çalışması ile ilgili TMMOB’un yetkilerini elinden alarak kendisine muhalif
olan bir meslek örgütüne bir darbe
daha vurmak istemektedir.
Bugün ülkemizde sadece mühendislik-mimarlık bölümlerinde yaklaşık
435 bin öğrenci öğrenim görmektedir.
Her yıl 51 bin mühendislik-mimarlık
öğrencisi mezun olmaktadır. Sadece
TMMOB üyesi 500 bine yakın mühendis-mimar vardır.
Bu yasa tasarısı, yüz binlerce mühendis-mimarı işsizlikle daha fazla
karşı karşıya bırakacak, 435 bin mühendislik-mimarlık öğrencisinin geleceğini daha da karartacaktır.
Tüm mühendis mimarlara çağrımızdır: mesleğimizi niteliksizleştiren,
yerli ve yabancı tüm meslektaşlarımızı
ucuz iş gücü haline getiren, meslek
örgütümüz TMMOB’un yetkilerini
daha da kısıtlayan bu yasa tasarısının
geri çekilmesi için, AKP faşizmine
karşı mücadelemizi yükseltelim

halklarını Bahtiyar kılıyoruz. Kimi zaman
Hatice olup yeni destanlar yaratıyoruz.
Düşmanı tanımak için, daha iyi kavramak
için bu tür eğitimler de yapmak gerekiyor.
Anadolu ihtilalinin yolu buralardan geçiyor”
denildi. Seminer için söz alan Behiç Aşçı,
emperyalizmin ne olduğunu, kapitalist sistemin nasıl işletildiğini anlattı. Egemenler,
dünya halklarını bilgisiz, cahil bırakıyor,
bu sayede yönetiyor, diyerek; eğitimin,
düşmanı tanımanın bu mücadeleyi kazanmada ne kadar önemli olduğunu ifade etti.
Ara verilen birinci bölümün ardından türküler söylendi. 2 saat süren seminere 52
kişi katıldı.

Halk Bahçeleri
Hazırlıkları Sürüyor!
İzmir Doğançay’da 18 Temmuz’da Halk
Bahçesi düzenlenmesi için, Halk Bahçesi
Komitesi sabah saatlerinde bir araya geldi.
Büyük gönüllülük ve coşkuyla yapılan çalışmalarda ekim yapmak için tabla örneği
hazırlandı. Çalışmalar halkın katılımı ile
devam ediyor.

Her Anımızı
Şehitlerimizle
Yaşayacağız
Eskişehir Halk Cephesi
15, 17 Temmuz’da, Eskişehir
devrim şehitlerinin ailelerini
ve mezarlarını ziyaret etti.
İlk olarak 1994 yılında trafik
kazasında ölümsüzleşen İsmail Karademir’in mezarı temizlendi. Ardından Bayrampaşa’da Çevik Kuvvet’in beynini tarayan Çiğdem Yakşi’nin ailesi ile birlikte mezarı
temizlenip yıkandı ve mezarı
başında Yürüyüş dergisinin
529. sayısındaki Çiğdem ile
ilgili yazı okundu. Annesi,
çocukluğunu ve nasıl yetiştirdiğini anlattıktan sonra bir
dahaki ziyarette yine birlikte
olacakları belirtilerek ziyaret
sonlandırıldı.
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G ençlik Federasyonu’ndan
Eğitim sistemi tepeden
tırnağa sorunlar
yumağıdır.
Okulların yetersizliği, öğretmen açığı, dersliklerin yetersizliği, kalabalık sınıflar, anaokulundan başlayarak eğitimin her kademesinin paralı oluşu; anti-demokratik,
anti-bilimsel, ezbere dayalı eğitim sistemi; öğrencilerin beceri ve yeteneklerini körelten, onları ilkokuldan başlayarak birer yarış atına çeviren sınav
sistemi vb.
Eğitim sistemi yap-boz tahtasıdır;
2002, 2003, 2004'te birer defa, 2005'te
5 defa, 2007, 2008'de birer defa,
2010'da 2 defa, 2011, 2012'de de birer
defa olmak üzere 12 yılda 15 kez değiştirildi.
Üniversite sınav sistemi ise son 35
yılda 72 kez değişmiştir ve her sınav
öncesi ve sonrası tartışmalar yapılır
sınav sistemleriyle ilgili...
Sınıflarda öğrenci sayısının kalabalıklığı dünya sıralamasında, yüzde 27,3
öğrenci sayısı ile 7. sırada ülkemiz.
Denir ya neresinden tutarsanız elinizde kalır!
GENÇLİĞİ ÖRGÜTLEYECEK
GELECEĞİ BİZ KURACAĞIZ!
"Gençlik kime aitse gelecek
onundur" sözü doğrudur. Bu basit
bir söz değil, tarih tarafından
onaylanmış bir gerçektir. Bunu
asla unutmamalıyız. Gençliği,
onun maddi ve kültürel çıkarları nın savunulması uğrunda yürütü len günlük pratik mücadele yo luyla, devrimci kavga için kaza nıp çekmek gerekir..." (Dimit rov/Gençlik İçin Notlar/ syf:73/
Evrensel Yay.)

YAZ KAMPLARI-1

Düzen eğlence anlayışıyla da dayatıyor. UNUT, kimliğini, geleneklerini, kültürünü,
sömürülmüşlüğünü, horlanmışlığını unut. "Ahlak, onur, namus... Bu kavramlar çok demode, çağ dışı. Biraz uygarlık öğrenin, bakın dünya globalleşti artık, sınırlarınızı aşın!"
İşte düzenin dayattığı kültür budur, bunun adı kimliksizleşmedir, yozlaşmadır.
Her gün iki-üç sayfa otellerin, barların, çeşitli seyahat turlarının yaz tatili ya da eğlence etkinliklerinin reklamını yapan gazeteler, bizim kamp duyurularımıza, haberlerimize yer vermez. Televizyonlarda ya da reklam panolarında da göremezsiniz. Eğer duvarlarda afişini vb. gördüyseniz, emin olun ki çoğu zaman o afişi asabilmek için ya gözaltına alınmış ya da milyonlarca liralık para cezasına maruz kalmışızdır. Örgütlediğimiz her eylem, her etkinlikte olduğu gibi kamp çalışmalarını yaparken de düzenin
baskılarına, taciz ve tehditlerine maruz kalırız. Gözaltına alınır, işkence görür, hatta tutuklanırız.
Milyarlarca para akıtılan sponsorlarımız yoktur bizim. Her şeyi örgütlü gücümüzle,
halkımızla, ailelerimizle birlikte örgütleriz. Her türlü yozluğa, imkanlarını kırmızı halı
misali seren belediyelerden, bir otobüsü ya da başka ihtiyaçlarımızı çoğunlukla kavga
dövüş alırız. O da çok sınırlıdır. Bazen de başka zaman uygulanmayan her türlü yasal,
bürokratik uygulama, mevzuat vb. denilerek, karşımıza engel olarak çıkarılır. Hiçbir
şey alamayız. O nedenle kamp yerinin bulunması ve kiralanması, ulaşım için gerekli
otobüsler, kalacağımız süre boyunca gerekli olan yiyecek, içecek malzeme, çadırlar,
battaniyeler, sağlık malzemeleri gibi tüm ihtiyaçlarımızı kolektif bir çalışma ile karşılarız. Ortak kullanım malzemeleri dışında kişisel ihtiyaçlarımızı da (kıyafet, terlik, ayakkabı vb.) yine kolektif bir şekilde, kimseyi eksik bırakmayacak şekilde temin ederiz.
Kamp süresince sabah kalkıştan akşam yattığımız saate kadar her saati hep birlikte üreterek geçiririz. Biz de eğleniriz. Ancak bizim eğlence anlayışımız da kültürümüzden, geleneklerimizden beslenir. Türkülerimiz, halaylarımız, oyunlarımız, skeçler, tiyatro oyunları, müzik dinletilerimiz, film gösterimlerimizle dolu dolu ve paylaşmanın,
üretmenin, dostluğun en saf, en temiz olanıyla geçer zamanımız. Gittiğimiz her yerde
kamp sahibinden çalışanlarına, kamp yapan diğer ailelere kadar orada bulunan herkesi etkinliklerimize davet ederiz. Bir devrimcinin temel faaliyeti kitle çalışması ve örgütlenmektir; bunu kamp yerinde de sürdürürüz. Bu vesile ile kamplarda pek çok yeni insan ile tanışırız ve bunlar sürekliliği olan ilişkilere dönüşür. Kampa gelen arkadaşlarımızdan orada tanıştığımız insanlara kadar herkesin ortak düşüncesi şu olur, "Burası düzenden farklı bir yer. Paylaşmanın, üretmenin mutluluğunu yaşadığımız yer."
Kamplarımızda ayrıca bir önceki sene yaptığımız çalışmaları değerlendirir, gelecek
seneye dair yeni programlar çıkarırız. Gençliğin sorunları nelerdir, öne çıkan sorunlar
ile ilgili ne tür çalışmalar yapabiliriz; bunları hep birlikte tartışıp, çözüm üretiriz. Yani
bir sonraki senenin programını da hep birlikte çıkarmış oluruz.
İşte bu nedenle önemlidir kamp faaliyetlerimiz. Bizim için tatil değil, örgütlenme
çalışmamızın bir aracıdır kamplar. Çalışmalarını da bu ciddiyetle yaparız ve yapmalıyız. Kamplarımıza gelen insanlar "çok ucuzdu o yüzden geldim", "kafa dağıtmaya
geldim", "stres atmaya geldim" dememelidir, böyle düşünmemelidir. Onlara göre eğlence anlayışımızı, kampımızın amacını ve içeriğini doğru ve anlaşılır bir şekilde anlatmalıyız. Her şeyin bireycileştirildiği günümüzde hayatın her alanında dayanışmayı, birlikteliği örgütlememiz gerektiğini, sorunlarımızın ancak bu şekilde aşılacağını anlatmalıyız. Yaz kamplarımız, pek çok insanın kolektivizmi öğrendiği, örgütlülüğümüzü
tanıdığı ve neden alternatif olduğumuzu kavradığı, devrimcileri tanıdığı ve sevdiği yerlerdir. Gerek kamp öncesi çalışmalarımızda, gerekse de kamptaki programalarımızı
hayata geçirmemiz, oturuşumuz, kalkışımız, insanlarla bire bir ilgilenmemiz, kısacası
tüm davranışlarımızla örnek olmalıyız.

Sayı: 531

Yürüyüş
24 Temmuz
2016

Devrimcilik Neden Zorunluluktur?
1- "Bir ülkede kütüphaneden çok
genelev varsa, o devletin görevi pezevenkliktir" demişti biri. Bu ahlaksız devlete
karşı mücadele etmek zorunluluk.

2- Emperyalizmin uşağı bir namussuz hergün televizyonlarda bir ton yalan söylüyor,
halkı katletme emirleri veriyor. Onu dinlemeye, onun emirleriyle katledilmeye mahkum değiliz.

OLİGARŞİNİN DEĞİL, HALKIN İKTİDARINI İSTİYORUZ!
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Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz varız!

LİSELİLERİN
DÜZENLE ÇELİŞKİLERİ
NELERDİR?
Liseliler sorgulamayan,
araştırmayan, merak duygusunu
körelten bu düzene karşı
öfkelidirler. Özellikle düzenin
eğitim sistemine karşı öfkelidirler.
Liselilerin vatan kavramı,
bağımsızlık kavramı gelişmiştir.
Liselilerin bir diğer çelişkisi de
düzen ile aile arasındaki çelişkidir.
Atasözü:
Sayı: 531

Yürüyüş
24 Temmuz
2016

Ot bile kökü üstünde
biter. (çıkar, büyür)

İnsanı insan yapan, toplumla bağını
kuran; geçmişi, değerleri, kültürüdür.

TALEPLERİMİZ:
 Bilimsel, eşit halk için bir eğitim istiyoruz!
 Akademikdemokratik taleplerimizin kabul edilmesini,
örgütlenme ve ifade özgürlüğü istiyoruz.
 Gericifaşist eğitim değil; halk için, halkın çıkarlarını esas alan
bir eğitim istiyoruz.
 Sormayansorgulamayan bir gençlik değil; soran, araştıran,
sorgulayan olmak istiyoruz.
 Yozlaştıran ve bunu sistemli hale getiren eğitim sistemine karşı
halkın içinde, halkın değerleriyle yetişmek istiyoruz...
 Aile baskısına son verilmesini istiyoruz
 Disiplin soruşturmalarının kaldırılmasını istiyoruz.
 Not; baskı, tehdit ve rüşvetine son verilsin!
 Aidat altında haraç alınmasına son verilsin
 Sosyal faaliyet alanları açılsın!
 Ezberci eğitime son verilsin
 Meslek liselerinde TEOG’u kaldırın.
 Sürekli eğitim sisteminde değişiklik yapılmasına son verilmeli!
 Okullarda, bizi temsil edecek, haklarımızı savunacak temsilcili
ğimizin olmasını istiyoruz.
HEMEN YERİNE
 Staj sömürüsüne son verilsin!
GETİRİLEBİLECEK
 Sınıf mevcutları azaltılsın...
 Ücretsiz ulaşım
BU TALEPLERİMİZ İÇİN
hakkı tanınmalı...
BAĞIMSIZ TÜRKİYE
 Söz karar hakkı istiyoruz...

İSTİYORUZ!

EMPERYALİZM VE AKP, HALKLARA KARŞI SAVAŞINDA
SURİYELİLERİ KULLANIYOR
"Suriyelilere Vatandaşlık" başlıklı haberler yayınlıyorlar. Bu konuda birçok yorumlar yapıldı, yapılıyor. Peki bizim bakış açımız ne bu konuda?
Öncelikle Suriyeliler, göçmen sorunu nasıl ortaya
çıktı? Emperyalizm ve işbirlikçilerinin çöken Ortadoğu-Suriye politikasının sonucu olarak böyle bir
sorun ortaya çıktı. Neden AKP Suriyelilere vatandaşlık
verme konusunda ısrar ediyor, amacı ne?
1. Seçmeni arttırmak. Böylelikle oy potansiyelini
arttıracak. Seçimlerin çare olmadığını bilenler haricindeki insanlara, yüzsüzce, 'vatandaşım oy veriyor'
hakkı yaratacak kendine.
2. İşsizliği arttırmak. AKP hem Suriyeli halkın
hem de bizim mağduriyet sebebimizdir. Buna rağmen
mağduriyetimizden avantaj sağlamaya çalışmaktadır.
Nasıl? Yurdunu terk edip gelen Suriyelilere ucuz işçi
muamelesi yapacaktır. "Çok iş az para" düşüncesiyle
onları işe alacak, Suriyeli olmayıp da çalışacak olan
insanlarımızda az parayla çalışmak zorunda kalacak.
Bu sayede sömürüyü artıracaktır.

gizleyecektir. Az paraya gece gündüz çalışan halkımız
sömürülmesinin nedenini Suriyeliler olarak görecek
ve asıl suçluyu göremeyecektir. "Suriyeliler geldi
böyle oldu" diye düşünen halkımız, Suriyelilere
düşman olacaktır. Ve zamanla iç savaş ortamı yaratılacaktır.
4. AKP halka karşı yürüttüğü savaşta halkımızı
birbirine düşman edecek ve vatandaşlık verdiği Suriyelileri eğitip, eğittiği Suriyelilerden kendine bir ordu
kuracak. Böylece katliamlarını o orduya yaptıracaktır.
Halkımız! AKP Suriyelilere vatandaşlık vermekle
bunları amaçlıyor. Asıl suçlular emperyalizm ve
AKP'dir Suriyeliler değil. Eğer bunu görmezsek; sömürü, zulüm, katliamlar artacak, halk birbirine girecektir. AKP'nin yalanlarına karşı her zaman gerçeği
haykırdık. Haykırıyoruz! Ancak örgütlü beyinler ile
bu yalanlardan korunabiliriz. Halkın cephesinde birleşelim, bu yalancı-sahtekar-katil-sömürgecilere karşı
savaşalım!
LİSELİ DEV-GENÇ

3. Asıl suçlu olan kendisini Suriyelilerin arkasında
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Alternatif Kamplarımızla Yozlaşmayı Değil
Dayanışmayı, Eğitimi, Yoldaşlığı Büyütüyoruz
1.Gün-10 Temmuz: Sabah erken
saatlerde kamp yerine vardık. Bir gün
önceden giden iki arkadaşımız kamp
yerindeki hazırlıkları tamamlamış, etrafı temizlemiş, İzmir’den gelen arkadaşlarla birlikte bizi kapıda karşıladılar. Bir süre görüşemediğimiz arkadaşlarımızla kamp yerinde bir araya
gelmiştik. El birliği ile hemen eşyalarımızı araçtan indirdik. Kısa bir kucaklaşma faslından sonra bir grup arkadaşımız belirlenmiş olan yerde çadırları kurarken, bir grup arkadaşımız
da kahvaltıyı hazırladılar. Hep birlikte
kahvaltımızı yaptıktan sonra yine hep
birlikte denize girdik. Çıkınca da hasta
tutsak Kemal Avcı ve Dev-Genç tutsağımız Seda Kaya’ya mektup yazdık.
Mektup yazmayı bitirdikten sonra
kampımızı düzenlemeye koyulduk.
Bu sırada kamp yerinde önden giden
arkadaşlarımızın tanıştığı aileler de
bize yardım ettiler. Çok geçmemişti
ama ufak tefek şeyler haricinde hazırlıklar tamamlandı. Kamp alanına
yerleştikten sonra üç tane grup kurduk.
Gruplarımızın adları; “Dersim’de Doğan Güneş”, “Karademlik” ve “Havailer”. Birinin “Havailer nasıl bir
isim ya?” diye sorması üzerine diğeri;
“Biz eylem odaklı düşünüyoruz arkadaşım” diye karşılık verince gülüşmeler
başladı. Bir kişi de isim bulmaya çalışılırken “Grup Ellaam olsun Tokatlılar
böyle konuşuyor” denildiğini duyduğunu söylüyor. Gülüşmeler artıyor.
Akşam yemeğinin hazırlandığı sırada
kamp alanına jandarma geldi. Rutin bir
uygulama olduğu için kimliklerimizi
verdik. Yapılan kimlik kontrolünden
sonra jandarma kamp alanından gitti.
Bu sırada akşam yemeği hazırlanmıştı.
Akşam yemeğimizi yiyip bitirmiş, vampir
köylü oyununu oynamış, hava kararmıştı.
“Ateş yakmanın zamanı geldi” dedik
ve yaktık ateşimizi. Ateş başında toplanmıştık ki jandarma tekrar geldi. İki
arkadaşımızı yakalanması olduğu gerekçesiyle gözaltına aldılar. Kalan arkadaşlar programlarına devam ettiler.
Burada ilk kez kamp yerinde bir araya
gelip tanışan arkadaşlarımız da vardı.

O yüzden bir yuvarlak oluşturup kendimizi tanıttık ilk önce. Konuşmaya sohbet
etmeye başlamıştık artık. Herkes devrimcilerle nasıl tanıştığını, kamp alanını
nasıl bulduğunu, nasıl hissettiğini anlattı.
Düzenin yoz kültürüne karşı yaptığımız
alternatif yaz kampında olmaktan mutlu
olduklarını belirttiler. Sonra hep birlikte
türkülerimizi söyleyip, gecemizi sonlandırdık. Gece yarısını geçtiği saatlerde
kamp sahibi sabah olduğunda kamp yerinden gitmemizi istediğini, ailelerin rahatsız olduğunu söyledi. Biz ise gitmeyeceğimizi belirttik. Daha sonra avukatımız gözaltında alınan arkadaşlarımızın yanından döndüğünde avukatımızla birlikte kamp sahibinin yanına
konuşmaya gittik ve ona gitmeyeceğimizi
on günlük kampımızı bu alanda yapacağımızı, sözleşmemizin olduğunu ve
tatil yapma hakkımızın kimse tarafından
engellenemeyeceğini söyledik.
2.Gün: Sabah 6. 30’da hep birlikte
kalkıp, sporumuzu yaptık. Programımız
başlamıştı. Ardından kahvaltımızı da
yaptık. Kahvaltı bittiğinde gruplar hemen
biraraya gelip, kitaplarını okumaya başladı. Yaklaşık bir saat kitap okuduktan
sonra sohbetlerimiz başladı. Neden devrimcilik yaptığımız üzerine; devrimciliğin
ülkemizde zorunluluk olduğunu, halkımızın kurtuluşunun devrimde olduğu
ile ilgili sohbet ettik. Öğlene doğru
denize girdik. Yine her yerde, her şeyde
olduğu gibi hep birlikteydik. Biz denizden
çıkmış yemeğe hazırlanırken kamp sahibi
tekrar gelip, kamp yerinin ruhsatsız olduğunu, kamp yerinin mühürleneceğini
söyledi ve kamp yerindeki masa sandalye
ne varsa toplamaya başladı. Kamp yerindeki aileleri bu sebeple çıkardı. Aileler
ise kamp sahibinin dediğinin tersine çıkarlarken bize “hoşçakalın” demeyi
ihmal etmediler. Hoşçakalın demeye
gelen bir aile kamp sahibinin önceki
gece; “Bu gençleri çıkarmam lazım ama
çok iyiler. Yaptıkları bir şey de yok,
nasıl çıkaracağım?” dediğini söyledi.
İşte faşizm halkımızı bu şekilde korkuyla
sindirmek istiyor. Onları zora sokuyor.
Onlara yapmak istemediği şeyleri dayatıyor. Düşünme gücünü ellerinden

alıyor halkımızın. Halkımız, doğru olanı
düşünemiyor, faşizmin buyruklarını sorgulamadan yerine getiriyor. Biz de kamp
sahibi ile konuşup “eşyaları toplamamasını, elimizde bir sözleşme olduğu
süre boyunca yani 10 gün burada kalacağımızı” söyledik. Jandarmanın sıkıştırdığını, çok zarar ettiğini, bütün müşterilerin parasını iade ettiğini söyleyip,
bize de iade etmeyi teklif etti. Ama biz
kabul etmeyip, jandarmanın verdiği talimatlara uymamasını onların böyle bir
hakkı olmadığını söyledik. Programımıza
kaldığımız yerden devam ettik. Tutsaklarımıza mektup yazdık. Öğle saatlerinde
bir yuvarlak yapıp, Nazım Hikmet’in
“Şeyh Bedrettin Destanı’nı” sırayla okuduk. “Sayko” oyununu oynadık. Bu
oyunda amaç oyunun kuralını bulmak.
Bir kişi ebe oluyor. Ebe haricinde herkes
oyunu biliyor. Sadece ebe olan kişi bilmiyor. Soru soraraktan oyunu çözmeye
çalışıyor. Tam oyun başlamıştı ki bir
arkadaşımız farkında olmadan oyunu
anlattı “ya işte şöyle şöyle oluyor” diye.
Bir anda hepimiz şok olduk. Meğerse
bu arkadaş oyunu anlamamış. Biz de
bu sefer kuralları değiştirip, yeni bir
ebe seçtik. Bu şekilde zamanın çoğunu
doldurmuştuk. Bu arada kamp sahibi
elektriği, suyu kesmiş, tuvalete de asma
kilit takmış. Bunu fark edince hemen
bir arkadaşımız gidip kamp sahibi ile
konuştu. Bunları yaparak suç işlediğini,
yasal olarak on gün kalma hakkımızın
olduğunu söyleyip, eğer açmazsa davacı
olma hakkımızın doğacağını, bu yüzden
daha çok zarar edeceğini anlattı. Bunun
üzerine fazla bir şey diyemeden anahtarları ortaya çıkardı. Akşamüstü de arkadaşlarımız gözaltından çıkmış, kampa
gelmişlerdi. Geldiklerinde onları kapıda
karşıladık. Moral ve coşku bir anda
arttı. Herkes rahat bir nefes aldı. Akşam
olmuştu artık. Yemeğin ardından çimlere
oturup, saz eşliğinde türküler söyledik,
halaylar çektik. Ateşimizi yakıp, ateş
başında sohbet ettik. Bu arada semaverde
çayımızı demledik. Ufak bir çay molasından sonra gerilla şehidimiz Mehmet
Ali Aydın’ı anlatıp, değişim dönüşüm
üzerine konuştuk.

OLİGARŞİNİN DEĞİL, HALKIN İKTİDARINI İSTİYORUZ!
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Ülkemizde Gençlik
Pikniğimiz Hem Eğlenceli Hem Eğiticiydi
Kartal ve Sarıgazi Liseli Dev-Genç'liler Gülsuyu Mahallesi’nde 15 Temmuz'da piknik düzenledi. Mahir
Hüseyin Ulaş Parkı’nda bir araya gelen Liseli DevGenç'liler, halktan insanların katılımıyla da eğlenceli ve
eğitici vakit geçirdi. Yemekler yendikten sonra piknikte
bulunan halka parkın son durumu, yapım aşamasını,
Yürüyüş dergisinin önemi anlatıldı. Ebru Yeşilırmak
hakkında bilgi verildi.


Katil Polis Halkın Çocukları Üzerinden
Elini Çek!
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İstanbul Gazi Mahallesi’nde 12 Temmuz’da “Huzur
Operasyonu” yapan katil polisler, 13 Temmuz akşamı
yine gelerek bir Halk Cepheliyi oturduğu bir esnafın yanından kaçırmaya çalıştı. Bu konu ile ilgili yazılı açıklama
yayınlayan Gazi Halk Cephesi kısacı şu sözlere yer
verdi; “…Uzun namlulu silahlarla halka saldırdılar! Operasyondan eli boş dönen katiller iyice pervasızlaştı.
Halkın çocuklarına saldırıyor. Halkın çocuklarından korkuyorlar. Baskıyla, operasyonla sindirmeye çalışıyorlar.
Korkmuyoruz. Cepheliler burada, Cephe’nin adaleti burada. Bu size uyarımızdır! Kanlı ellerinizi halkın çocukları
üzerinden çekin! Halkın adaletine teslim olun! Sizin
zırhlı araçlarınız varsa bizim cüretimiz var, adaletimiz
var. Kızıl maskelilerin adaletinden korkun! Yine geldiler
yine eli boş döndüler. Biz geldiğimiz zaman Çuhadar’ca
geleceğiz. En korunaklı yerlerinize gireceğiz. Korkularınızı
büyüteceğiz! Tekrar uyarıyoruz! Ellerinizi halkın çocuklarından çekin! Operasyonlara son verin! Gençlerimizi
kaçırmaya çalışmaktan vazgeçin!”


Zulmün Kalesini Sarsa Sarsa Geliyoruz!
Gazi Özgürlükler Derneği tabelasının yerine takılması
sırasında 14 Temmuz'da halk düşmanı polisler saldırıda
bulundu. Ardından yapılan açıklamada; “Adımızdan dahi
korkuyorlar! Bizi daha çok göreceksiniz! Karakollarınızda,
saraylarınızda daha çok göreceksiniz. Umudu duvarlarına
nakşettiğimiz gazi sokaklarında adımızı çok göreceksiniz.
Bizler Cepheliyiz! Bizler buradayız. Tabelamızı asacağız.
Adımızı Gazi duvarlarına nakşetmeye devam edeceğiz”
dedi. Ve ardından yapılan saldırıya karşı Cephe Milisleri
ellerinde molotoflarıyla karşılık verdi. Geç saatlere kadar
mahalleyi polise dar eden milisler, duvarlara “Umudun
Adı DHKP-C” sloganını nakşederek eylemi iradi olarak
bitirdi.


Bedel Ödeyerek Zafer Kazandığımız
Mahallemizde Katiller Elini Kolunu
Sallayarak Gezemez, Gezdirmeyiz!
Gazi Halk Cephesi ve Gazi Liseli Dev-Genç, 14
Temmuz’da katil polisin mahalleye yaptığı saldırı ve
baskının ardından yazılı açıklama yaparak, saldırılara
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karşı tepkilerini ve nasıl karşılık verdiklerini dile getirdi.
Açıklamalarda kısaca şu sözlere yer verildi:
Gazi Halk Cephesi: “…Halkın çocukları, esnaflar
yine hedeflerindeydi… Aynı zamanda Kobra adını verdikleri yeni katliam aracı da Gazi sokaklarındaydı…
Tepkisini gösteren halka katil köpekler TOMA’dan küfür
etti. Bu mahalle bizim mahallemiz. Bu mahallede huzuru
biz sağlarız diyen Cepheliler polisin halka ve esnaflara
yönelik yürüttüğü baskın ve operasyon sırasında ellerinde
silahları, dillerinde umudun adıyla geldiler. Operasyonun
devam ettiği sıralarda halkın çocukları adaletini kuşanıp
geldi. Cephe milisleri halka adalet, düşmana korku saçtı… Çevik otosu Cepheliler tarafından tarandı. Şehitlerimizin kanlarının aktığı bu mahallede katil köpekler
elini kolunu sallayarak gezemez, gezdirmeyiz! Geleceğiz
yine geleceğiz! Şafaklar gibi geleceğiz! Çiğdemle Berna
gibi tarayacağız beyninizi! Bizler Cepheliyiz! Düşmanın
bütün katliam girişimlerine karşı misilleme eylemlerimiz
gecikmeyecek! Hesap sormaya devam edeceğiz. Halk
düşmanları adaletimizden korkun! Adalet Cephe’nin
Namlusundadır!”
Gazi Liseli Dev-Genç: “Mahallemizde halk düşmanlarının vereceği huzura ihtiyaç yoktur. Bu mahallede
huzuru CEPHE sağlar. Bu mahallede şehitleriyle, direnişleriyle ve fedalarıyla biz varız. Bu mahallede huzuru
bizler sağlarız! Dayı’nın neferleriyiz! Düşmanı en korunakları yerlerinde vurduk… Adalet vermeyen adliyelerinden saraylarına kadar gireceğiz. Saraylarını, saltanatlarını
başlarına yıkacağız… Bir fiskemizle zulmün kalesini
sarsacağız! AKP’nin eli kanlı katil polisleri onlarca
akrep, TOMA, çevik otobüsleriyle ve zırhlı araçlarıyla
helikopter destekli adını huzur koydukları operasyonla
yine halkın çocuklarını katletmeye çalıştılar. Esnaflar,
Gazi halkı ve devrimciler yine hedeflerindeydi. Mahalleye
huzur getirmediler. Mahallede huzuru kaçırıp terör estirdiler! Tekrar söylüyoruz. Bizler devrimcileriz bu mahallede huzuru bizler sağlarız!”


Dilek Doğan İçin Adalet İsteyenler
Serbest Bırakılsın!
İstanbul Küçükarmutlu Mahallesi’nde 19 Şubat’ta
katil polis tarafından katledilen Dilek Doğan için adalet
isteyen Halk Cepheliler’in, 14 Temmuz’da mahkemesi
görüldü. Mahkemenin ardından Necmiye Birkoç ve Devrim Top tahliye oldu ve mahkeme 5 Ekim’e ertelendi.
Ardından basın açıklaması yapmak isteyen ailelere ve
Halk Cepheliler’e katil polis saldırdı. O esnada Halk
Cepheli Caner Koç araması olduğu bahanesiyle işkence
ile gözaltına alındı. Saldırının ardından tepki gösterenlere
ahlaksız polisler iğrenç küfürler ve hakaretler etti.
Bununla ilgili kısa açıklama yapan Kartal-Sarıgazi Liseli
Dev-Genç kısaca şu sözlere yer verdi; “yapılan işkencelerin
hesabını bir bir soracağız katil köpeklerden. Dilek Doğan
için adalet isteyenler serbest bırakılsın, işkence yapmak
şerefsizliktir”.

ONLARIN KRİZİ BİZİM GÜCÜMÜZDÜR!

Devrimci Tutsaklara Yönelecek Her Türlü Saldırı Sizi Sona Yaklaştıracaktır!

Devrimciler, Zulmeden Ortaklarınıza Benzemez!
15 Temmuz’da egemenlerin arasındaki çelişkilerin derinliğini gösteren
bir darbe girişimiyle karşılaştık. AKP’nin
2013 Aralık’ına kadar iktidar ortağı
olan Fethullahçılar, AKP’ye silahlı kadroları aracılığıyla müdahalede bulunmak
istedi. Fethullahçı darbecilerin buna
yeterli gücü ve hazırlığı olmadığını anlayınca sindikleri yerlerden çıkıp darbe
girişiminde bulanan askerleri bertaraf
etti AKP.
AKP’ye darbe yapılmaya çalışılması
ve darbeyi engelleyebilmek AKP’yi demokrat yapmaz. AKP, halka, hak ve
özgürlüklere düşman bir parti olarak
faşist niteliğinden bir şey kaybetmemiştir,
hatta hep yaptığı gibi hem zalim hem
de mağdur görünmenin yeni bir yolunu
bulmuştur. Şimdi kendisine yönelen
darbe girişimini, halk üzerinde daha
fazla hak ve özgürlük gaspı, saldırı, katliam, yasa değişikliğinin “meşru” zemini
olarak kullanacaktır.
Ve şimdiden başladılar.
Adana F Tipi Hapishanesi’ndeki
müvekkilimizi ziyaret etmek için hapishaneye giden meslektaşımız, dış nizamiyeden içeri dahi alınmadı. Ve söylenen cevap şu oldu; “Adalet Bakanlığı’ndan ikinci bir emre kadar tutuklu
ve hükümlü ziyareti yasaklanmıştır.”
Bu emrin yazılı bir kaynağı da sunulmamıştır. Yine meslektaşlarımızın verdiği bilgilere göre Adalet Bakanlığı’nca
hapishanelerde politik tutuklular hakkında tahliye kararı verilse bile kolluk
güçlerine haber verilmemesi ve tahliye

edilmemeleri gerektiğine ilişkin de emir
verildiği söylenmektedir. İsrail Devleti’nin “idari tutuklama” diyerek, hapis
cezasının infazını tamamlayan Filistinli
tutsaklara uyguladığı bu zulmü İsrail
karşıtı olduğunu iddia eden AKP uygulamaya çalışmaktadır.
AKP, yandaşlarını sokaklara meydanlara salarak, yoksul mahallelerin
meydanlarına çağırarak, hak talep edenleri sokakta da linçle, saldırıyla baskı
ve zorla sindirmeyi planlamaktadır. Üç
gündür, cami minarelerinden, televizyon
ekranlarından meydanları boş bırakmama çağrıları yayınlanmaktadır. Amaç;
yoksul halkı, devrimci demokrat, hak
arama bilincine sahip insanları meydanlardan sokaklardan uzaklaştırmaktır.
IŞİD’in bombalarıyla yaptığını, cumhurbaşkanı, yandaşlarını meydanlara
toplayarak yapmaktadır.
Meydanlardan; “idam isteriz” sloganları attırıp vatandaşın “idam talep
etme hakkı”ndan ve gereğinden bahseden
Cumhurbaşkanı, darbe karşıtı olamaz.
Kafası kesilmiş asker görüntüleri yayınlatıp, halka korku ve gözdağı verenler
darbe karşıtı ve demokrat olamaz.
Vücudunda işkence izleri bulunan
gözaltındaki askerleri gösterip, işkenceyi meşru ve kabul edilebilir kılmaya
çalışanlar darbe karşıtı ve demokrat
olamazlar.
Avukatların görüş haklarını engelleyen, kişilerin savunma haklarını gasp
eden, kişi özgürlüklerini mahkeme kararına dayanmaksızın yok sayan bir ik-

Müvekkilimiz Hasan Hayri Alp
Yaşamını Yitirdi
Tecrit Politikası Bir İnsanı Daha Katletti
Halkın Hukuk Bürosu, Hasan Hayri Alp'in kalp krizi geçirerek şehit düşmesiyle ilgili 19 Temmuz'da bir açıklama
yaptı. Açıklamada; “F Tipi tecrit işkencesi ve devletin hapishaneler politikası can almaya devam ediyor. Hasan Hayri
Alp sabah rahatsızlanıyor ve kol uyuşması nedeniyle de hastaneye kaldırılıyor. Sincan Kampüs Hastanesi’ne götürülüyor.
Buradan gelen haberde yaşamını yitirdiğini öğreniyoruz…
Hasan Hayri Alp’in ölüm nedeni kalp krizi değil, bu krizi
yaratan tecrittir. Hapishanelerde siyasi tutsakların hemen her
gün karşılaştıkları keyfi dayatmalar, süngerli oda cezaları,
işkenceler, haftalarca revire çıkarmamaları hastane sevklerinin
aylarca yapılmaması, yapıldığında kelepçeli şekilde tedaviye
zorlanmaları, yanlış tedavi uygulaması, sağlık haklarının

tidar demokrat ve darbe karşıtı olamaz.
AKP, darbe mağduru sıfatıyla, bir
darbe yönetiminin yapabileceği her
türlü hukuksuzluğu, insanlık suçunu
işleme hakkını ve yetkisini kendinde
görmekte, bir darbeden elde edilebilecek tüm sonuçları kendi iktidarı için
kullanmaktadır.
Halk açısından durum, kendisine zulüm edenin kim olacağına karar vermek
değildir. FETÖ ya da AKP... her ikisi
de darbeci kafa yapısına sahip, halka,
emeğe, özgür düşünceye düşmandır.
Biz halkın avukatlarıyız, devrimcilerin avukatlarıyız. Hayata ve dünyaya emeğin, hak ve özgürlüklerin
penceresinden bakar, bütün olayları
öyle değerlendiririz. AKP’nin halka,
devrimcilere, hak ve özgürlüklere daha
şiddetle saldıracağının bilincindeyiz
ve bu nedenle uyarıyoruz:
Devrimcilere, devrimci tutsaklara
dört duvar arasında yapacağınız her
saldırı, her hak gaspı iktidarınız açısından
krizinizi derinleştirecek sonuçlara yol
açacaktır. Bir taşla birden fazla kuş
vurmaya çalışmayın. Halka ve devrimci
tutsaklara yönelik bütün saldırıların hesabını tarihsel olarak vereceksiniz!
Devrimci Tutsaklar Yalnız
Değildir!
Hak ve Özgürlüklere Düşmanlık
Etmeyi Bırakın!
Kahrolsun Faşizm Yaşasın
Mücadelemiz!
Halkın Hukuk Bürosu
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gasp edilmesi tecrit koşulların acımasızlığını, insanın ruhsal
ve fiziki yaşamına yönelik imha politikasını açıkça gösteriyor.
Müvekkilimiz Hasan Hayri Alp, AKP iktidarının katlettiği
ne ilk ne de son tutsaktır. F tipi hapishaneleri ömürden ömür
çalmaktadır. Haziran başlarında, 20 yıldır tutsak olan Rıza
Yıldırım Bolu F Tipi Hapishanesi'nde tedavi haklarının gasp
edilmesi ve hapishane yönetiminin sağlık problemlerini görmezden gelerek ihmal etmesi sonucu beyin kanaması geçirmiş
ve kısa bir süre sonra yaşamını yitirmiştir. F Tipi hapishanelerde
dayatılan tecrit uygulaması her gün bir tutsağın hastalanmasına
ya da ölmesine neden oluyor. AKP iktidarı siyasi tutsakları
katletmek için elinden geleni fazlasıyla yapmaktadır. Hapishanelerde katledilen tutsakların sorumlusu AKP iktidarıdır.
Hapishanelerde yaşanan katliam ve hak gasplarının takipçisi
olmaya ve devrimci tutsakların hak mücadelesinde yer
alamaya devam edeceğiz” denildi.

OLİGARŞİNİN DEĞİL, HALKIN İKTİDARINI İSTİYORUZ!
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“Devrimci mücadele ve savaşta belirleyici olan kadrolar ve siyasi çizgidir. Tayin edici güç halk kitleleridir”
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Savaş, Her Şeyden Önce Disiplin ve Kurallı Bir Yaşam Demektir
Kurallar ve Disiplin Hem Dış Düşmana, Hem de İç Düşmana Karşı
Savaşın Temel Yasasıdır

AJAN ve İŞBİRLİKÇİLERE KARŞI EN ÖNEMLİ MÜCADELE
ARACI, KURAL VE İLKELERİMİZİ HAYATA GEÇİRMEKTİR!
Emperyalizm için tehdit oluşturan,
ona ve işbirlikçilerine başkaldıran
her halk hareketinin karşı karşıya
kalacağı sorunlardan biri de polis
ajanı ve işbirlikçileridir. Ajan ve işbirlikçiler sinsi düşmandır. Kendilerini
gizledikleri için onlarla mücadele etmenin en temel silahı, siyasi uyanıklıktır. Düşmanın ajan ve işbirlikçileri kullanmasının da önüne geçecek
tek şey siyasi uyanıklığımızı kullanarak bu düşmanları bulmak, teşhir
etmek ve gereği olan adaleti uygulamaktır. Düşman en az şekilde de
olsa fayda görüyorsa, bu yöntemi
kullanmaya devam edecektir. Ki ajan
ve işbirlikçileri kullanma, tüm dünyada geçmişten bugüne düşmanın
uyguladığı en temel yöntemlerden
biridir.
Bu yöntemle düşman, örgüt içine
sızarak bilgi toplamaya, yönlendirmeye ve yok etmeye ya da sadece
moral bozmaya çalışmaktadır. Topladıkları bilgilerle tüm eylemleri,
tüm örgüt işleyişini, hem de tek tek
insanları öğrenmeye, kavramaya çalışırlar. Çünkü savaşta, düşmanını
tanımak önemlidir.
Düşman nasıl ajan seçer?
Düşman, ajanlarını kendi yetiştirebilir ya da eğittiği insanlardan gizliliğini koruyan yani halk düşmanlığı
teşhir olmamış insanları, örgüt içine
yollayabilir. Ancak bunun dışında
bir de saflarımızdaki insanlarla işbirliği yapıp onları düşmanlaştırabilir.
Ki düşmanın bu çabası birçok kez
açığa çıksa da sürekli devam eder.
Düşman bunu yani işbirlikçilik teklifini her insana yapmaz, yapamaz.
Öncelikle saflarımıza yeni katılan
insanları tercih ederler. Devrimcilik
iddiası ya da kararı olmayan biri,
korku ve tehditle; ve bununla birlikte
gelen maddi çıkarlarla polis işbirlikçisi olabilir. Elbette bilgi almak

ve mücadeleden koparmak için örgütlü insanlarımıza da yönelebilirler.
Ama yeni insanları işbirlikçileştirmek,
onlar için daha kolay olacaktır ki
bunun örneklerini sıkça yaşıyoruz.
Özellikle saflarımıza yeni gelen genç
insanları arayarak, yanına gelerek
para teklifi, aile ve okul tehditleri,
olmazsa ölüm tehditleriyle ajanlaştırmaya çalışıyorlar. Ajanlaştıramadığı
bu insanları mücadeleden koparmak
için de aynı yöntemi denedikleri gibi
ailelerini de kandırarak, aynı baskıyı,
yaşadıkları evin içinde de sürekli
yaratmaya çalışırlar.
Polis birçok insanı işbirlikçi yapmayı deneyecektir. Denerken rastgele
yöntemlerle hareket etmezler, insanların zayıf yanlarını bulurlar ki zaafları, korkuları, kaygıları çok olan,
devrimcilik konusunda net olmayan
insanlara daha çok yönelir. Ev, aile,
okul… düzenle olan bu güçlü bağlar,
birçok insanın kolayca aşamadığı
zayıf yanları olduğundan, polis önce
bu konulara yönelir. Düşman, insanların kişiliklerini tahlil ederek zaaflarını kullanmaya çalışır. Para vermek
insanların belli zaaflarını aşıladığı
için sıkça tercih edilir. Çünkü parayla
insanlar, zaafları olan “içki, uyuşturucu, tüketim lüksü vb.” isteklerine
ulaşır. Ki uyuşturucu bağımlısı olan,
içki içen birini esrar parasını ya da
esrarı direkt vererek işbirlikçileştirdiği
örnekler vardır. Polis, insanların zaaflarını öğrenip yararlanır. Aynı zamanda belli bir süre örgütten uzaklaşmış, örgüte küsmüş, bırakmış,
ama düzen içinde de kendine bir yaşam kuramayan insanlara yönelirler.
Örgüt içinde önemli bir görev
edinemediğinden bilgi alamasa da,
sınırlı ya da az da olsa bilgi alabilmek
için ajanlarını sokmaya çalışır. Bu
ajanlar örgüt içine ya da çevresine
girdiyse onlara “örgütlü” biri gibi

davranır, şüphe çekmemesi için onu
da gözaltına alır. Ancak gözaltında
onlara işkence yapmaz. Örneğin,
1880’ler Rusya’sında devrimcilere
büyük zararlar veren bir ajan var.
1880’den 1917’ye kadar 37 yıl ajanlık
yapmış ve devrimden sonra da ÇEKA
tarafından 7 yıl aranmıştır. Bu kişi
Okbolski Jeliabou, Narodnaya Molya
(Halkın İradesi) örgütünün üyesidir.
Çar 2. Aleksandır’ın bindiği imparatorluk trenine konulacak mayınlarla
bir eylem yapılacaktır. Ancak, Jeliabou eyleme ikna olmamış biridir.
Tren geçmeden mayının iletken tellerini keser ve imparatorun sapasağlam geçip gitmesini sağlar. Kendisi
ve onlarca devrimci tutuklanır. Alacağı cezadan da korkarak işbirlikçi
olur. Arkadaşları idam edilirken onun
cezası düşer ve ömür boyu kürek
cezasına mahkum edilir. Bundan sonra bilfiil Çarlık’ın polisleri için çalışmaya başlar.
Yine benzer bir şekilde Bolşeviklerin içerisinden çıkan bir ajan da
vardır ki, parti içinde sorumlulukları
olan bu insan Malinouski’dir. Çok
çalışkan ve yetenekli bir görünümü
vardır ve Parti’ye iyi hizmetler sunar.
Bu ajan Moskova Bolşevik grubunu
tutuklatır, Stalin dâhil birçok devrimciyi ihbar eder. Ancak devrimin
ilk yıllarında provokatör olduğunu
itiraf eder.
İRA örneğinde ise; “50 Ölü
Adam” filmi, bir polis işbirlikçisinin
hikayesini anlatır. Bu işbirlikçi, İrlandalı olmasından kaynaklı zaten
sürekli baskı görmektedir. Bunu bir
yandan devrimciler, bir yandan polis
örgütlemeye çalışmaktadır. Polis bu
adamın zaaflarını öğrenir, önce ona
araba verir. Adam bunu kabul etmese
de düşman bir şeyler vermeye devam
eder, ev vb. maddi varlık sahibi olur.
Bu adamın çocuğu olduğunda ilk zi-

“Devrimci mücadele ve savaşta belirleyici olan kadrolar ve siyasi çizgidir. Tayin edici güç halk kitleleridir”
yarete gidip kutlayan da polis olur.
Sonunda adam polis ajanı olur ve
IRA içinde 50 insanın ölümüne sebep
olur.
Dünya devrim deneylerinde ne
yazık ki böyle sayısız örnek var.
Bunlar geçmişten bugüne örgütlere
ciddi anlamda zararlar vermiştir. Elbette M-L, devrimci bir örgüt için
bu yok etme düzeyine gelemez. ML’ler olaylara ve kişilere bilimsel
bakarak bu sorunu çözerler. Ancak
düşmanımızın da başarılı olmak için
her türlü yöntemi denediğini ve kendi
deneylerinden öğrendiklerini unutmamalıyız. Ki düşman bugüne kadar
bu yolla birçok zararlar vermiş ve
ajanlar birçok insanın katledilmesine,
tutsak düşmesine ya da işkence görmesine neden olmuştur. Savaş büyüdükçe düşman bu yönteme daha
çok sarılacak ve daha çok insanı işbirlikçileştirmeye çalışacaktır. Ve bugün biz kitleselleştikçe, çevremizdeki
insan sayısı çoğaldıkça polis; biz
görmeden, duymadan bu insanlarla
bağ kurmaya çalışacaktır. Bunlara
karşı uyanık olmalıyız. Örgütlülüğümüzü çelikten bir ağla örmeliyiz.
Bu ağ, çevreden merkeze tüm insanları koruyacak, örgütü güçlendirecek bir ağdır.
Peki, düşman ajanlarına, polis işbirlikçilerine karşı ne yapabiliriz?

Nelere dikkat etmeliyiz?
* “Devrimcilerin tedbirsizlikleri
her zaman polisin en iyi yardımcıları
olmuşlardır.” (Militana Notlar, Sf.
79 Victor Serge). Bu yüzden önce
kendimiz uyanık olacağız. Çevremizde olan olaylara, kişilere şüpheciliğe ve güvensizliğe düşmeden sorgulayıcı yaklaşacağız. Bir olayı anlamadan asla geçmeyeceğiz. Örneğin
gerçekleşmeyen bir eylem tüm yönleriyle baştan sona aydınlatılmazsa,
nedenler somut bir şekilde kavranmazsa, eylemin gerçekleşmeme nedeninin biz mi, düşman mı olduğunu
bulamayız. Eğer neden bizsek, yine
soracağız. Hangi zaaf, hangi kuralsızlık, tüm kurallara uyulduysa neden
olmadı. Bunları öğrenmemek düşmana açık kapıdır.
* Çevremize bakmakla yetinmeyecek, göreceğiz. Farklılıkları, olağan
olmayan durumları kavramalıyız. Üst
üste gerçekleşemeyen eylemleri ya
da kurumumuzda biz farkında olmadan, bilgimiz olmadan yapılan
değişiklikleri, bir insanımızdaki değişiklikleri göreceğiz.
*Tanıştığımız insanları daha yakından tanımaya çalışmalıyız. insanlarımızın evine gidebiliriz, gelmemizi
istemezse bunun asıl nedenini öğrenmeliyiz. Bir insanımız bir işe başladığını söylüyorsa, nerede, nasıl bir

iş, biz de bilelim. Her söylenene hemen inanmamalıyız. Düşünmeli, sorgulamalıyız. Bu, karşımızdaki insana
güvensizlik şeklinde olmamalıdır. Ki
ajanlık insanlar arasında güvensizlik
tohumu da eker. Bu da zarar verir.
Ancak söyleneni akıl süzgecinden
geçirmeli, düşünmeli, aklımızı kullanmalıyız.
* Demokratik alanda da olsak
tüm işlerimizi savaşın gerçekliğiyle
örgütlemeliyiz. Herkesin her şeyden
haberi olmasına gerek yoktur ve olmamalıdır. Bu hem eylemler için,
hem kişiler için böyledir.
* Örgütün adaletini uygulayalım.
Ki bu da herkese öğretir.
* Her zaman siyasi uyanıklığımızı
koruyalım.
Tarihimizden ve diğer deneylerden
öğrenerek yaratılmış bir savaş kültürümüz var. Savaş ve insan gerçekliğini bilerek hareket ediyoruz. Savaşa
ve tüm hayata M-L’ce bakıyor, değerlendiriyoruz.
Bu bakış açısından vazgeçmemek,
ilkeli ve kurallı olmak ajan ve işbirlikçilere karşı mücadele etmenin en
önemli aracıdır.
İlke ve kuralların hayata geçtiği
yerde düşmanın ajanlaştırma ve işbirlikçileştirme çalışmaları sonuç
vermez.

Çocuklarımızın
Zehirlenmesine
İzin Vermeyeceğiz!
Okmeydanı Halk Meclisi üyeleri, uyuşturucuya karşı
yapılacak halk toplantısı ile ilgili14 Temmuz'da Piyalepaşa
Semt Pazarı’nda halkı ve pazar esnafını bilgilendirerek
sözlü çağrıyla birlikte bildiri dağıtımı yaptı.
Çalışmaya Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş
Merkezi’nde oğlunu tedavi ettirip iyileşmesini sağlayan
bir aile de katıldı.
Birebir yapılan çalışmada, uyuşturucu alışkanlığından
kurtulmak isteyen iki gençle de tanışıldı. Telefon numaraları
alınarak halk toplantısına mutlaka katılmaları gerektiği
iletildi. Halka ve esnafa toplam 150 çağrı ilanı ulaştırıldı.
Ayrıca bir çok yere toplantıya çağrı ozalitleri yapıştırıldı.
Ozalit çalışması yapılan yerler şunlar:

– 12 Temmuz'da Mahmut Şevketpaşa Mahallesi’nde
halkın yoğun geçiş alanlarına toplam 25 adet ozalit yapıştırıldı. Çalışmaya halktan insanlar da katıldı.
– 13 Temmuz'da uyuşturucu satışının yoğun yaşandığı
yer olarak bilinen FSM ve Yolağzı Bölgesi’nde hem
sesli çağrı hem de ozalit çalışması yapıldı. Çalışmada
toplam 25 adet ozalit yapıştırıldı.
– 14 Temmuz'da Piyalepaşa Mahallesi’nde ozalit çalışması yapıldı. Ozalit yapılırken meraklı gözlerle bakan
halka, toplantının önemi anlatılarak çağrı yapıldı. Çalışmada toplam 30 ozalit yapıştırıldı.
– 17 Temmuz'da Örnektepe Mahallesi’nde ozalit çalışması yapıldı. Çalışmada toplam 17 ozalit yapıştırıldı.

“Ne Askeri Darbe, Ne Faşist Diktatörlük!
Yaşasın Tam Bağımsız, Demokratik,
Sosyalist Türkiye”

Bu Bilincimizle YÜRÜYÜŞ’ümüz
Milyonlara Ulaşacak
Hayalimizi Gerçekleştireceğiz!
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“Faşist Cunta 40 Milyon Halkı
Teslim Alamaz” demiştik 12 Eylül
darbesinde. Bugün de aynı kararlılıkla
söylediğimizi savunuyor ve halka
ulaştırıyoruz. Yeni Sömürge ülkelerde
darbeler de faşist saldırılar da gayet
normal. Bizim yapmamız gerekenler
ise bu it dalaşında, bulunduğumuz
bölgeleri imkanlarımızla savunmak
ve faşist saldırılara geçit vermemek
olacak. Ve Yürüyüş dergisi dağıtımcılarımız üzerlerine vazife olarak
halka bu bilinci ve Tam Bağımsız
Türkiye iddiamızı yansıtmalı. Kimine
göre zor ve hayal gibi gelebilir ama
biz en kararlı ve kavgasından vazgeçmeyen bir hareketin sıra neferleriyiz, zorluklarımız olacak imkansızları aşacağız, yani parçalayacağız.
Belki gece gündüz dahi kapıları çalıp
halkımıza gerçekleri anlatacağız. Ülkenin Başbakanı “sabah işinize gideceksiniz, gece demokrasi nöbetine…” çağrısında bulunuyor. Karşımızdaki bu sınıf kinine karşı çok
daha fazla insana ulaşmalı ve gerçekleri anlatmalıyız. Her dağıtımcımız, dergimizi okuyan her insan bu
görevi kendinde bilmeli. Geçtiğimiz
hafta Halk Cephesi ve alanlarının
yaptığı çalışmalar şu şekildedir; başka
bölgelerdeki çalışmaları öğrenerek
kendimizi geliştirme ve zaferi yaklaştırma umuduyla…
İzmir: Halk Cepheliler 13-18
Temmuz arası Yamanlar, Gültepe,
Balatçık mahallelerinde Yürüyüş dergisi dağıtımı yaptı. Yapılan çalışmalarda gerçeklerin yazılmasına tahammül edemeyen AKP’nin Ebru Yeşilırmak’ı katletmeye çalıştığı anlatıldı.
Ardından halkla yapılan sohbetlerde
yapılan darbe girişimi sonrası herkeste
oluşan tedirginlik ve sokağa çıkma
korkusu üzerine konuşuldu. Yapılan
sohbetlerde halkın güveninden kay-

naklı ilk olarak dergide yazı olup olmadığı soruldu. Ve devamında kimseye güvenleri kalmayan kişilere
Halk Cepheliler; “…Buna karşılık
bu girişimlerin halka yarar getirecek
bir tarafı olmadığını, olaylarda yine
halk çocuklarının katledildiğini, Mahir
Çayan’ın Kızıldere’de çatışırken söylediği “erler çekilsin rütbeliler öne
çıksın” sözleri söylendi. Darbe girişiminin oligarşi içi çatışma sonucu
cemaatin AKP’ye karşı yaptığı bir
girişim olduğu, halkın çıkarına olmadığı ve AKP iktidarını ancak örgütlü halkın yıkabileceği”ni anlattı.
Kimseye güveni kalmayan kişilere
ise; “böl, parçala, yönet, politikasını
iktidardakiler bilinçli uyguluyor. Ülkemizi böyle ayrıştırarak yönetiyorlar,
halkı birbirine düşman ederek yönetiyorlar ve böyle darbelerin yaşanması
aslında krizlerinin büyük olduğunu
gösteriyor. İktidardakiler halktan ve
işledikleri suçlardan çok korkuyorlar
o yüzden örgütlenmeli ve halk olarak
birbirimize düşman olmamalı kenetlenmeliyiz” denildi. Coşku ile yapılan
çalışmalarda toplam 116 dergi halka
ulaştırıldı.
Mersin: Kazanlı Mahallesi’nde
Halk Cepheliler 16 Temmuz’da esnaflara dergi dağıtımı yaptı. Esnafların
ikram ettiği yemekler yenilip çaylar
içildi. Oligarşinin kendi iç çatışması
sonucu meydana gelen olaylara dair
halkın kafasının karışık olduğu gözlemlendi. Buna istinaden tek kurtuluşun halkın kendi iktidarında olduğu,
zulüm ve sömürünün iktidara kim
gelirse gelsin süreceği üzerinde hemfikir olundu. Gece boyunca cami hoparlöründen imamın huzursuzluk yaratarak insanları dışarı çıkmaya çağırması ve sık sık sela okumasının
rahatsızlık verdiği dile getirildi. 35
derginin dağıtıldığı çalışma, 23 Ha-

ziran’da gerçekleşecek Evvel Temmuz Festivali’nin duyurusu yapılarak
bitirildi.
Eskişehir: Halk Cepheliler
14, 15, 16 Temmuz’da Yürüyüş dergisinin dağıtımını yaptı. Çarşı ve
Gültepe Mahallesi’nde yapılan ve 2
kişinin katıldığı dağıtımda toplam
50 dergi halka ulaştırıldı. Dergi dağıtımı sırasında İstanbul’da dergi çalışanı Ebru Yeşilırmak’a yapılan saldırıdan ve son olarak darbe günü
yaşanan olaylardan bahsedildi. Halkın
çevrilen kirli oyunun farkında olduğu
gözlemlendi. Çarşıda gezen eli sopalı
tüm faşistlere rağmen halkımız dergimizi almaktan vazgeçmedi. Yürüyüş
dergisinin her koşulda ellerine ulaştırıldığı için teşekkür eden okurlarla
sohbet edilip dağıtım sonlandırıldı.
Antep: Halk Cephesi, Yürüyüş
dergisini her geçen gün AKP’nin yasalarıyla, vergileriyle daha da çaresizleşen iflası eşiğine gelen esnafımıza
ulaştırdı. 13, 14 Temmuz’da Düztepe
Mahallesi’nde yapılan çalışmalarda;
ülkede yaşanan adaletsizlikten, Suriyeli mültecilere verilecek olan vatandaşlığa kadar Antep’in ve Türkiye’nin sorunları hakkında sohbet
edildi. Görme engelli bir esnaf derginin kendisine okunmasını istedi,
bunun üzerine Halk Cepheliler kendisine haftanın üç günü dergiyi okuma
sözü verdi. 20 Yürüyüş dergisinin
ulaştırıldığı dergi dağıtımına 2 Halk
Cepheli katıldı.

Amed:
Halk Cepheliler 13, 14 Temmuz’da Koşuyolu, Ofis’te dergi dağıtımı yaptı. Yazın sıcağından dolayı

ONLARIN KRİZİ BİZİM GÜCÜMÜZDÜR!

sokakların, işyerlerinin boş olduğu
Amed’de halk, AKP’nin yeni çıkarmayı planladığı Belediye Yasası ile
belediyelere el konulmasına karşı
tepkilerini anlattı. “Bu belediyelere
koyacakları kişiler oralarda oturabileceklerini mi sanıyor?” dendi. Ayrıca
yapılan çalışmada Yürüyüş dergisi
çalışanı Ebru Yeşilırmak’a yapılan
katliam saldırısı anlatıldı, ayrıca halk
AKP’ye olan tepkisini ifade ettiği
gibi HDP’ye de kendilerini sahiplenmediği için tepkilerini dile getirdi.
Yapılan çalışmada 35 dergi halka
ulaştırıldı.
Elazığ: Halk Cepheliler 17
Temmuz’da Çarşı (Hozat Garajı)
bölgesinde esnaflara Yürüyüş dergisi
dağıtımı yaptı. Çalışmada her ne koşulda olursa olsun sesimizin halka
ulaştırılacağı vurgulandı. Yapılan dağıtımda toplam 20 dergi halka ulaş-

tırıldı.

İSTANBUL
Bakırköy – Okmeydanı:
Dev-Genç’liler 13 Temmuz’da
“Yürüyüş Dergisi Susturulamaz, Ebru
Yeşilırmak Onurumuzdur, Umudun
Sesi Yürüyüş Dergisi” sloganlarıyla
sokaklardan evlere, esnaflara “girmediğimiz yer kalmayacak” iddiası
ile Yürüyüş dergisi dağıtımı ve tanıtımı yaptı. Çalışmada, yaşanan katliamları, mahallelerdeki uyuşturucu,
polis terörü ve çözümün örgütlü mücadeleye katılmak olduğu anlatıldı.
Buna karşılık olarak halk; “sizi biliyoruz, uyuşturucu satıcılarına karşı
mücadele edenlersiniz siz. Hızır yardımcınız olsun inşallah kurtuluruz
bu zalimlerden” diyerek Dev-Genç’lileri desteklediklerini belirtti. Ayrıca
çalışmalarda yeni liselilerle tanışıldı

Sorunları Çözmenin İlk Adımı Sorunu Belirlemektir!

Gerisi Dayanışma ve
Birlikte Mücadele İle Gelecektir!
İzmir Doğançay Mahallesi'nde
Halk Cephesi'nin yaklaşık bir aya
yakın süredir devam ettirdiği anket
çalışması 13 Temmuz'da sona erdi.
Mahalle halkı ile yapılan anket
çalışmasında öncelikle amaç; mahalle sorunlarının tespiti ve bu sorunların çözümünü öğrenmekti.
150'ye yakın yapılan anket sonuçlarından öne çıkan sorun; tapu
imar sorununun çözülmesiydi. İmar
sorunundan sonra sıraya koyarsak;
Cemevi, ulaşım (otobüs seferlerinin
arttırılması) ve köy meydanında
bulunan tarihi köy çeşmesinin bakımı ve onarımı sorunları geliyordu.
Bu sorunlara ek olarak mahallede
yaşayanların birçok talebi ve ihtiyaç
gördüğü sorunlar vardı. Mahalleye
pazar yeri kurulması, taksi durağı,
uyuşturucunun, tefecilerin, mafyanın mahalleden temizlenmesi,
çöp sorunu, hırsızlık, sosyal tesis
park sorunu, piknik yeri, alt yapı

(yağmur yağdığı zaman yollar sel
sularıyla dolup taşıyor yürünmez
hale geliyor) okul sorunu, sağlık
ocağı, kermes ihtiyacı, kasap, fabrika, eczane, tiyatro, festival yapılması, ilaçlama, mezarlığa servis,
düğün salonu ihtiyacı, gazete satışı,
Doğançay Spor Kulübü”ne destek
gibi sayabilecek bir sürü sorun anketlerde belirtildi. Belediyelerin
halkın hiçbir sorununu kalıcı olarak
çözmediği, çözemediği, yine rant
ve çıkar için Belediye Başkenlığı
koltuklarında oturulmuş olduğu
anket sonuçlarından belli oluyordu.
Yapılan anket sonuçlarına göre
mahalle halkının çözüm için çoğunlukla düşüncesi bir komisyon
heyetinin kurulup taleplerinin yerine getirilmesi için belediye ile
görüşülmesiydi. Mahalle halkı, yakın bir zamanda kuracağı heyet
ile Bayraklı Belediyesi yetkilileriyle
görüşme kararı aldı.

ve evlerine misafir edenler oldu. Ve
mahallede çocuklarıyla ilgilenen ailelere yardımcı olundu. Coşkuyla ve
güzellikle geçen çalışmanın sonunda
toplam 98 dergi halka ulaştırıldı.

Kartal:

Liseli Dev-Genç’liler

12 Temmuz’da Bankalar Caddesi’nde
bulunan kafelere Umudun Sesi Yürüyüş dergisinin dağıtımını yaptı. 3
liselinin katıldığı çalışmada 10 dergi
halka ulaştırıldı.

Altınşehir:

Halk Cepheliler

13 Temmuz’da Şahintepe Mahallesi’nde Yürüyüş dergisi dağıtımı yaptı.
Ayrıca dağıtım sırasında Grup Yorum
Altınşehir Korosu bildirileri dağıtıldı
ve koro hakkında bilgi verildi. Bir
kişinin katıldığı çalışmada 60 dergi
halka ulaştırıldı.

Kahvaltı Bahane,
Amaç
Bir Arada Ortak Sofrada
Birlikteliğimizi Büyütmek!
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Mersin’de geleneksel Pazar kahvaltısı
devam ediyor. 17 Temmuz'da Mersin
Haklar Derneği’nde bir araya gelen 6
Halk Cepheli hep beraber kahvaltı hazırlayıp sofraya oturdu. Kahvaltı sırasında gündem üzerine sohbet eden Halk
Cepheliler bir sonraki haftaya tekrar
buluşmak üzere kahvaltıyı bitirdi.

Yolumuzu Aydınlatan
Şehitlerimizin
Mezarında
Ot Bitmeyecek!
Mersin’in Kazanlı Mahallesi'nde 16
Temmuz'da Halk Cephesi tarafından Bedii Cengiz’in mezarı ziyaret edildi.
Mezarı temizleyen 3 Halk Cepheli bir
dakikalık saygı duruşunda bulunduktan
sonra mezarlıktan ayrıldı.

OLİGARŞİNİN DEĞİL, HALKIN İKTİDARINI İSTİYORUZ!
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Hatay Halk Cephesi Faşizmin Baskılarına Rağmen,
Samandağ’da Evvel Temmuz’u Coşkuyla Kutladı
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“Emperyalizm ve AKP Faşizminin
Katlettiği Dünya Halklarımız İçin
Adalet İstiyoruz” şiarıyla başladığımız
festivalimizi ne AKP’nin baskıları
ne de halk düşmanı işkenceci polislerin saldırıları engelleyemedi.
Hatay’ın Samandağ ilçesinde düzenlenen Evvel Temmuz Halk Festivali coşkuyla kutlandı. 15 Temmuz’da
sabahın erken saatlerinde Grup Yorum
konseri hazırlıkları başladı. Festivale
yardımcı olmak için köylerden ve
başka şehirden de yardıma gelenler
oldu. Polisler konseri engelleyememenin hazımsızlığıyla bütün gün çalışanlara tacizlerde bulundu. Pankartlarda “Faşist AKP” yazdığı bahanesiyle savcılık talimatıyla alandan kaldırılması ya da AKP yazısının üstüne
bant çekilmesi istendi. Ancak çalışanlar hiçbir şekilde pankartları kaldırmayacaklarını ve AKP yazısının
üstünü kapatmayacaklarını belirttiler.
Bunun üzerine halk düşmanları oradan
uzaklaştı. Çalışmalar sırasında hep
birlikte oturulup bu festivalin önemi
konusunda sohbet edildi ve daha
sonra görev dağılımı yapıldı. Stantlarda Özgür Tutsaklardan gelen bileklikler ve süs eşyaları sergilendi.
Bu eşyaların hapishanelerde hangi
koşullarda yapıldığı anlatılınca halkın
ilgisi daha da arttı. Umudun Sesi Yürüyüş dergisi gece boyunca ajitasyonlarla halka ulaştırıldı. Saat 8’de
günün önemini belirten bir açılış konuşması yapıldı.
Konuşmada şöyle denildi; “Yine
beraberiz!
Korkunun hakim kılınmaya çalışıldığı bir dünyada ‘cesaret bir adım
daha ileri’ diyerek yine omuz omuzayız …Bireyin bunalımından dağılan
ailelere, intiharlara, açlıklara, katliamlara, saldırılara, savaşlara, Suriye’nin Ortadoğu’nun işgaline neden
olan azgın, insanlık dışı, dini imanı
kar olan kapitalist-emperyalist sistemdir. Dünya halkları, bu insanlığa
düşman sistem karşısında çaresiz,
çözümsüz değildir. Yolu yok! Aşağılanan, aç açıkta bırakılan, yerinden
yurdundan edilen, gözaltına alınan,
kaybedilen, eğitim hakkı elinden alı-

nan, katledilen dünya halkları birleşecek, savaşacak, kazanacak. Bizler
kendi cephemizden akarsular misali
kendi yolumuzu bulacak, kendi yolumuzu açacağız. Bu yolu açarken;
köşe başlarında vurulacağız, dövülerek katledileceğiz. Gerçeğin sesini
dağıtırken sırtımızdan vurulacağız…
Adalet için direnme hakkı için açlığa
yatacağız. Türkülerimiz yasaklanacak… Oya Baydak gibi adında devrimci sıfatı bulunan bir sendika tarafından işten atılacağız… Tek kalacağız, çoğalmayı bileceğiz… Düşeceğiz, kalkmasını bileceğiz. Ancak
haksızlığa adaletsizliğe asla sessiz
kalmayacağız. Zalime ve zulmüne
asla boyun eğmeyeceğiz. Dünyada
zalime zulme boyun eğmeyenlerle
Ummanlar’da buluşacağız. Ezilen
dünya halklarıyla ortak mücadeleyi
örme yolunda kendi cephemizden;
Ali İsmail’ler için, Abdocan’lar için,
Ahmet Atakan için, Hasan Ferit için
kara gözlü Dilek’imiz için, Berkinler
için adalet istemeye devam edeceğiz!
Umudu yetiştireceğiz halk bahçelerimizde… Türkülerimizle yozluğun
kirini pasını söküp atacağız yüreklerden. Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu
ile Savaş ve Kurtuluş Merkeziyle
kurutacağız bataklığı. Halk düşmanlarının önünde asla diz çökmeyecek
ve bir an bile olsa sınıf kinimizi
sahte bir hümanizmaya kurban etmeyeceğiz. Ezen ile ezilen, sömüren
ile sömürülen var olduğu sürece bu
böyle sürecek. Bu kavgayı biz başlatmadık ancak biz bitireceğiz. Çünkü
biz milyonlarız, çünkü biz halkız
haklıyız ve kazanacağız. Bu duygu
ve düşüncelerle siz değerli halkımızın
Evvel Temmuz Bayramı’nı kutlar ve
nice bayramlarda buluşmak dileği
ile...”
Sonrasında Özgür Tutsaklarımızın
Samandağ halkına yazdığı mesaj
okundu. Daha sonra Çerçür tiyatro
topluluğunun oynadığı Arapça skeç
ve Arap halkının manileri ve hikayelerinden oluşan bir oyun oynandı.
Grup Yorum’un çıkmasına yakın halk
daha kalabalık kitleler halinde gelmeye başladı. Grup Yorum ile beraber

Grup Yorum Hatay Halk Korosu da
sahnede yerini aldı. Halk alkışlarla
ıslıklarla Yorum’u karşıladı. Gece
boyunca 15 bin kişi ile umudun türküleri halk ile beraber hep bir ağızdan
söylendi. Sloganlar eşliğinde halaylar
çekildi.
AKP, halkın birleşmesini engellemek için geleneklerini yok etmeye
çalışıyor. Bu sebeple festivalleri yasaklıyor, yasaklamadıklarını da gözaltılarla ve işkencelerle engellemeye
çalışıyor. Bir kez daha görüyoruz ki
AKP’nin hiçbir çabası halka geleneklerini unutturamaz. Emperyalizme
ve faşizme karşı halkın birleşmesini
engelleyemez.
Festival kapsamında üç ayrı panel
yapıldı.
Birinci panel Çöğürlü Köyü’nde
13 Temmuz’da Şeyh Muhammed
Türbesi’nde yapıldı. Devlet eliyle
yaygınlaştırılan uyuşturucu ekimi ve
içiminin olduğu bir köydür. Panele
halkın katılımı yoğun olurken Çöğürlü’de veya Samandağ’da bir merkez açmamız talep edildi. Çöğürlü
halkının devlet politikası olan uyuşturucu ile mücadele etme isteği panelde ön plana çıktı. Panelden sonra
halkla tek tek sohbetler edildi. Panel
öncesi iki gün boyunca kapı çalışması
yapıldı.
İkinci panelimiz ise Tekebaşı Mahallesi’nde 14 Temmuz’da belediyeye
ait çok amaçlı salonda yapıldı.
“Ülkemizde Enerji Politikaları”,
“Kendi Elektriğimizi Kendimiz Üretiyoruz” konulu paneli Halkın Mimar
Mühendisleri sundu.
Panel konusu ilgi görürken Tekebaşı Mahallesi’nde daha önce kurulmak istenen kar amaçlı rüzgar tribünleri de konuşuldu. Tribünleri kurmak isteyenler AKP’nin palazladığı
şirketlerdi, bu bahaneyle halkın arazisine el koymak istemişlerdi, öyle
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olunca bunun önünde durmak için
halk direnişe geçmiş ve kazanmıştı.
Panelde ön plana çıkan HMM’nin
ürettiği elektrik tribünleriydi. Ardından HFG uyuşturucu ile ilgili sunum
yaparak HFG’de nasıl bir faaliyet
yürütüldüğü üzerine konuşuldu. Panelden sonra Hatay Grup Yorum
Halk Korosu dinleti verdi.
15 Temmuz’da ise konserden önce
Halkın Hukuk Bürosu adalet konulu
paneli Akdeniz Kafe Samandağ sahilinde gerçekleşti.

Adana'da Evvel Temmuz
Festival Çalışmaları Son
Güne Kadar Devam Etti
Adana Halk Cephesi tarafından
Evvel Temmuz Festivali’yle ilgili 13
Temmuz'da afiş çalışması yapıldı.
Merkez’de yapılan çalışmada 150
adet afiş asıldı. Çalışma sırasında
gelip bilgi alanlar oldu. Çalışmaya
dört Halk Cepheli katıldı. Aynı gün
Barajyolu Kenan Evren Bulvarı'nda
afiş çalışması yapılırken 30 kişi gelip
bilgi aldı. Evvel Temmuz Festivali'nin
geçmişi hakkında konuşuldu. Bir sonraki gün ise Reşatbey ve çevresinde
afiş çalışması yapıldı. Çalışma sırasında halka festivalin önemi anlatıldı.
İki Halk Cephelinin yaptığı çalışmada
300 afiş asıldı. Aynı gün içerisinde
Akkapı Mahallesi'nde festival çalışmalarına 3 Halk Cepheli katıldı. Çalışmada 200 el ilanı dağıtılırken 13
adet Yürüyüş dergisi de verildi. Çalışmada mahalle halkıyla festival üzerine sohbet edildi.

Baskılara ve Saldırılara
Rağmen Halk Kültürü-

müzü Evvel Temmuz
Festivalinde Yaşatmaya
Devam Edeceğiz
Mersin- Kazanlı Mahallesi'nde
yapılacak olan 7. Evvel Temmuz
Festivali için halk toplantısı yapıldı.
Toplantıda asılacak afiş ve dağıtılacak
el ilanları için bölge bölge komiteler
oluşturulup iş bölümü yapıldı. Sıcak
ve samimi sohbetlerin yapıldığı toplantıya komitelerin oluşturulmasından
sonra son verildi. 16 Temmuz'da
Pozcu'da kafeler ve kitabevleri gezilerek festival afişi asıldı ve el
ilanları bırakıldı. 4 Dev-Genç’linin
katıldığı çalışmada 15 afiş asıldı. 18
Temmuz’da ise Pozcu Forum AVM
civarında afişleme yapıldı. 3 DevGenç’linin katıldığı çalışmada 200
afiş asıldı. Ayrıca Kazanlı Mahallesi'nde 150 afiş asılırken, 1500 el
ilanı dağıtıldı. Çalışmaya Kazanlı
Peri Müzikevi ve 1 Dev-Genç'li katıldı.

Hasan Balıkçı
Mücadelemizde Yaşıyor
Dayanışmamız
Turnuvalarla Büyüyor
Evvel Temmuz Festival kapsamında olan Hasan Balıkçı Futbol
Turnuvası'nın final maçı 15 Temmuz'da yapıldı. Yapılan maç öncesi
Hasan Balıkçı’nın hayatı anlatıldı.
Ardından Deadsporla Akkapı Gençlik
takımları arasında oynanan maçta
Deadspor Akkapı Gençliği 6-2 üstünlükle yendi. Turnuvada Deadspor
birinci, Akkapı Gençlik ikinci, Umutspor 3. takım oldular. Maçın ardından
sahada madalya töreni düzenlenip

“Grup Yorum Halktır”
Sloganını Anadolu’nun
Bütün Bölgelerinde
Somutlayacağız
İzmir Çiğli’de her hafta yapılan Grup Yorum
Halk Korosu çalışmaları 16 Temmuz’da Çiğli
Kadın Dayanışma Derneği’nde devam etti. Çalışmada ilk olarak, nefes, diyafram ve ses çalışması
yapıldı. Ardından 2 saat süren türkü çalışması
yapılarak çalışma sonlandırıldı.

takımların madalyaları dağıtıldıktan
sonra turnuva sona erdi.

Anadolu Halk Festivalimiz
Yozlaşmaya Barikat
Halkın Acılarını
Sevinçlerini
Paylaştığı Bir Gün Olacak
Dersim'de 13 Temmuz’da Anadolu
Halk Festivali'nin toplantısı yapıldı.
Festival Gönüllüleri "neden festival
yapıyoruz" başlıklı bir yazı okuduktan
sonra festivalin Dersim-Hozat’ta yapılacağı ve içeriği hakkında konuşuldu. Komitelerin kurulduğu, ihtiyaçların belirlendiği toplantı, festivali
yozlaşmaya karşı en güçlü şekilde
yapma kararlılığı ile bitirildi. Toplantıya 12 kişi katıldı. Halk Cepheliler
16 Temmuz'da Hozat’ta yapılacak
olan halk festivali için Dersim Merkez’de bildiri dağıttılar. Kahvelerde
ve kafelerde bulunan Dersim halkına
festivalin içeriği anlatıldı. Aynı zamanda merkezde bulunan Ali Baba
Mahallesi'nde kapı çalışması yapılarak
festivale çağrı yapıldı. Yapılan çalışmalarda toplam 250 bildiri dağıtıldı.
18 Temmuz'da Hozat’ta yapılacak
olan 2 günlük halk festivalinin duyurusu yapıldı. Dersim’in köylerine
gidildi. Köylerdeki evlerin kapıları
çalınarak halk festivaline davet edildi.
Festivalin olacağına sevindiklerini
dile getiren Dersim halkı devrimcileri
evlerine davet etti. Köylerin dolmuş
ve otobüs duraklarına festival ozalitlerinden 10 tane asıldı. Köylerde
toplam 100 adet festival bildirisi dağıtıldı. Bir sonraki gün ise halk festivali için hazırlanan afişler Dersim
Merkez’de asıldı. Toplam 40 afişin
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Hedef Gösterilen Mahallelerde
TAVIR Dağıtıyoruz
İdil Kültür Merkezi çalışanları 14 Temmuz’da, T. Erdoğan’ın önceden hedef gösterdiği
Küçükarmutlu Mahallesi’nde
TAVIR dergisi dağıtımı yaptı
ve mahallede bulunan Dilek
Doğan Adalet Çadırı’nı ziyaret
etti. İlk olarak mahallede bulu-

nan gecekondulara devrimci sanat anlatıldı ve halkın sanatçılarına ikramlarda bulunan halka
70 dergi ulaştırıldı. Ardından
dağıtımcılar polis tarafından yıkılan Adalet Çadırı’nı Halk Cephelilerle tekrar kurdu. Yapılan
çalışmaya 7 kişi katıldı.
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"Demokrasi Savaşçılığı" Faşist AKP’ye Kalmadı!
AKP'ye karşı düzenlenen darbe
girişimiyle ilgili bir çok bölge, kurum
ve alanda “Ne Askeri Darbe, Ne
Faşist Diktatörlük Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye” şiarıyla yapılan açıklamaları yayınlıyoruz.

Halk Cephesi: "15 Temmuz
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2016 tarihinde akşam saatlerinde,
TSK bünyesinde çeşitli komuta kademesi içerisinde yer alan bir takım
cuntacı subayların AKP hükümetine
karşı bir darbe girişimi başlamış, sonrasında AKP iktidarı tarafından bu
darbe girişimi kanla bastırılmıştır.
AKP faşizminin halka karşı açtığı
savaşın gelinen noktasında kendi iç
çatışmalarıyla muhatap olması bir
tesadüf de değildir. Olağanüstü bir
durum da değildir…
Bir süredir kendi içlerinde Yüksek
Askeri Şura öncesi başlayan iktidar
kavgasında böyle bir çatışmanın olması
kaçınılmazdı… Tasfiye edilmek istenenlerin böylesi bir darbeye cüret edip
etmeyecekleri elbette belirsizdir. Ancak
çatışmanın yaşanması kesindir.
Tasfiye edilmek istenen askerler
ile AKP’den rahatsızlıkları olanlar
kendi içlerinde yeterince organize
olamadıkları bir askeri darbe ile güç
dayatmasında bulunma ve AKP’ye
meydan okumaya giriştiler… Daha
işin başından itibaren ise AKP duruma
hakim olarak adım adım darbecileri
tasfiye etti.
Darbeciler daha ilk anlardan itibaren halk için hareket etmediklerini,
emperyalistlere biat edeceklerini açıklayarak niteliklerini ortaya koydular.
AKP ise “Darbeye direndik ve tasfiye
ettik” havaları atıyor… Artık kendini
daha güçlü görüyor. Ama güvende
olmadığını da çok iyi biliyor. Çünkü
halka karşı açtığı bir savaş vardır.
Yarattığı bir açlık ve yoksulluk tablosu
vardır. Emperyalizmin uşaklığında
birinci olamamanın, şimdi uşaklığın
sürüngenliğini yaşıyor olmanın yarattığı bir kriz içindedir. Kısacası
AKP’nin tek kamburu askeriye içindeki güçler değildir. Esas kamburu
ve esas korktuğu güç halktır… Halka
yaptıklarının hesabının kendisinden
er veya geç sorulacağını çok iyi bilmektedir. Bu nedenle AKP askeri

darbecileri tasfiye ederken esas olarak kendi
kitlesini sokağa çağırıyor
ve sokakta kendi kitlesini
örgütlemeye ve harekete
geçirmeye çalışıyor…
Dün gece; “demokrasiye sahip çıkma” adı altında yaptığı çağrı çok
büyük bir karşılık bulmasa da sivil polislerin
ve bazı gerici kadrolarının
önderliğinde çeşitli bölgelerde topladıkları insanlar oldu…
Bunlar AKP’nin doğrudan besleyip
büyüttüğü, silahlandırdığı kontra güçlerdir.
Toplanan gerici-faşist güruhları
halkın üzerine sürmek ve halkı sindirmek istemektedir AKP… Bu nedenle darbeciler hemen tümüyle ele
geçirilmiş ve tasfiye edilmiş olmalarına rağmen AKP faşizmi bu akşam
da kendi kitlesini sokaklara, meydanlara çağırmaktadır. Çağırdığı kitleyi halkın üzerine salmak istemekte,
halkı katledip kendi iktidarını bu şekilde pekiştirmek istemektedir.
Demokrasi savunuculuğu ve savaşçılığı AKP’ye kalmamıştır. AKP
karşı karşıya kaldığı darbeyi bertaraf
etmiş olmakla demokrasi koruyucusu
bir güç durumuna gelmemiştir. Ve
gerçekleşen darbe sürecinde AKP bir
meşruluk kazanmış da değildir. Darbeciler gayrı meşru, AKP meşru bir
güç değildir… Sandık oyunlarıyla
ve güç dayatarak seçimleri çöpe çeviren ve kendini zorla seçtiren
AKP’dir… Şimdi tüm burjuva partileri AKP’nin arkasında birleşip “demokrasi” nutukları atıyorlar, AKP
faşizmine güç veriyorlar, kan taşıyorlar. AKP’nin kendilerini sandık
oyunlarıyla nasıl tasfiye etmeye çalıştığını unutuverdiler.
AKP faşizmi bir darbeyle karşı
karşıya kalmış ve onu bertaraf etmiş
olmakla demokrasi havarisi olmamıştır, olamaz. AKP faşist politikalarını halkı teslim almak için uygulamaya devam ediyor. Ve bu darbeyi
de bahane ederek daha fazla saldırmaya çalışıyor. Şimdi de halkı katletmenin, faşist politikalarına meşruluk kazandırmanın aracı olarak bu

darbeyi kullanmak istiyor.
AKP, faşist ve korkak bir partidir… Darbenin ilk anlarından sonra
uzun süre sesleri çıkmamıştır… Kontrolü ele alabilecekleri güvenini kazanana kadar sinip beklemişlerdir.
Ne zaman ki darbecilerin güçsüz ve
dağınık olduklarını görüp anladılar
o zaman harekete geçmişlerdir ve
demokrasi nutukları atmaya, üst perdeden konuşmaya başlamışlardır.
Tüm halka “Şehirlerin meydanlarına
çıkın demokrasimize sahip çıkın, vatana ihanet eden paralelcilere karşı
direnin“ çağrıları yapılmıştır. Demokratlara bakın! Siz değil misiniz hakkını aramak için sokaklara çıkanların
üzerine bombalarla, kurşunlarla, tazyikli sularla, TOMA’larla, Akreplerle,
binlerce asker-polisle saldıran? Siz
değil misiniz evinde, sokak ortasında
halkın evlatlarını katleden? (...)

AKP’nin Yanında Yer Alan
Halkımız!
Demokrasi savaşçılığı faşizme
karşı mücadele etmektir. Demokrasi
ülkemizin bağımsızlığından ayrı değildir. Emperyalizmin ve işbirlikçilerinin gölgesinden çıkmayan ve kıblesi emperyalizm olanların halk için
demokrasi getirme gibi bir dertleri
de çabaları da olmaz. (...)
Demokrasi, ağzına aldığı bir sakızdan ibarettir. Onlar için demokrasi
demek, kendi para kasaları demektir.
Sarayları saltanatları demektir. Halkımız
için ise daha fazla açlık, yoksulluk
demektir. İşsiz, evsiz kalmak demektir.
Bu nedenle AKP’nin yalanlarına kanmayalım. AKP iyice yoksullaştırdığı,
açlığa mahkum ettiği bizlere bazı kırıntılar vermekle iyi bir parti olmaz.
Deveyi hamutuyla yutanların halka
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bazı kırıntılar vermesi onların iyi olduklarını değil, halkı iliğine kadar
soyan haramzadeler olduğunu gösterir.
Bu yüzden AKP’nin yanında yer alarak
halka saldırmayın, sizin gibi yoksul
olan insanlarla karşı karşıya gelmeyin.
Halkla birlikte faşizme ve emperyalizme karşı mücadeleyi yükseltin.

Halkımız!
AKP faşizmi şimdi darbeyi bahane
ederek saldırıyor, yeni saldırı hazırlıkları yapıyor… Dün gece ilk yaptıkları şeylerden biri devrimcilere,
devrimcilerin olduğu mahallelere saldırmak olmuştur. Bu saldırı girişimleri
püskürtülmüştür. Ancak bundan vazgeçecekleri anlamına gelmez. Şimdi
bu gece için yapılan çağrılar ve sonraki
günlerde kendi çetelerini örgütleme
çalışmaları bitmeyecektir. Halka karşı
gerici, faşist çeteleri örgütlemeye, silahlandırmaya devam edeceklerdir.
Bunlara karşı halkımız mahallelerini
ve kendi güvenliğini sağlamalıdır…
Dün gece darbeye karşı çıkma adına
silahlanıp sokaklara çıkan gerici faşistlerin saldırılarına karşı devrimcilerin
yanında örgütlenmek ve gerici faşist
saldırılara karşı koymak zorundayız.
Bunun için her türlü silahla kendi savunmamızı hazırlayalım ve faşist saldırılara karşı direnelim.

Halkımız Sokaklara Çıkalım!
Fakat AKP faşizmini desteklemek
için değil, faşizme karşı savaşmak
için… Halk için demokrasi ve bağımsız bir ülkeyi kurmak için…
AKP’nin gerici-faşist güruhunun yanında olmak için değil, onlara karşı
kendi can güvenliğimizi sağlamak,
mahallelerimizi korumak ve AKP faşizminin halka karşı açtığı savaşa
halkın savaşıyla cevap vermek için
sokaklara çıkalım… Birleşelim, Savaşalım, Kazanalım! Kahrolsun Faşizm! Yaşasın Bağımsız Demokratik
Türkiye Mücadelemiz!"
Halk Cephesi


“El Ele, Omuz Omuza,
Sırt Sırta Vererek Kazanacağız!
Ölmek Var Dönmek Yok
Kararlılığıyla Kazanacağız!”

Gazi Halk Meclisi:

“… Elbette halk elinizdeki kanın
hesabını soracak. Siyaset günleri bunlar, doğru soru; şimdi ne olacak değil;
şimdi ne yapıyoruz! Bu kavga faşizme
karşı, bu kavga hürriyet kavgasıdır!
Halkın can ve mal güvenliğini tehdit
eden, halkı baskı altına alıp sindirmek
isteyen, her türlü saldırıya karşı halkın
meşru savunmasını sağlayacak olan
Halk Meclisleridir. Halk Meclisleri;
tarihin derinliklerinden gelen, gelenek
ve değerlerden oluşan… halkın, yasalarla kendini sınırlamadığı meşru
gücüdür. Halkı Sevmek Silahlanmaktır… Biliyoruz ki kurtaracağımız
yer bizim vatanımız, örgütleyeceğimiz
bizim halkımızdır. (...)”


Sarıgazi Halk Cephesi:
"Ülkemizde yönetememe krizi
derinleştikçe sistemde çatlaklar artmaya devam ediyor... Ülkemizde yaşanan oligarşinin iç çekişmesinin bir
sonucudur. İktidarını kaybetme korkusuyla ilk olarak kendilerini korumaya alan AKP'li yöneticiler, daha
sonra ise TV'lerden propaganda yapmaya başlayarak, güçlü devlet görüntüsü vermeye çalışmışlardır...
AKP’nin bu pis oyununa gelmeyeceğiz. Örgütlü olduğumuz tüm mahallelerde bu kirli tezgahı bozmaya
devam edeceğiz."


“Halktan Daha Güçlü Bir Ordu
Yoktur!”

Halkın Hukuk Bürosu:
“Faşizm, tekelci burjuvazinin yönetim biçimidir. Tekelci sermaye, kanlı
terör yalan ve demagoji ile halka yönelir ve halkın yüreğine korku ve
şüphe tohumları eker. Nerede bir kafa
karışıklığı muğlaklık, şüphe varsa,
nerede endişe ve korkular üzerinden
muktedir olunuyorsa, faşizm ordadır.
Bizim işimiz soru işaretlerini, bilinmezleri büyütüp, abartıp halkta güvensizlik duygusu yaratmak değildir.
Bu ikilem insanları kararsızlığa dolayısıyla hareketsizliğe sürüklemek içindir. Bu çaresizlik ve güvensizlik, halkı
başka çareler aramaya iter, boğulmamak için yılana sarılmaya sevk eder.
(...) Halkımız yalnız kendine inanmalı ve hangi inançtan, etnik köken-

den olursa olsun birbirine güvenmelidir, halkı birbirine düşman etmek
isteyenlere değil. Bildiğimiz şaşmaz
doğru şudur ki; halktan daha güçlü
bir ordu yoktur. Faşizmi ancak halkın
örgütlü gücü yenebilir.”


“Olmayan Demokrasiyi
Savunduğunu İddia Edenler ile
Askeri Darbeyle Demokrasi
Getireceğini İddia Edenler
Yalan Söylüyor!”

TAYAD'lı Aileler:
30 yıl önce ‘80 cuntası koşullarında
cuntaya karşı demokrasi mücadelesi
vermiş ve yaprak kıpırdamayan koşullarda Taksim Anıtı’na siyah çelenk
eylemi yapmış bir kurumuz. Darbenin
ne demek olduğunu bizden iyi kimse
bilemez. Çünkü cuntayla mücadelede
evlatlarımız hapishanelerde işkenceler
gördü, idam edildi bizler tutuklandık,
gözaltına alındık, evlerimiz basıldı.
Fakat demokrasi mücadelesinden asla
taviz vermedik.
15 Temmuz’da ordu içerisinde bir
grup faşist subay, general ve komutanlar
faşist AKP’ye karşı darbe yapmaya
çalışmıştır. Bu darbe girişimi AKP tarafından püskürtülmüştür. 16 Temmuz’u demokrasinin zaferi olarak ilan
edenler kimseyi aptal yerine koymasın,
bu ülkede 15 Temmuz’da demokrasi
varmaydı ki, 16 Temmuz’da demokrasi
kazanmış olsun! Tankların etrafını
saran binlerce insan, demokrasinin bu
ülkedeki gücünün bir göstergesi değil
kurumsallaşan faşizmin sahip olduğu
kitle tabanının göstergesidir.
Tankların etrafını saranlar ne kadar
demokrasiden bi haberse, elindeki
askeri güçle sağı solu bombalayarak
iktidarı devirebileceğini sanan “Yurtta
Sulh Komitesi” adındaki faşist güruh
da aynı oranda demokrasiden bir haberdir.
Bunun adı oligarşi içi çatışmadır.
Bu çatışmada bir taraf seçmek doğru
değildir. Bizim yolumuz hapishanedeki evlatlarımızın bize öğrettiği gibi;
anti-faşist, anti-oligarşi mücadele yoludur. Safları sıklaştıralım, derneklerimize, mahallelerimize, demokratik
mevzilerimize sahip çıkalım.”


OLİGARŞİNİN DEĞİL, HALKIN İKTİDARINI İSTİYORUZ!
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“Bu Halk Bu Vatan Bizim!
Gidin Baba Ocağınız ABD’de
Edin Kavganızı!”

Kamu Emekçileri
Cephesi:

Sayı: 531

Yürüyüş
24 Temmuz
2016

“15 Temmuz’dan beri yaşananlar
emperyalizme uşaklık etmekte bir
sakınca görmeyip, sıra vatanı satmaya,
halkı soymaya gelince birbirine diş
göstererek esasında halka verilmeye
çalışılan bir gözdağıdır! “İt iti ısırmaz”
der halkımız; bakın “demokrasi fedaileri”, linç güruhu nasıl da örgütlü
mahallelere, Alevi halkımızın yoğun
olduğu, muhalif mahallelere saldırmaya çalışıyorlar.
(...) Biz Anadolu’yuz! Uzak ve
yakın tarihimizden biliyoruz sizleri!
Baba İshak’ları, Bedreddin’leri, Pir
Sultan’ları, Deniz’leri, Mahir’leri,
Sabahattin Ali’leri, Elmas Yalçın’ları,
Ayşenur Şimşek’leri, Ali İsmail’leri,
Berkin’leri ve Taybet Anaları nasıl
katlettiğinizden biliyoruz. Bırakın
demokrasi, vatan, eşitlik, kardeşlik
kavramlarını pis ağzınıza almayı, çekin kanlı ellerinizi halkın, emekçinin,
üzerinden. Gidin baba ocağınız ABD’
de paylaşın kozunuzu!”


“AKP Darbe Girişiminden
Faşizmini Güçlendirmek İçin
Yararlanıyor!”

Amed Halk Cephesi:
“Halkın her kesiminde AKP’nin
sömürü, talan ve katliamlarına karşı
bir tepki var. Çünkü AKP adaletsiz!
AKP, Cumhurbaşkanlığı’ndan en alttaki bürokratına, memuruna kadar
kendi kadrosunu, militarist güçlerini
oluşturarak, devlet pastasını tek başına
yemek istiyor. Kapitalist sömürünün
hepsini kendine istiyor. Bizim gibi
oligarşi ile yönetilen emperyalizmin
işbirlikçisi ülkelerde bu pek mümkün
değil. Çünkü işbirlikçi faşist AKP,
oligarşi içinde dahi Adaletsiz… (...)
Darbe yapmaya kalkan örgütsüz
güçten çok örgütlü halkın öfkesinden
korkan faşist AKP, faşist kitlesini
bugün silahlanmaya, sokağa çağırıyor.
Çünkü AKP, örgütlü halkın direnişinde,
ayaklanmasında eli havaya kalkmış
teslim olanları göremeyeceğini biliyor.
Halk biriken öfkesini fitillediğinde
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bu ülke bağımsız, demokratik sosyalist
halk iktidarına kavuşacak.”


Antep Halk Cephesi:
“… Başta cumhurbaşkanı başbakan ve AKP’nin yöneticileri gerici
faşistlerini sokağa, sözde “demokrasiye sahip çıkmaya” çağırdı. Sokağa
çıkan gruplar güruhlar halinde Alevi
ve devrimcilerin yoğun olarak yaşadığı mahallere yürüdüler.
(...) Bu yaşananlardan rant sağlayan
prim yapan eli kanlı katilleri uyarıyoruz.
Akacak her damla kanın yaşanacak
her türlü katliamın sorumluları sizsiniz.
Halkımızdan mahallerimizden kurumlarımızdan elinizi çekin.”


Elazığ Halk Cephesi:
“Eli kanlı AKP ve faşist cunta kendi
çıkarları için halkı katletmeye devam
ediyor. Faşist AKP hükümeti halkımızın
dini duygularını alet ederek yaptığı
anonslarla halkı meydanlara inmeye
çağırıyor. Devrimcilerin bedel ödeyerek
kurduğu mahallerimizden Elazığ’ın
Fevzi Çakmak ve Yıldızbağları mahallelerinde faşist çeteler burada bulunan
halkı taciz etmeye başladı. Halkımızı
bulunduğu mahallerde nöbet tutmaya,
mahallerimizi faşist çetelerden korumaya çağırıyoruz.”


“Döktüğünüz Kanda Halkla
Birlikte Sizi Boğacağız,
Hem AKP
Hem Darbeci Askerler Halk
Düşmanıdırlar. Halkın
Adaletine Hesap Verecekler!”

Eskişehir Halk Cephesi:
"... Katliam konusunda eğitimini
dünya halklarının baş katili olan
ABD‘den alan bir iktidar olan AKP
iktidarı koltuğunu kaybetme korkusuna
düşüp ne yapacağını şaşırmıştır. Faşizmin tüm olanaklarını kullanan AKP
hükümeti cihad çağrısı yaparak halkımızın en hassas olan yerinden etkileyip
sokaklara dökmek istemektedir. Hemen
hemen ülkemizin her yanında olduğu
gibi Eskişehir’de de camilerden sela
okunmuş çoğunluğu CHP’li Alevilerin
yaşadığı Gültepe Mahallesi’nde ek
olarak bir de İstiklal Marşı çalınmıştır.
Gültepe Cemevi’nin önünde Cuma

gecesi 3 araç durmuş rabia işaretleri
yaparak bir süre beklemiş küfürler
etmiş ve daha sonra gitmiştir.
AKP iktidarı artık yönetemediği
halkı birbirine kırdırarak yok etmek
ve kendi saf tabanıyla yeni bir düzen
kurmak istiyor. Eskişehir Halk Cephesi olarak tüm halkımızı cep telefonlarına gelen mesajlara aldanmamaları konusunda camilerden yapılan
çağrılara uymamaya çağırıyoruz...
13 yıldır emeğimizi düşüncelerimizi,
hayallerimizi çalan, kanımızı emen
işbirlikçi AKP iktidarına karşı silahlanın ve halk saflarında, Cephe’de
savaşı büyütün! Birleşelim Direnelim
Savaşalım!"


İzmir Halk Cephesi:
"Tarihin çöplüğüne gidecek oligarşinin son hesaplaşmalarıdır bunlar.
AKP, tüm cihana nam salmış bir
faşist iktidardır, onu alaşağı etmeye
çalışan oligarşi içi güçler de öyle...
AKP, ilk şaşkınlığı ve korkuyu atlattıktan sonra darbecileri tasfiyeye başlamıştır. Yüzde 50’yi sokağa çıkartacak gücü olmasa da kendine yaratmaya çalıştığı faşist örgütlenmeleri
ile darbecilerden çok halka gözdağı
vermeye çalışmaktadırlar...
(...) Halka çağrımızdır! AKP’den
hesap sormak için aciz darbecilerden
medet ummayın… Kurtuluşumuz
kendi ellerimizdedir. Mahallelerde
kendi güvenliğimizi alalım. AKP’nin
saldırıları karşısında sinmek yerine
devrimcilerle birlikte faşizme karşı
mücadeleyi yükseltelim."


Mersin Halk Cephesi:
"Ne mevcut faşist AKP yönetimi
ne de faşist cunta yönetimleri halkları
teslim alamayacak. Ne birbirinize sıktığınız kurşunlar ve bombalar ne de
sivil faşist saldırılarınız halkları korkutup
yıldıramayacak. Yönetememe krizinin
zirve yaptığı AKP, sonunun yaklaştığını
gördükçe, daha çok kan döküyor. Hepiniz dünyadaki bütün diktatörlerin
kaçınılmaz sonunu yaşayacak ve halkın
adaletine hesap vereceksiniz."

ONLARIN KRİZİ BİZİM GÜCÜMÜZDÜR!

Adalet Talebimizi Her Yere Yayayacağız!

“Adalet İstiyoruz” Kampanya
Süresince Nerede Neler Yapıldı:
İSTANBUL
Armutlu: Halkın Mühendis Mimarları 27 Haziran’da Armutlu’da
Halk için Mühendislik Mimarlık Bürosu’nda 1 günlük açlık grevi yaptı.
Armutlu Halk Cephesi Armutlu Cemevinde, 10 Temmuz’da, “adalet” konulu seminer düzenledi.
Avcılar: Avcılar Halk Cephesi
dernekte, 28 Haziran’da 1 günlük
açlık grevi yaptı.
Gazi: Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi
28 Haziran’da 3 günlük açlık grevine
başladı. Gazi Mahallesi Nalbur Parkı’nda taksi şoförleri, mahalle gençleri, esnafları ile 3 günlük açlık grevi
yaptı. PSAKD Gazi Şehitleri Cemevi
3 günlük açlık grevi yaptı. Gazi Halk
Meclisi 27 Haziran’da 3 günlük açlık
grevine başladı. 1 Temmuz’da Günay
Özarslan Direniş Sokağı’nda ‘adalet’
konulu Halk Okulu çalışması karşılıklı
sohbet, söyleşi şeklinde gerçekleşti.
Sekizevler Bölgesinde Recep Hasar Parkı’nda 3 günlük açlık grevi
yapıldı.
1 Mayıs: 1 Mayıs Halk Cephesi,
Şükrü Sarıtaş aile çay bahçesinde
27 Haziran’da başlayan 3 günlük
açlık grevindekiler saldırıya uğradı.
TAYAD: TAYAD’lı Aileler 28
Haziran’da açıklama yaparak, tutsak
edilerek tecrit işkencesine maruz kalan ve katledilen evlatları için başlattıkları açlık grevini Ebru’nun vurulması üzerine tedavi gördüğü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne taşıdığını
belirtti.
Yürüyüş Dergisi: Yürüyüş Dergisi emekçileri 29 Haziran’dan Ebru
Yeşilırmak hastaneden çıkıncaya kadar açlık grevi yaptı.

Grup Yorum ve FOSEM: Halkın
Sanatçıları 3 günlük açlık grevi yaptı.
Kuruçeşme: Kuruçeşme Halk
Cephesi 28 Haziran’da 1 günlük
açlık grevi yaptı.
Alibeyköy:
Alibeyköy’de Halk
Cepheliler 2 günlük
açlık grevi yaptı.
Sarıgazi: Sarıgazi Halk Cephesi,
Sarıgazi Pir Sultan
Parkı’nda, 1 Temmuz’da açlık grevi
yaptı.
HHB: Halkın Hukuk Bürosu avukatları 8 Temmuz’da 1 günlük açlık
grevi yaptı.
ANADOLU
Antep: Antep’in Düztepe Mahallesinde Antep Özgürlükler Derneği
önünde Halk Cepheliler 1 günlük
açlık grevi yaptı.
Amed: Amed Halk Cephesi 27
Haziran’da 1 günlük açlık grevi yaptı.
Antalya: Antalya Halk Cephesi 4
Temmuz’da Antalya Özgürlükler Derneği’nde 1 günlük açlık grevi yaptı.
İzmir: İzmir Doğançay’da 27
Haziran’da açlık grevine saldırı ve
gözaltı oldu.
Hatay: Hatay Halk Cephesi 27
Haziran’da Antakya Parkı’nda 3 kişi,
1 günlük açlık grevi yaptı. Açlık
grevindekilere saldırı ve gözaltı oldu,
arkadaşlarımız aynı gün bırakıldılar
ve dönüp direnişe devam ettiler.
Kamu Emekçileri Cepheliler Hatay
Eğitim-Sen’de 30 Haziran’da 1 güglük açlık grevi yaptı.

Bahçelievler: Bahçelievler Halk
Cephesi, 27 Haziran’da Bahçelievler
Cemevi’nin yanında bulunan parkta
açlık grevi yaptı.

DERSİM: Dersim Halk Cephesi:
“Adalet İstiyoruz” başlıklı yazılı
açıklama yayınladı.

Çayan: Halk Cephelilerin açlık
grevi, Hüseyin Aksoy Parkı’nda 3
gün sürdü.

Mersin: Mersin Haklar Derneği
2 Temmuz’da 1 günlük açlık grevi
yaptı.

Ankara:
Halk Cepheliler ve Halkın Avukatları 27 Haziran
saat 12.00’de
ÇHD Ankara
Şubesi önündeki basın
açıklaması ile
“Açlık Grevindeyiz!
Katledilen Çocuklarımız İçin Adalet
İstiyoruz” konulu süresiz açlık grevi
başladı.
Ankara’ da Genel-İş Sendikası Genel Merkezi önünde devam eden “Oya
Baydak İşe Geri Alınsın Mahkeme
Kararı Uygulansın” konulu eyleme
katılanlar 2 günlük açlık grevi yaptı.
19. Gün - 15 Temmuz: Halk
Cephesi’nin “Katledilen Çocuklarımız
İçin Adalet İstiyoruz” sloganıyla başlattığı açlık grevi eylemi, Çağdaş
Hukukçular Derneği Ankara Şubesi’nde sürüyor!

Sayı: 531

Yürüyüş
24 Temmuz
2016

AVRUPA
Yunanistan: Atina Halkınsesi
emekçileri 3 günlük açlık grevi yaptı.
Hollanda: Hollanda Dev-Genç
27 Haziran Pazartesi günü 1 günlük
açlık grevindeydi
İngiltere: Londra’da 27 Hazi-

OLİGARŞİNİN DEĞİL, HALKIN İKTİDARINI İSTİYORUZ!
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Günay Özarslan’ın Cenazesine
Katılanlar Değil Katilleri Yargılansın!

ran’da 1 günlük açlık grevi yapıldı.
Almanya: Hamburg Halk Cepheliler 30 Haziran’da 1 günlük açlık grevi yaptı. Anadolu Federasyonu Köln’de 3 Temmuz’da 1 günlük açlık grevi
yaptığı eyeme 7 kişi katıldı.
Fransa: Paris Republique Meydanında, 27 Haziran’da 1 günlük açlık grevi yapıldı.
Avusturya: Anadolu Federasyonu Avusturya
10-12 Temmuz tarihlerinde, Viyana’da 3 günlük
açlık grevi yapıldı.

Günay Özarslan’ın cenazesine katıldığı için tutuklanan arkadaşlarımızın mahkemesi 4 Ağustos’ta Çağlayan Adliyesinde!
Mahkemeye çağrı için videolar çekelim!
”15 kurşun sıkanlar dışarıda,
cenazeye katılanlar hapishanede!
Günay Özarslan’ın cenazesine katılmak suç değildir. Tutuklanan arkadaşlarımız için, adalet
için 4 Ağustos’ta Çağlayan Adliyesi’nde olalım! ” içerikli
videolar çekelim yaygınlaştıralım!
Halk Cephesi
20 Temmuz 2016

Birliğimizin Gücüyle Alt Edemeyeceğimiz
Adalet İçin Açlık Grevindeyiz!

Sayı: 531

Yürüyüş
24 Temmuz
2016
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Basına ve Kamuoyuna;
Bizler 27 Haziran 2016 tarihinden bu yana
“Adalet İstiyoruz!” şiarımızla açlık grevindeyiz.
Bugün açlık grevimizin 18. günü. Pek çok ilde insanlarımız sesimize ses, eylemimize destek olmak
için açlık grevleri yapıyorlar.
Peki, bizler neden açlık grevindeyiz?
Ülkemizde katliamların, infazların, işkencelerin,
baskıların yoğunluk kazandığı bir süreç yaşıyoruz.
Bu baskılar dışarda halka, hapishanelerde siyasi
tutsaklara uygulanmaktadır. Devlet ve şu anda iktidarda olan AKP iktidarı zulüm ve baskılarını katmerleştirerek halkın üzerinde korku ve yılgınlık
yaratmayı amaçlamaktadır. Bunun en kanlı örneklerini Suruç’ta, Ankara’da, Diyarbakır’da… gördük.
Devlet, Kürdistan’da halka karşı soykırım yapmakta, gözaltında kayıplar yine gündeme gelmekte,
devrimci dinamiklerin var olduğu bölgelerde terör
estirmekte, hiçbir gerekçe göstermeden evleri arayarak talan etmekte, gece yarısı ailesinin gözleri
önünde evlatlarımızı katletmektedir. Tüm bu yapılan
vahşetle amaçlanan halka gözdağı vermektir.
Halka yapılan tüm bu baskı zulme karşı neden
açlık grevinde olduğumuzu somut verilerle ifade
etmeye çalıştık.
Bizler halkımızın adalet talebini açlık grevimizle
dile getirmeye çalışıyoruz.
Ülkemizde bulunan tüm demokratik kurum ve
kuruluşları, kendisine “insanım” diyen her kesimi
açlık grevimizi sahiplenmeye çağırıyoruz.
HALK CEPHESİ
14 Temmuz 2016

Hiç Bir Sorun Yoktur!
Okmeydanı Halk Meclisi, 20 Temmuz'da Altınsaray Düğün
Salonu’nda yapacağını duyurduğu geniş katılımlı halk toplantısı
için planladığı çağrı ve propaganda programını hayata geçirdi.
12 Temmuz'da "Uyuşturucuya Karşı Savaş Açtık" kampanyasıyla
ilgili yapılacak toplantıya çağrı için FSM'de (Fatih Sultan
Mehmet) ve Yolağzı’nda 25 adet ozalit yaptı. Özellikle
uyuşturucu ticareti yapılan 4 bölgede yoğun bir çalışma yapıldı.
Buralarda aynı zamanda halka uyuşturucuya karşı savaşmanın
zorunluluğu anlatıldı. “Birlik olursak başarabiliriz” diyerek
toplantıya sözlü çağrı yapıldı. Halktan çok olumlu tepkiler
geldi. Herkes "şikâyetçiyiz ve biz de sizinleyiz, sizi kutluyoruz"
diyerek çağrıları destekledi. “Okulun duvarlarına afiş yapmayın”
diyen bir amcayla konuşuldu ve amca afiş yapımına yardımcı
oldu. Aynı gün Halk Meclisi tarafından “Uyuşturucuya Karşı
Savaş Açtık” sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde düzenlenecek olan geniş katılımlı halk toplantısı için çağrı ve
propaganda çalışmaları için toplantı yapıldı. Çalışma yapılacak
günler ve saatler hızlı bir şekilde planlanarak programa bağlandı.
Toplantıya toplam 17 kişi katıldı.

Gücümüz Birliğimizdir!
Okmeydanı, Altınsaray Düğün Salonu’nda 20 Temmuz’da
uyuşturucuya karşı yapılacak olan Halk Toplantısı çağrı çalışmaları kapsamında Okmeydanı Halk Meclisi 18 Temmuz’da
Piyalepaşa Mahallesi’nde sesli bildiri dağıtımına çıkıldı.
Yapılan ajitasyonlarla halk toplantı hakkında bilgilendirilirken
aynı zamanda kapı çalışması yapılarak çağrı bildirisi dağıtıldı.
Toplamda 600 adet bildiri halka ulaştırıldı. Çalışmaya 12 kişi
katıldı. 19 Temmuz’da Örnektepe Mahallesi’nde sesli çağrılar
eşliğinde bildiri dağıtımına çıkıldı. Ayrıca A4 afiş çalışması
da yapıldı. Toplamda halka 100 adet bildiri dağıtıldı. Toplam
100 adet ise A4 afiş yapıştırıldı. Çalışmaya 7 kişi katıldı.
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Halkın
Hukuk
Bürosu

Anayasa Mahkemesi̇“Çocuk Tecavüzcüleri̇ne Ceza Veri̇lmesi̇n” Dedi

ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞİMİZDİR!
ONLARI HALKIN ADALETİYLE KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ!

“Anayasa Mahkemesi, Türk Ceza
Kanunu’nun (TCK), çocuğun cinsel
yönden istismarını düzenleyen 103.
maddesinin birinci fıkrasındaki ‘15
yaşını tamamlamamış her çocuğa
karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel
davranışın cinsel istismar sayılacağına’ ilişkin hükmü iptal etti. Yüksek
Mahkeme, bu tür davalara ilişkin
yargılamada, her bir somut olayın
özelliklerinin dikkate alınmasını ve
buna göre ceza tayin edilmesini
istedi. AYM, iptal kararı doğrultusunda yeni bir yasal düzenleme yapılması için hükümete 6 ay süre
verdi. İptal kararına bazı üyeler muhalefet etti.” (Hürriyet)
Anayasa mahkemesinin vermiş
olduğu bu kararla çocukların cinsel
istismarı cezasız kalacak. Bu kararın
altına imza atanların hukukla, ahlakla
ve halkın değerleriyle alakasının olmadığı açıktır. Kararın gerekçesinden
kararı verenlerin zihniyetini okuyabilirsiniz.
Gerekçede, “İtiraz konusu kuralda
aynı şekilde bazı durumlarda somut
olayın özellikleriyle bağdaşmayacak
ve suçla yaptırım arasında bulunması
gereken adil dengeyi ortadan kaldıracak ölçüde ağır cezaların verilmesi
sonucunu ortaya çıkarabilecek bir
niteliğe sahiptir. Bu nedenle kural
ölçüsüz bir yaptırım öngördüğünden
hukuk devleti ilkesine aykırıdır” denilmektedir.
Bunun anlamı şudur: 15 yaşını
tamamlamadan tecavüze uğrayan
çocuk; “benim rızam var” dediğinde
sapıklar beraat edecektir.
Ayrıca hakimlere her olay için
takdir kullanma yetkisi tanınmıştır.
Buna göre sapık bir kişiyi hakim istediği zaman beraat ettirecektir. Bu
durum keyfiliği ve adam kayırmayı
getirecektir.
Eski düzenlemeye göre 15 yaşını
tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve
sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçek-

leştirilen her türlü cinsel davranış cezalandırılıyordu. Burada cezanın verilmesi için tecavüze uğrayan çocuğun
yaşına ve cinsel saldırının olmasına
bakılıyordu. Ceza sınırı ise 8-15 yıl
arasıydı. Hakimin takdir yetkisi yoktu.
Kanunun bu kadar açık olmasına rağmen hakimler yine ya alt sınırdan
ceza ya da beraat kararı veriyordu.
Bu değişiklikten sonra hakimler tecavüzcülere şimdi hiç ceza vermezler.
12-15 yaşındaki bir çocuğun rızasını aramak diye bir şey olamaz.
Bu yaşta bir çocuğun rızasının olmayacağı açıktır. 12-15 yaşındaki
çocuk ne fiziksel ne psikolojik olarak
cinsel birlikteliğe hazır değildir. Kendi iradesinin bu yönde bir hükmü
olamaz. Bu yaşta bir çocuk ya tecavüze uğramaktadır ya da kandırılarak
iradesi sakatlanmaktadır. Devlet, sosyal devlet ilkesi ve uyması gereken
asgari kanunlar bütününde çocuğunu
korumakla sorumludur.
Anayasa mahkemesi bu kararı
şimdi durup dururken vermemiştir.
Bu AKP zihniyetinın kararıdır.
Bu zihniyeti Ensar Vakfı olayında
bütün çıplaklığı ile izledik. 15 yaşından küçük erkek çocuklarına tecavüz edilmişti. AKP’nin birçok adamı bu tecavüz olayına karışmıştı.
AKP zihniyeti zalimdir, mazluma

her türlü tecavüzü normal görmektedir. Şimdi üstü kapatılamayan
olayların tecavüzcülerin kurtarılması
gerekmektedir. Bunu AKP yasa çıkararak yapamadığı için tetikçisi hakimlere bu kararı aldırarak tecavüzcülerini kurtarmaktadır.
AKP için “iktidar”, siyaset yaparken de sosyal hayatta norm ve
hukuk kurallarını düzenlerken de bir
kadının elini tuttuğunda ya da bir
çocuğun başını okşadığında da değişmez; yalnız kendi çıkar ve hazları
üzerinden hareket ederler, tüm değerlerin tükendiği noktadadırlar. Ve
artık yaptıkları ahlak dışı suçların cezasının olmaması, keyfiyeti ve baskıyı
artırmaları ile halkı korku ve tahakküm
altına almayı hedeflemektedirler.
Faşist AKP’nin ahlakı yoktur.
AKP tecavüzcüdür. Yargı da aynı
zihniyettedir.
AKP, çocuklarımızı düzenin bataklığına itip, her türlü tehlike ve tecavüze açık hale getirmekte, kendi
okul/vakıflarında sefil duygularını çocuklar üzerinden tatmin etmeye, halka
faşizmin en ağır koşullarında korku
ve adaletsizlikle tahakküm kurmayı,
toplumsal ve tarihsel olarak halkı geriletmeyi hedeflemektedir. Ve yine
buna izin vermeyecek olan halkın
öfke dolu yiğit çocuklarıdır. Çocuklarımız halkın kurtuluşunun geleceğidir.
Çocuklarımızı onların yasalarıyla değil;
halkın adaletiyle koruyacağız.
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AVRUPA’dakiBİZ

YAZ GELDİ, NE YAPACAĞIZ?
Geçen sayımızda, yaz kampımızı
ve tatilimizi nasıl geçireceğimiz, tatilin
bizler için ne anlama geldiğini, beynimizi boşaltmanın değil yeni bilgilerle
doldurma ve yıl boyu mücadelelerimizden dersler çıkartıp, önümüzdeki
sürece daha bir diri şekilde girmek
olduğunun üzerinde durmuştuk.
Ancak yaz ayları, sadece 15 günlüğüne süren kampımızdan ibaret
değil. Çalışan insanlarımızın izinleri
bir ay sürüyor. Öğrenci, işsiz ve
mevsimlik işçiler için ise yaz tatili
iki ay, üç ay sürmektedir.

Avrupa’da Yaz Ayları
‘Rehavet’ Aylarıdır

Sayı: 531

Yürüyüş
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2016

Avrupa’da yaşayan devrimciler
açısından yaz ayları, hiçbir işin yapılamayacağı, kitlelere gidilemeyecek,
kurumların kapalı olmasından dolayı
hiçbir kitle çalışmasının yapılamayacağı aylar olarak görülmüştür.
Yaz aylarında protesto eylemlerinin de dayanışma ve kültürel etkinliklerin de hiç yapılmadığı bir süreçtir. Dergimizin halka ulaştırılmasında da gerilemelerin yaşanmasının
kanıksandığı ve buna karşı da hiçbir
şeyin yapılamayacağı düşünülür...
Peki bu tablo ne kadar doğrudur?

Yaz Aylarında
Sınıflar Mücadelesi de
Tatile mi Girer?
Ne tekeller açısından ne emperyalizm açısından yaz ayları; sömürünün,
baskıların ve zulmün bittiği aylar değildir. Sömürü ve zulüm aynı şekilde
devam eder. Hatta, dünya çapında yapacakları askeri eylemleri, ülkelere ve
halklara karşı saldırılarını daha bir yoğunlaştırdıkları aylardır. Çünkü bahar
ayları ile birlikte doğanın onlara yönelik
engellerinin daha aza inmesinden dolayı, özgürlük savaşçılarına yönelik
askeri eylemler için değerlendirilir.
Zulüm, baskı ve sömürü devam
ediyorsa; direniş de sürmelidir.
Doğrularımız mevsimlik değildir,
o halde doğrularımızı, yani düşüncelerimizi halkımıza daha fazla taşı-
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makla yükümlüyüz.

Yaz Ayları ve Tatiller
Sadece ‘Psikolojik’
Bir Engeldir
Dergimizin Avrupa’da insanlarımıza
ulaşmasının yaz aylarındaki en büyük
engeli, “tatil’dir denir. Oysa Avrupa’da
milyonlarca insanımız yaşamaktadır.
Ve bu insanlarımızın en fazla üçte
biri tatile gitmektedir. Ki onların tümü
de aynı günlerde tatile gitmez, değişik
zaman aralıklarında giderler. Yani her
durumda, Avrupa’da tatile gitmeyen
milyonlarca insanımız vardır.
Evet, doğrudur: Var olan dergi ilişkilerimizin bir kısmı mutlaka tatile
gidiyordur. Üçte biri de gitse, bunun
karşılığının halka ulaştırılan dergimizin
üçte bir oranında düşüşü kabullenilmemeli. Aksine, yaz aylarında daha
az çalışan insanlarımız olmasından
dolayı kitle çalışması yapmaya uygun
günlerimiz daha da çoğalmaktadır.
Peki, tatile giden dergi okurlarımızın eksikliğini nasıl telafi edeceğiz?
Yaz aylarını, yeni ilişkilere gitmek,
tatile henüz gitmemiş veya yeni dönmüş halk ilişkilerine yönelik tanıtım
ve dağıtım çalışmaları yaparak, telafi
edebiliriz.
Yaz aylarını, kaderin bir cilvesi
gibi dergi dağıtımının da düştüğü aylar
olarak kabullenmek yerine, yeni ilişkiler
bulma perspektifiyle hareket ettiğimizde; yaz ayları, kitle ilişkilerimizi,
dergi ilişkilerimizi artırdığımız atılım
aylarına da dönüştürülebilir.
Sorun; bizim bu olaya nasıl yaklaştığımız, sorunu nasıl çözeceğimiz
konusunda atacağımız adımlara bağlıdır. Eğer kitle çalışması ve yeni
ilişkiler bulma çerçevesinde bu süreci
değerlendirirsek, tatil aylarında siyasi
çalışma yapılamaz şeklindeki, “psikolojik” engeli de aşarız.

Yaz Aylarında Etkinlik
Yapmama ‘Geleneğini’
Yıkmalıyız
Yaz aylarında sadece devrimciler
değil, aynı şekilde apolitik ve sıradan

konser, tiyatro, gösterilerin ve düğün,
nişan gibi kutlamaların da yapılmadığı
bir dönemdir.
Hatırlayalım: Yaz ayları dışındaki
etkinliklerimize katılımların da zaman
zaman düştüğünü çok yaşadık. O zamanlar bunun gerekçesi de çevremizin
veya hitap ettiğimiz çevrelerin düğün,
nişan gibi törenleri ile bizim dışımızda
konser, gece vs etkinlikler yapılmasını
da göstermişizdir. Ki, bunlar da kendi
içinde belirli bir gerekçedir. Ancak,
yaz aylarında hiçkimsenin bu tür törenler ve etkinlikler yapmadığını ve
buna rağmen Avrupa’da yaşayan beş
milyon civarındaki halkımızın yarıdan
çok daha fazlasının da tatilde olmayacağı gerçeğini gözönüne getirdiğimizde; artık Avrupa’da yaz aylarında
da etkinlik yapmama alışkanlıklarını
bırakmak zorunda olduğumuzu kabullenmeliyiz.
Aynen dergi dağıtımında yaşadığımız gibi, etkinliklerimize sürekli
katılan insanların tatilde olmasının
yanında, tatile gitmeyen ve şimdiye
kadar etkinliklerimize katılması için
kitle çalışması yapmadığımız, çok
büyük bir kitlenin daha olduğu bir
gerçektir. Bu durumda, her zamanki
etkinliklerimize katılan insanların
zaten katılacağı hesabını yapmak yerine; biraz daha fazla emek vererek,
henüz ulaşmadığımız yeni kesimlere
ulaşarak eksiği telafi edebiliriz.

Biz ‘İlk’leri Yaratan
Bir Gelenekten Geliyoruz
Tarihimiz, ‘ilk’lerin tarihidir de
diyebiliriz. Alışkanlıkların, olanaksızlıkların, statükoların nasıl aşılabileceğini kendi deneyimlerimizle
defalarca yaşadık. Avrupa’da da yeni
gelenekler yaratabilmek mümkündür.
Bunu da hep birlikte emek harcayarak
gerçekleştirmeliyiz.
Yaz aylarında tatile gidecek olan
ilişkimiz kadar, yeni ilişkilere gidebilir
ve okuyucular bulabiliriz. Bunu yerine
getirebildiğimizde, yaz ayları bir gerileme zamanı değil, dergimizi daha
fazla insana ulaştırmanın zeminini ya-
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rattığımız atılım aylarına dönüştürebiliriz.
UNUTMAYALIM; yaz aylarında
bizim dışımızda olup da, aynı demokratik
çevrelere hitap eden birçok yapı da
vardır. Onların da hiçbir etkinlik yapmadığı bir süreçte, bizim yapacağımız
etkinliklere katılımlarını sağlamak daha
bir mümkündür. Mesela; Avrupa’daki
Alevi derneklerinin büyük çoğunluğu

Temmuz-Eylül arası kapılarını yaz tatili
nedeniyle kapatır. Ama buralara giden
kitlenin büyük çoğunluğunun tüm bu
aylar boyunca tatilde olmayacakları da
bir gerçektir. Biz bu süreci, Aleviler
gibi diğer emekçi insanlarımıza da ulaşmak amacıyla değerlendirmeliyiz.
İSTEDİKTEN SONRA BİR ÇÖZÜM BULABİLİRİZ: Çünkü biz dev-

Fransa Halkının Başı Sağolsun
HHB (Halkın Hukuk Bürosu) 15 Temmuz’da
Fransa’da yapılan katliamla ilgili yazılı açıklama
yayınlayarak şu sözlere yer verdi; “Fransa’nın
Nice kentinde en az 84 insan öldürüldü. Yüzlerce
yaralı var. Tunus asıllı bir mağrip Müslümanının
kullandığı söylenen kiralık kamyon, iki kilometre
boyunca ulusal bayram kutlayan insanları ezdi ve
aynı zamanda kamyondan ateş de edildi. Şu ana
kadar saldırı hakkında söylenen; Fransa’nın Suriye
politikası ile ilgili olabileceği. 2013 Eylül’ünde
ABD Başkanı Obama ve Fransa Cumhurbaşkanı
Hollande, Şam yönetimini halkına karşı kimyasal
silah kullanmakla suçladılar ve bunu rejimi devirmek üzere silahlandırılmış çeteleri desteklemek
üzere dayanakları arasında saydılar. Le Figaro’ya
cevap olarak verdiği demeçte Suriye Devlet
Başkanı şöyle seslenmişti: ‘Bu barut fıçısı patlarsa
herkes kontrolünü kaybeder ve bedel öder. Suriye’ye saldırmayın, kontrolü kaybettiğinizde ağır
zarar görürsünüz.’ Bugün Şam Banliyösü’nde
2013 tarihinde kullanılan sarin gazının CIA tarafından Libya’dan getirildiği ve Türkiye aracılığıyla
selefi çetelerine verilerek halka karşı kullanıldığı
açıkça ortaya çıkmış durumda. ABD, Fransa, Türkiye, Katar yönetimleri ile Suudi ailesinin başını
çektiği Suriye’nin işgali ve parçalanması planı
çöktü ve Esad’ın deyimiyle barut fıçısı patladı.
Fransa halkı, Hollande’ın Suriye politikasının bedelini ödüyor. Türk, Kürt ve Arap halkları Erdoğan’ın Suriye politikalarının bedelini ödedi ve
ödemeye devam ediyor. Dünya halkları uluslararası
petrol, enerji ve silah tekellerinin çıkarları için,
onların kontrolünde Ortadoğu’da yürüttükleri
ABD işgal ve saldırı politikalarının bedelini ödüyor.
Hesap sorulması gereken emperyalizmdir. Direnen halklar kazanacaktır.
Halka karşı işlenen suçları asla unutmayacağız
ve hesap soracağız.
Kimin tarafından ve kimin eliyle organize edilirse edilsin, sadece tetikçiyi değil, gerçek çıkar
sahiplerini hedef almayan bir mücadele sonuçsuz
kalacaktır. Fransa halkının başı sağolsun.”

rimciyiz ve olanaksızları, olmazları, yasakları, statükoları yıkmak bizim vazgeçilmez misyonumuzdur. Şartların olanaksızlıklarına teslim olmanın değil;
şartları değiştirmenin geleneklerinin yaratıcısı olduğumuzun bilincinde hareket
ederiz. Onun için bu yaz aylarının yaratacağı olumsuzlukları, emeklerimiz ve
kararlılığımızla olumluluklara çevirelim.

Bu Halk Bu Vatan Bizim!
Kurumlarımızı Basıp Talan Etmeleriniz Anadolu Halklarına
Ulaşmamızı Engelleyemeyecek!
14 Temmuz sabah saatlerinde, Malatya’da bulunan Malatya
Özgürlükler Derneği TEM ve Özel Harekat polisleri tarafından
arama bahanesi ile basıldı ve dağıtılarak talan edildi. Baskın ile
ilgili tepki amaçlı yazılı açıklama yayınlayan Malatya Halk Cephesi
ve Eskişehir Halk Cephesi kısaca şunlara değindi;
Malatya Halk Cephesi; “… Arama sırasında katil korkak
polisler zırhlı araçlarla mahalledeki esnaf ve insanlara tacizde bulunarak korkutmaya çalışmıştır. Aynı gün içerisinde bir dernek çalışanımız derneğimizin arka sokağında faşistler tarafından saldırıya
uğramıştır. AKP’nin katil polisleri mahallelerimizde terör estirmeye
devam ediyor. Baskınlarınız ve saldırılarınız bizi korkutamaz, biz
doğru bildiğimiz bu yolda yürümeye devam edeceğiz derneğimize
ve yoldaşlarımıza yönelik saldırıların hesabını soracağız.”
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Eskişehir Halk Cephesi;
“Heyy kanlı çizmeli Teksaslı kovboy
Kabaran kara toprak misali kabaran öfkemizle
Bu cenneti cehennem yapacağız sana…
Bu vatan bizim heyy…”
“Anadolu yüz yıllar boyunca zalimin zulmüne isyanın başlangıç
yeri olmuştur. AKP hükümeti emirlerini uyguladığı emperyalist
devletlerden aldığı işkence, baskın, kaybetme katletme yöntemlerini
sonuna kadar denemektedir. Günümüzde halkın her kesiminde
doğan sisteme karşı öfkenin bir eyleme dönüşmesinden korkuyorlar.
Evet, çünkü açlık öyle artı işsizlik öyle çoğaldı ki her gün hırsızlık
haberleri cinnet haberleri geliyor Anadolu’nun dört bir yanından.
Oysa biz biliyoruz ki Anadolu toprakları kıymetlidir bire bin verir;
bereketlidir. Ama bizim yani halkın elinde değildir; Anadolu,
Teksaslı kovboyların ve onun işbirlikçilerinin ellerindedir. İşte
bizler devrimciler olarak halka bu gerçekleri taşıdığımız iyi-kötü
gününde yanlarında olduğumuz için saldırıya uğruyor, tutuklanıyor,
katlediliyoruz. Son olarak Malatya Özgürlükler Derneği’ndeki
baskın ve ardından bir arkadaşımızın polis işbirliğiyle faşistler tarafından saldırıya uğraması ülkemizde yaşananlardan bağımsız değildir... Biz halkız ve milyonlarız diyoruz bunun için milyonlar
için yaşıyor üretiyor hep birlikte insanca yaşama hakkımızı istiyoruz… Kan can bedeli kazandığımız bedeller ödediğimiz mevzilerimizi
halk düşmanlarının eline, halkımızı; onların zulmüne bırakmayacağız!
Yıktığınız, kırdığınız döktüğünüz her şeyi halkın elleriyle yerine
koyacak daha da güzel yapacağız!...”
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"Bir SDB savaşçısı olarak bu hareketin en ön saflarında
halkım ve vatanım için savaşıyorum. Bu da benim her zaman
mutlu olmam için yeterli oluyor."
Hüseyin Aslan
Ömer
ERMİŞ:
Ağustos
1979’da şehit
düştü.

Zekai
BÖLÜKBAŞI:
Ağustos
1979’da şehit
düştü.

1 Ağustos - 7 Ağustos
Ömer Ermiş

Zekai Bölükbaşı
Hüseyin TAŞ:
1 Ağustos 1979’da “Emperyalizme, Faşizme, Pahalılığa ve İşsizliğe Karşı Mücadele”
kampanyasında, yağ kamyonunun kaçırılarak;
yağların yoksul halka dağıtılması eyleminde,
polis tarafından vurularak katledildi.
Hüseyin Taş
Güner ŞAR,
Hüseyin
ASLAN,
Özlem KILIÇ:
4 Ağustos
1994’te İstanbul
Bağcılar’da kuGüner Şar
Hüseyin Aslan
Özlem Kılıç
şatıldıkları üslerinde 6 saat süren direniş sonunda şehit düştüler... Üçü de
mücadeleye DEV-GENÇ saflarında başladılar. Ölümü tilililerle karşılayarak, kuşatma altında umudun adını duvarlara
kanlarıyla yazarak, teslim olun çağrılarına “asıl siz halkın
adaletine teslim olun” diyerek ölümsüzleştiler.
Hüseyin Aslan, 1972 Sivas Zara doğumluydu. ‘90’da
Dev-Genç’le tanıştı. İstanbul’da mahalli bölgelerde görev
aldı. 1993’te SDB’li oldu.
Güner Şar, 1969 Elbistan doğumludur. 1988-89’da
Dev-Genç’li olarak illegal faaliyet yürüttü. 93’te SDB’li
oldu.
Özlem Kılıç, 1975 Sivas doğumluydu. 1992’de 17 yaşında Ankara Liseli Dev-Genç yöneticileri arasındaydı.
93’te SDB’li oldu.
Barbaros KADIOĞLU
Halkını aydınlatan, öğrencilerine zulme,
sömürüye karşı çıkmayı öğreten bir öğretmendi. Ağustos 1980’de, Kırşehir’de bulunduğu Çarıklı Çiftliği’nin basıldığı gün
savunmasız bir şekilde polis ve jandarmanın
Barbaros Kadıoğlu açtığı ateş sonucu katledildi.
Okan YILDIRIM
İstanbul’da bulunduğu evde bir kaza sonucu silahının ateş alması sonucunda 4 Ağustos 2003’te aramızdan ayrıldı. Henüz 17 yaşında devrimci bir liseliydi. O yaşında kaç
kez işkencelerden geçmişti.
Okan Yıldırım

Mehmet
AKŞER
1980 Ağustosu’nda aramızdan
ayrıldı.

Ahmet
EREKLİ:
Ağustos
1977’de faşistler
tarafından katledildi.
Ahmet Erekli

Mehmet Akşer

Şükran KURU
Ağustos 1980’de
Konya’da, faşist terörün en yoğun olduğu
dönemde, devrimin
saflarında yer aldı,
Şükran Kuru
anti-faşist mücadeleye
katıldı. Faşistler tarafından katledildi.

Ali Kaçar

Kasım
YILMAZ:
Ağustos
1991’de
Yozgat Akdağ MadeKasım Yılmaz
ni’nde geçirdiği bir
trafik kazasında kaybettik.

Ali KAÇAR:
12 Eylül öncesi örgütlü mücadele içinde yer
aldı. Tutsak düştü. Hapishaneden çıktıktan sonra
da İstanbul ve Sivas'ta devrimci hareketin gelişip
güçlenmesi için önemli katkıları oldu. 4 Ağustos
1993’te geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı.

Friedrich ENGELS:
“Emekçi, insanlığını; ancak burjuvaziye
nefret ve isyanla kurtarabilir.”
Almanya, şimdiki Wupertal’da 1820’de dünyaya gelen Engels, 5 Ağustos 1895’de Londra’da
yaşamını yitirdi.
Tüm yaşamı boyunca teorisiyle, pratiğiyle
Friedrich Engels
proletaryanın, ezilen halkların mücadelesine
önderlik yaptı. İlk komünist örgütlenme, ilk Enternasyonal,
Marks’la birlikte onun eseriydi. Yaşamı boyunca, barikatlardan
barikatlara koşarken, Anti-Dühring, Ailenin Özel Mülkiyetin ve
Devletin Kökeni, Doğanın Diyalektiği gibi eserler verirken, sınıfsız
ve özel mülkiyetsiz yeni bir toplumun kurulması amacına sadık
kalarak ölümsüzleşti. Lenin’in deyimiyle o, sosyalizmin meşalesiydi.
Meşale hala yanmaya ve yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.

Anıları Mirasımız
Özlem KILIÇ'ı Yakınları,
Yoldaşları Anlatıyor:
Bir Savaşçı Yoldaşı Anlatıyor:
4 Ağustos '94 Bağcılar. Üç Devrimci Sol Savaşçısı Hüseyin
Aslan, Özlem Kılıç, Güner Şar. Tarihimizde yaratılan geleneklere
sahip çıkarak, burjuva gazetelerine dahi "bu nasıl bir inanç ki
kanlarıyla duvarlara örgütlerinin isimlerini yazıyorlar" dedirtecek
şekilde görkemli bir direniş yarattılar.
Üç yoldaşımızın da örnek alınacak, anlatılacak pek çok
güzellikleri vardı. Ama bir ortak yanları vardır ki onları
tanıyan herkes tarafından bilinir. Bu üç yoldaşımızda da öne
çıkan "savaşma coşkuları"ydı.
Özlem Kılıç; Özlem’le çalıştığımız süreç yine darbeciliğin
hemen sonrasıdır. Yani büyük olanaksızlıklar içinde olduğumuz
bir süreçtir. Yine Özlem'le de kısa bir süre, bir buçuk ay
birlikte çalıştık. Günlük harçlığımız sadece üç kere dolmuşa
binmek için olan paramızdı. İşte böylesi zorlu bir süreçte,
Ali Haydar ÇAKMAK,
Bülent PAK:
Devrim ve sosyalizm düşüncelerini yaymak için Karadeniz’deydiler. 5 Ağustos
1997’de bir görevle gittikleri
Ali Haydar
Ordu Fatsa Çöteli Köyü yaBülent Pak
Çakmak
kınlarında oligarşinin askeri
güçleriyle çıkan çatışmada şehit düştüler. Karadeniz Recai Dinçel Kır Silahlı Propaganda
Birliği’nde görevliydiler.
Ali Haydar Çakmak, 1973 Malatya Arguvan doğumluydu. Gazi'nin gecekondularında büyüdü. Liseli DevGenç’te görev aldı. Gazi Ayaklanması’nın genç önderlerinden biri oldu.
Bülent Pak, 1958 Eskişehir doğumluydu. Mücadelesi
1974'ten itibaren devrimci hareketin tarihiyle iç içe
geçmiş bir devrim emekçisiydi. Yıllarca tutsak kaldı.

Ahmet Turgut YILMAZ:
4 Ağustos 1980’de İstanbul Çeliktepe Sanayi Mahallesi’nde bir eylem sırasında elindeki
bombanın patlaması sonucu şehit düştü.
Ahmet Turgut Yılmaz

M. Ali Baloğlu

M. Ali BALOĞLU:
Ağustos 1979’da Hisarüstü’nde bir gecekondu mahallesinde, gecekondu yıkımına
karşı koyarken jandarmalar tarafından öldürüldü.

Özlem'in en belirgin yanı tıpkı mütevaziliği gibi yaşamının
her anına yayılmış coşkusudur. Özlem'i tanıyıp da onun coşkusundan etkilenmemek gerçekten zordur.
Birliğimiz yeni kurulmuştu. Belli konularda yetmezliklerimiz, eksiklerimiz vardı. Özlem her akşam yeni bir istihbaratla dönerdi üsse. Çıkardığı istihbaratları anlatırken heyecandan yerinde duramazdı. Komutanımız (Murat Gül)
Özlem'in çıkardığı istihbaratlara ilişkin "bu istihbarat biraz
eksik olmuş, bir de şu gözle bak..." derdi. Özlem her gün
tekrar tekrar ama geliştirerek istihbarat getirmeye devam
etti. Komutanımız; "Bu kız hiç tereddüt etmeden bombanın
pimini çeker, dalar düşmanın ortasına" derdi. Evet yapardı.
Bundan hiçbirimizin zerre kadar kuşkusu yoktu.
Özlem şehitlerimize çok bağlıydı. Üssümüzdeki sohbetlerimizin çoğunu şehitlerimiz oluştururdu. Özlem şehitlerimizin
ölüm yıl dönümünde 30'ar dakikalık programlar hazırlar ve
hep birlikte şehitlerimizi anardık.
Yine böylesi bir sohbette Özlem "şehitlerimizin yarattıkları
gelenekleri sürdürmek, bizim boynumuzun borcu olmalıdır.
Özellikle duvarlara kanlarıyla örgütümüzün ismini yazan
şehitlerimize layık olmalıyız" derdi. Özlem bu sözünü tuttu.
Hem de yiğitçe bir şekilde şehit düşerek.

Başsağlığı

Özgür Tutsak Hasan Hayri Alp
Şehit Düştü
Sincan F Tipi Hapishanesi'nde tutsak olan Hasan Hayri Alp
geçirdiği kalp krizi sonucu şehit düştü. Tüm yoldaşlarımıza ve
ailesine başsağlığı diliyoruz.
Tecrit İşkencedir Tecrite Son
Devrim Şehitleri Ölümsüzdür
Katıl Devlet Hesap Verecek
TAYAD’lı Aileler
Hasan Hayri Alp için Tayadlı aileler, Adana Halk Cephesi
ve Eskişehir Halk Cephesi de açıklama yaptı
Açıklamalarda-“Rıza Yıldırım’dan sonra Hasan Hayri Alp
de f tipi hapishaneler de sağlık hakkının gasp edilmesi sonucu
kalp krizi geçirerek vefat etmiştir. Hasan Hayri Alp’in vefat
nedeni kalp krizi değil, F tiplerinde yaşanan sağlıksız koşullar,
tedavi edilmemesidir. Hasan Hayri Alp F tiplerinde katledilen
ne ilk devrimci tutsak ne de son olacaktır. Buna karşı bizlerin
F tipi ve tecrit politikasını yıllar boyunca onlarca tutsağın
yaşamını yitirmesi pahasına haykırdık, haykırmaya devam edeceğiz.” denildi.

Demokrasi Havarileri Tutsaklara “Sıkıyönetim” Uyguluyor!
TAYAD'lı Aileler darbe girişiminden sonra hapishanelere getirilen yasaklarla ilgili 18 Temmuz'da bir açıklama yaptı. Açıklamada: "Tüm Türkiye
hapishanelerinde kalan 185 bin tutuklu
ve hükümlünün 'Demokrasi Bayramı'
kutlu olsun! Bu bayramda tüm tutuklu
ve hükümlülere kapalı görüş yasak,
telefon görüşü yasak, mektup yasak,
avukat görüşü yasak! Kafa keserek,
Alevi mahallelerine saldırarak, yollarda
magandalık yaparak, devrimcilerin
olduğu mahalleleri gaza boğarak demokrasi bayramı kutlayanlardan da
bu beklenirdi. Biz şaşırmadık, it dalaşında kazanan cuntacılar olsaydı da
yapacakları aynıydı, o zaman da şaşırmazdık. Bu yasakları tanımıyoruz,
tüm ailelerimizi evlatlarına sahip çıkmaya, görüş günlerinde hapishanelere
görüşe gitmeye, eğer içeri alınmazlarsa
da evlatlarıyla görüşene kadar hapis-

haneden çıkmamaya davet ediyoruz"
denildi.


Dayatmalara Keyfiyete
İzin Vermeyeceğiz
Bakırköy Hapishanesi Özgür Kadın
Tutsaklar, 18 Temmuz'da haftalık görüşlerine 45 dk. geç getirilmeleri nedeniyle, TAYAD’lı Ailelerle birlikte
45 dk. görüş alanından çıkmayarak,
oturma eylemi yaptılar. Bu eylem nedeniyle gardiyanlar tarafından tutsaklar
ve aileler darp edilmiş, Özgür Tutsaklar
sürüklenerek koğuşa götürülürken,
TAYAD’lı Aileler tartaklanıp, darp
edilerek dışarı atılmışlardır. TAYAD’lı
Aileler darp edilmeleri üzerine hapishane savcısı ile görüşmek için bir heyetle içeri girdiler. Görüşme devam
ederken Özgür Kadın Tutsaklarda eylemlerine devam etti.



Özgür Tutsakların Sesi Olmaya
Devam Edeceğiz
Bakırköy Hapishanesi’ndeki Özgür
Tutsaklar sohbet hakkının gasp edilmesi ve kitap yasaklarına karşı görüş
alanından çıkmama eylemi yaptıkları
için gardiyanlar tarafından ters kelepçe
takılarak işkenceyle koğuşlarına götürülmüş, o anda görüşte olan ailelerde
zorla dışarı çıkartılmıştı. Yapılan hak
gasplarına karşı TAYAD'lı Aileler 18
Temmuz’dan itibaren evlatlarından
haber alana kadar hapishane önünde
nöbet eylemi yaptı. Bir sonraki gün
aileler talepleri olan tutsaklarla görüştükten sonra eylem yapıp nöbetlerini
sonlandırdılar. Açıklamaya adli tutsakların aileleri de destek verdi.

Emperyalizmi ve Siyonizm’i Ancak Ortak Hareket Ederek ve Savaşarak Yok Edebiliriz
Sayı: 531

Yürüyüş
24 Temmuz
2016

58

Lübnan-Beyrut Ramada Otel’de
15 Temmuz’da bir çok Arap devletinden direniş örgütleri ve kurumların
katıldığı sempozyum yapıldı. Halk
Cephesi’nin de davet edildiği sempozyum, Filistin Direnişine ve başta
Hizbullah olmak üzere Lübnan’da
direnenlere destek, Hizbullah’ın terör
listesine konulmasına tepki olarak
gerçekleşti.
Sempozyum oturumlarını yöneten
başkanın Filistin ve Lübnan’da direnenleri selamlaması ve Fransa’da
tutsak bulunan George Abdullah’ı selamlayan konuşmasıyla başladı.
Yapılan konuşmalarda bölgede bulunan başta Suriye, Lübnan ve Filistin
olmak üzere, siyonizm’e, emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı savaşan
ve direnenler selamlandı. Teröre-Siyonizm’e destek veren Arap ülkelerinin
direnişi geriletmek istediğine vurgu
yapıldı. Ve en önemlisi Hizbullah’ın
terör listesine alınmasına destek verenlerin hem 2006’daki zafere hem
de mücadeleye zarar vermeyi amaçladığı dile getirildi. Hizbullah’ın siyasi
sorumlusunun yaptığı konuşmada
“mücadele birleşmeyi ifade ediyor,
güce ve başarıya örnek bir mücadele

yaşıyoruz... Bütün bu saldırıların amacı
Arap ülkelerini parçalamak ve iç savaş
çıkarmak... biz direnişin büyümesi,
Amerika’ya, İsrail’e karşı mücadelenin
sürmesi ve halkımızın umudu için
zaferi kazanacağız.” Diğer katılımcıların da söz aldığı konuşmalarda genel
olarak, direniş tarihinin eski olduğu,
terörün İsrail’in rolü olduğu, Filistin
Davası’nın savunulduğu, Gazze’nin
bombardımana tutulması ve ambargo
uygulanması, Arap ülkelerinden göçler
ve mültecilik, Suriye savaşı ve halkın
direnişi, direnişin desteklenmesi ve
büyümesi, özellikle Hizbullah’ın terör
örgütü olmadığına vurgular yapıldı.
Verilen aranın ardından yapılan
sunumlarda öncelikle direnenler,
saldırılarda şehit ve tutsak düşenler
selamlandı. Ardından başta Suudi
Arabistan olmak üzere teröre destek
verenlere karşı ortak hareket etme
konusunda görüşler bildirildi. Halk
Cephesi’nin de söz alarak yaptığı
açıklamada şu sözler yer aldı; “Siyonizm’e ve emperyalizme karşı direnmek dışında bir seçeneğimiz yoktur. Bu direniş, saldırganlar yok
oluncaya kadar devam edecek. Kaderimiz ortaksa savaşımızda ortak

olmak zorundadır. İşgalci, katliamcı
saldırganların terörizm tanımını kabul
etmiyoruz. Asıl teröristler katliamcı,
açgözlü emperyalizm ve siyonizmdir.
Emperyalizmi ve Siyonizmi ancak
ortak hareket ederek ve savaşarak
yok edebiliriz.
Onların karşısında savunmada
kalmayacağız. Biz Türkiyeli devrimciler olarak bu sempozyumun
kapsamının daha geniş olmasını ve
devamını dileriz. Burada herkesin
düşüncesi, mücadele biçimi aynı
değil. Ama ortak noktalarımız çok.
Emperyalizm ve siyonizm her konuda anlaşamıyor ama ortak kararlar
alabiliyorlar. Halklara yönelik savaşın
nasıl yürüyeceğini belirliyorlar. Bizde
sık sık toplanmalı, yeni kararlar almalı ve bu kararları yaşama geçirmeliyiz.” Konuşmanın ve önerilerin
ardından sempozyumun sonuç bildirgesi okunup dağıtıldı. Oturumların
bitmesinden sonra Halk Cephesi
üyeleri siyonizme ve emperyalizme
karşı mücadele eden kişi ve kurumlar
ile görüşmeler yaptı.

ONLARIN KRİZİ BİZİM GÜCÜMÜZDÜR!

Ö ğretmenimiz
Kendimizi savaşa göre örgütlemeliyiz.
Ne demektir savaşa göre örgütlenmek;
ufku dar, günübirlik, dar pratikçi çalışmalar
içinde boğulmamaktır.
Boğulmak stratejik hedeften kopmayı getirir.
Stratejik hedefimiz; anti-oligarşik, anti-emperyalist
demokratik halk iktidarıdır.
Stratejik hedeften kopuşla birlikte;
demokratça düşünme, demokratça örgütlenme
düzeni teşhirle ve salt muhalefet etmekle yetinme,
faşizm gerçeğini gözardı ederek; faaliyetini ve
kitlesini silahlı savaşa göre biçimlendirmeme; statükoculuk,
yasallığa hapsolmak ve sağlamcılığa kadar gider.
Bu tablo, bilinç düzeyinde de, silahlı mücadeleye göre
şekillenmeyen kafa yapılarını ve kültürünü çıkarır karşımıza.
Uzaklaşılan stratejik bakış, oluşan demokrat kafa,
yaşam biçiminde de olumsuz sonuçlara neden olur.
Devrim motivasyonunun düşüklüğü ve iktidar perspektifinin
zayıflığı; planlı, programlı olmama, kurmayca düşünmeme ve
örgütlememe, ertelemecilik, yetinmecilik, disiplinsizlik,
denetimsizlik gibi daha birçok sorun çıkar karşımıza.
Gerçeklerden ve olanaklardan yola çıkarak
en küçük ayrıntısına kadar
HAYATIMIZI, SAVAŞA GÖRE örgütlemeliyiz.
Ana halka HAYATIN, SAVAŞA GÖRE ÖRGÜTLENMESİ.
Bu bir tercih değil, bir zorunluluktur.
Faşizm, iktidarı savaşmadan vermeyeceğine göre,
tüm Cepheliler silahlı savaşa göre düşünmelidir.
Yani, önce beynimizi örgütlemeliyiz
Bir devrimcinin en kanlı savaş alanı beynidir.
Önce, kendi beynimizi örgütlemeliyiz.

Yine Direneceğiz!
Yine Savunacağız!

yuruyus.biz@gmail.com

Adalet Bakanlığı Tutsakların Kitaplarına El Koymak Istiyor
Özgür Tutsaklar Diyor ki:
“Hiçbir Faşist Iktidar Kitap Okuma Hakkını Bize Lütfetmedi
Direnerek Kazandık,
Gasp Ettiklerinde de Direnerek Savunduk...

www.yuruyus-info.org

KİTAP OKUMA
HAKKIMIZI SAVUNACAĞIZ!

