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Halkın İradesi İçin Halkın İktidarı...
İşçinin, memurun, emeklinin, üreticinin, topraksız köylünün,
esnafın, özürlülerin, kısacası halkın her kesiminin sorunları var.
Ve bu düzen tüm bunları çözemeyeceğini, çözmeyeceğini kanıtlamış bir düzendir. Evet, çözüme talibiz. Peki biz kimiz? Ve neyle
çözeceğiz? Biz halkız. Oligarşinin partilerinden, para babalarından, emperyalist efendilerden kendi sorunlarına çözüm bekleyen
bir halk, her şeyden önce kendine saygısızdır. Kendi gücünün
farkında değildir. Evet, tüm bu sorunları çözebilecek tek güç
halktır. Peki halk nasıl çözecek bu sorunları? Bunun cevabı çok
kısa ve açık: Devrimci bir cephenin önderliğinde kendi iktidarını
kurarak... Halk; işçisi, memuru, köylüsü, esnafıyla; genci ve yaşlısıyla, kadını ve erkeğiyle; Alevisi ve Sünni'siyle; Kürdü, Türkü,
Lazı, Arabı, Çerkezi, Boşnağı, Gürcüsüyle birleşerek kurabilir
bu iktidarı. Ama şurası da çok açıktır ki, oligarşi bu iktidarı kolay kolay teslim etmez halka. Yalnızca ücret artışı isteyen işçisinin, yalnızca sendika hakkı isteyen memurunun, daha demokratik bir üniversite isteyen gencinin, kendi ulusal haklarını isteyen
Kürt halkının karşısına; copla, terörle, panzerler ve tanklarla çıkan bu egemen sınıflar; iktidarı isteyen bir halka karşı elbette
daha fazla şiddete başvurmaya, bu isteği boğmaya çalışacaklardır. O zaman açıkça koyalım, halk kendi iktidarını ancak bu sömürücülerle bu zalimlerle dişe diş döğüşerek kurabilir. Halkın
kendi iktidarında hiçbir haksızlığa, onyıllardır sömürüp palazlanmış olan burjuvazinin yolsuzluklarına, sömürmeye devam etmesine, eşitsizliğe, adaletsizliğe, emperyalizmin elinde oyuncak
olmaya yer olmamak durumundadır. O halde bu iktidar devrimci bir iktidar olmak zorundadır. Halkın, oligarşinin iktidarına
karşı savaşı bu anlamdadır ki devrimci bir savaştır. Ve devrimci
bir savaş da devrimci bir parti ve cephenin önderliğinde yürütülebilir, işte bu devrimci Parti ve Cephe taliptir çözüme.
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HALKLARIMIZA ÇÖZÜM OLAMAZ

ÇÖZÜM HALKIN İKTİDARIDIR
Oligarşik düzenin en
"silahlı" en "korunaklı"
kurumları ve kişileri
dahi kendilerini
koruyamadılar.
Güçsüzdürler,
tükenmişlerdir,
çürümüşlerdir. Halk
nezdinde bunu
bastırmak için AKP'si,
MHP'si, CHP'si ile ortak
mitingler düzenliyorlar.
“Milli Mutabakat”
görüntüleri veriyorlar.
Bu ittifakın nedeni,
oligarşinin
güçsüzlüğüdür. Halkın
bir yumruğuyla
devrilirler. Bu ittifakla,
devleti halka karşı
yeniden organize etmeye
çalışıyorlar. Bu ittifak
onun içindir.
"Milli mutabakat"
oyunlarıyla "darbe
karşıtlığı" üzerinden
oligarşinin tüm güçleri
yeniden düzeni
güçlendirmeye
çalışıyorlar. El birliğiyle
krizi atlatmaya
çalışıyorlar.
CHP’siyle, MHP’siyle,
AKP’siyle krizi bir an
önce atlatmak istiyorlar

4

AKP ve Fethullahçılar arasındaki
oligarşi içi çatışma, aynı zamanda oligarşik devletin tüm kurumlarıyla çürümüşlüğünü ve güçsüzlüğünü de ortaya
serdi. Bu çürüme ve güçsüzlük elbette
yeni bir durum değildir. Ancak son yaşanan darbe süreci ordusuyla, polisiyle,
MİT’iyle, Meclisiyle, yargısıyla tüm
düzenin çürümesinin ve zayıflığının
boyutlarını gösterdi. Hiçbir söylem,
hiçbir yalan, hiçbir şov bu gerçeğin
üzerini örtemez.
Çürüyen ve çözümsüz olan oligarşidir.
Halklarımızın ise çözümü vardır: Halkın
devrimci iktidarı. Bu iktidar için Halk
Meclisleri ve komitelerinde örgütlenmek,
silahlanmak dışında çözüm yoktur.
Tüm çürümüşlüğü ve güçsüzlüğü
açığa çıkan oligarşi kendini yeniden
organize etmek isteyecektir. Tersini düşünmek sınıflar mücadelesine aykırıdır.
Var olan durumu kendi lehine kullanmak, ortaya çıkan açıklarını, zayıflıklarını kapatmak isteyecektir. Nitekim
AKP nezdinde oligarşi, ortaya çıkan
bu ortam içinde oligarşik devleti yeniden
organize etmeye çalışıyor.
Ne kadar yeniden organize etmeye
çalışırlarsa çalışsınlar; yozlaşmış, çürümüş, halka hizmet etmeyen, emperyalizmin ve işbirlikçisi oligarşinin hizmetindeki bu düzenin kurumları yıkılabilirdir.
Ne diyordu oligarşinin sözcüleri,
AKP hükümetinin yetkilileri bunca zamandır; “devletimiz büyüktür, devletimiz yenilmezdir, güçlüdür.”
İşte güçlü, yenilmez, büyük devletlerinin hali! Kendi kurumlarına operasyon
yapıyorlar. Daha düne kadar bile bile
bu kurumlardaki kadrolarıyla, bürokratlarıyla yönetiyorlardı devletlerini.
Evet bugüne dek defalarca teorik
tespitler ortaya koyduk. Bu düzenin
göründüğü kadar güçlü olmadığını, göründüğü kadar kadri mutlak ve yenilmez

olmadığını yazdık, söyledik. İşte yaşanan son süreç, bu teorik tespitlerimizin
doğruluğunun canlı örneği oldu.
Oligarşik düzenin en “silahlı” en
“korunaklı” kurumları ve kişileri dahi
kendilerine koruyamadılar.
Güçsüzdürler, tükenmişlerdir, çürümüşlerdir. Halk nezdinde bunu bastırmak için AKP’si, MHP’si, CHP’si
ile ortak mitingler düzenliyorlar. “Milli
Mutabakat” görüntüleri veriyorlar. Bu
ittifakın nedeni, oligarşinin güçsüzlüğüdür. Halkın bir yumruğuyla devrilirler.
Bu ittifakla, devleti, halka karşı yeniden
organize etmeye çalışıyorlar. Bu ittifak
onun içindir.
“Milli Mutabakat” oyunlarıyla “darbe
karşıtlığı” üzerinden oligarşinin tüm güçleri yeniden düzeni güçlendirmeye çalışıyorlar. El birliğiyle krizi atlatmaya çalışıyorlar. CHP’siyle, MHP’siyle, AKP’siyle krizi bir an önce atlatmak istiyorlar.
Tayyip Erdoğan, meydanlarda “öz
eleştiri” veriyor. “Rabbimden af diliyorum, milletimden özür diliyorum” diyor.
Öz eleştiri vermesi korkusundandır. Halkı
yeniden kendilerine yedeklemek istiyorlar.
Ekranları başında darbeyi izleyenler
“bu nasıl bir darbe” dediler. İnanamadılar
böyle bir darbe olduğuna, hatta “bu,
AKP’nin, Erdoğan’ın düzenlediği bir
senaryo” diyenler oldu. Gerçek şudur
ki ortadaki çapsız bir darbedir. Ve böylesine çapsız bir darbe karşısında çaresiz,
zavallı bir duruma düşmüşlerdir. Halklarımızın devrimci mücadelesi karşısında,
iktidar mücadelesi karşısında ne duruma
düşeceklerini anlamak hiç de zor değildir.
Fethullahçılar zaten çökertilmiştir.
Esasta halktan korkuyorlar. Çünkü baş
çelişki, Türkiye halkları ile oligarşi
arasındaki çelişkidir.
CHP’sini, MHP’sini, AKP ile aynı
ittifakta buluşturan, devletin güçlülüğü,
oligarşinin güçlülüğü değil oligarşininin

BİR KEZ DAHA KAZANACAĞIZ!

TBMM

çöküşünün resmidir. Halklarımızın
gerçek ve tek muhalefetinin devrimciler olduğunun, Cephe olduğunun
resmidir.
Oligarşi ve onun partileri, yüzbinlerin, milyonların meydanları doldurduğunu söylüyor. Güçsüzlüğünü,
gayrı-meşruluğunu, halk düşmanı yüzünü böyle gizlemeye çalışıyor. Birincis; söyledikleri, verdikleri rakamlar
abartılı ve yalandır. İkincisi; devletin
bütün olanakları kullanılarak toplanan
kitlelerdir. Ve üçüncüsü; meydanlara
taşıdıkları kitleler henüz devrimci
propaganda ile tanışmamış, doğrudan
devrimcilerle karşı karşıya, yüz yüze
gelmemiş ve esasta devrimcilerin potansiyeli olan kitlelerdir. Oligarşi boşuna övünmesin, bu görüntünün sahte
olduğunu kendisi de çok iyi bilmektedir. Çünkü, baş çelişki Türkiye halkları ile oligarşi arasındaki çelişkidir.
Ve bu gerçeği hiçbir güç değiştiremez.
Bu gerçeğin işaret ettiği çözüm
devrimdir. Çünkü bu çelişkiyi çözecek
olan, devrimden başka bir şey değildir.
Darbecilerin hiçbir inançları, hiçbir
değerleri yoktur. Hepsi itirafçı çıktı.
Hani dininiz, hani imanınız, hani Allah’ınız, kitabınız. Darbecilerin hepsi
de salya sümük ağlıyor, “bilmiyorduk”, “pişmanız” diyorlar.
Dini imanı, halkı soymak olan,
emperyalizme, Amerika’ya uşaklık
olan, halkımızın dini duygularını,
yoksulluğunu vb. istismar edenlerin
hali budur. AKP ve Erdoğan’ın da
darbecilerden kalır yanı yoktur.
Halkımız, bunlar mı bizi yönetecek? Bunlar mı halkı savunuyor?
Bunlar mı vatanı savunuyor?
Bunların hepsi Amerikan işbir-

likçisidir.
Çözüm, düzenin kurumlarında, partilerinde değil, halkın kendi örgütlülüklerinde, halkın devrimci örgütlerindedir. Kendi örgütlülüklerimizi kuralım! Oligarşinin düzeni için değil,
kendi düzenimiz için birleşelim! Kendi
iktidarımız için savaşalım, Kazanalım!

Özür mü, Kibir mi?
Amaç, Halkı Yedeklemek
Diyanet İşleri Başkanlığı Olağanüstü
Din Şurası’nda konuşan Tayyip Erdoğan, “FETÖ’nün gerçek yüzünü çok
önceden ortaya dökememiş olmanın
üzüntüsünü yaşadığını” belirterek, “Biz
bunlara, bunlar eğitimle uğraşıyorlar
deyip destekler verdik. Ben söyledim
Rabbim’den af diliyorum, milletimden
özür diliyorum. Olaya samimiyetle
baktık. Ama ne yazık ki karşımızdakilerden bunu görmedik” dedi.
Bu özür değildir, bu halkı aptal
yerine koymaya çalışmaktır. “Eğitimle
uğraşıyorlar deyip destekler verdik”
diyor. Devletin tepesinde olacaksınız,
iktidar ortağınızın kim olduğunu, ne
olduğunu bilmeyeceksiniz. Düne kadar “Hoca Efendi” deyip, elini-eteğini
öpeceksiniz, kim olduğunu, ne olduğunu bilmeyeceksiniz.
Halkı soyanlar, Amerika’ya uşaklık edenler, halk düşmanları birbirlerini çok iyi bilirler.
Daha düne kadar Fethullahçılar
için “ne istediler de vermedik, yapmadık” diyordu Tayyip Erdoğan.
Fethullahçıların bir dediğini iki etmeyenler, onların gerçek emellerinden
bihaber olamazlar. Çünkü aynı emellere sahiptirler.

Dün iktidar ortağı olduklarında,
yere göğe sığdıramazlarken bugün
“sapık, “şarlatan”, “terörist”, “vatanhaini” vb. demediklerini bırakmıyorlar. Hangisi doğrudur? Dün
söyledikleri mi, bugünkü mü?
Tayyip Erdoğan, Diyanet’e talimat
verdiğini belirterek, Fethullah Gülen’in
bütün eserlerinin toplatılıp inceletileceğini söyledi. “O sözde eserlerin
içinde, birçok bizim dinimizle bağdaşmayan ifadeler var” diyen Erdoğan,
“Ondan sonra da FETÖ’nün Günah
Galerisi diye bir kitap hazırlanacak”
dedi.
Ne oldu? Yeni mi aklınıza geldi
Fethullah’ın eserlerinde dinle bağdaşmayan ifadeler olduğu? Elhamdülillah Müslümanız diye gururlanırsınız da dinle bağdaşmayan eserleri, yazıları yeni mi fark edersiniz?
“Tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı
ihanet dediğim bu takıma birileri cemaat diyor. Bunların cemaatle memaatle alakası yok. Diğer cemaatlere hakaret olur. Bunlar tam bir terör örgütüdür. Ve bu terör örgütü, FETÖ bu
ülkede aileleri birbirinden ayırdı. (...)
Bu adamlar sinsidir, her sözlerinin gerisinde başka niyet vardır. Bu adamlar
hırsızdır, sınav sorularını çalarak, usulsüz atamalar yaparak milyonlarca insanın geleceğini çalmıştır. Bu adamlar
haindir, kendi ülkelerini karalamak
için çalışmaktadır. Bu adamlar maşadır,
çünkü yaptıkları işlerin kahir ekseriyeti
üst akla hizmet etmeye yöneliktir.”
diyor Tayyip Erdoğan. Daha yakın zamana kadar birlikte çalıştıklarını şimdi
böyle niteliyor...
Bakın, devleti nasıl ele geçirmişler.
Bakın, devletin her kurumuna kendi
kadrolarını nasıl yerleştirmişler.
Bunu yaptığı için Fethullahçıları
suçlayan AKP’liler, şimdi aynı şeyi
kendileri, darbe vb. gerekçelerinin
ardına sığınarak daha fazlasıyla yapıyorlar, yapacaklar. Fethullahçılardan
boşalan yerleri tümüyle AKP’liler
dolduracaktır. Şimdi tümüyle AKP’liler yiyecektir.
Evet, hiçbir sözlerinde samimiyet
yoktur, özür yoktur. “Ayakların baş
olduğu nerde görülmüştür” diyerek,
halkı “ayak” olarak görenler, “çapulcu”
diye değerlendirenler şimdi de halkı

Sayı: 534

Yürüyüş
14 Ağustos
2016

İNANCIN VE CÜRETİN OLDUĞU YERDE DİRENİŞTE DE SINIR YOKTUR! 5

aptal yerine koymaktadır.
Halkı aldatmakta ve kendi düzenine
yedeklemeye çalışmaktadır. Tüm çabası bunun içindir. Halkımız, bu devlet
halkın devleti değil. Hiçbir zaman da
olmadı...

“Milli Mutabakat”ın
Nedeni Kendi
Güçsüzlükleridir,
İttifakları Halka Karşıdır
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“15 Temmuz gecesi Türk siyasi hayatında faaliyet gösteren partiler, aydınlar bir büyük çelişkiyle karşı karşıya
kaldılar: FETÖ’cü darbeye razı olmakla, her ne şart altında olursa olsun
Erdoğan’dan kurtulmak arasında tercih
yapmak zorundaydılar. Elbette 14 yıldır
milletin her durumda teveccühünü kazanan Erdoğan’ı seçtiler. FETÖ’nün
temsil ettiği din anlayışına olduğu
kadar, arkasında sadece Amerika değil,
her türlü Türkiye düşmanı kesimin bulunmasının bunda etkisi vardı.” (Yeni
Şafak)
AKP basını Yeni Şafak gazetesi
böyle diyor. Çelişkinin bir yanına
Fethullah Gülen’i-darbecileri, diğer
yanına ise Erdoğanı-AKP’yi koyuyor.
“Ortak düşman” darbeciler-Fethullah Gülenciler diyor AKP’liler.
Hayır, Türkiye’nin çelişkisi oligarşi ile Türkiye halkları arasındadır.
Erdoğan-Gülen çelişkisi oligarşi içi
bir çelişkidir.
Türkiye halklarının ortak düşmanı
Amerika’dır, işbirlikçi Türkiye oligarşisidir.
“15 Temmuz sadece farklı ekoller
arasından tercihte bulunmanın ötesinde Türkiye’nin ihtiyacı olduğu yeni
milli mutabakat dinamiklerini belirlemesi açısından da belirleyici oldu.
15 Temmuz darbe girişiminde muhalefetin, sol-liberallerin, bazı aydınların bilhassa 2011 sonrasında sık sık
dile getirdikleri kamplaşma-kutuplaşma
söylemini millet nezdinde geçerli olmadığı da belirginleşti.” (Yeni Şafak)
Sizin saflaşmanız, halklarımıza
yönelik baskı ve terör üzerine kuruludur. Yalan, demagoji ve istismar
üzerine kuruludur.
Ne kadar uğraşsanız da, zorlasanız
da saflaşmayı değiştiremezsiniz. Saf-

laşma, oligarşi ile Türkiye halkları
arasındadır. Sınıfsal ve bilimsel gerçek
budur.
Kurdukları ittifak milli değil, halk
düşmanı bir ittifaktır. Darbeci Fethullah
Gülenleri kullanarak, terörizm demagojilerini kullanarak bu ittifaklarını
meşrulaştırmaya çalışmaktadırlar.
“Biz ihanetlerle ilk defa karşılaşmıyoruz. Pek çok darbe girişimine,
ASALA’sından PKK’sına pek çok örgütün saldırılarına maruz kaldık. Sorulması gereken soru şu; bu ülke ve
bu millet ne için bu kadar çok saldırıya
maruz kalıyor? (...) biz neredeyse onların tamamı kadar yaşadığı sıkıntıyı
tek başımıza göğüslemek zorunda kalıyoruz. Bu millet, alnı öpülesi bir millettir. Hani şair diyor ya yürüyeceksin,
millet yürüyecek arkandan. Millet arkamızdan yürüdü. Bir anda hepsi meydanlara, havalimanlarına geldi. Farkı
vardı, bizim milletimiz tankların altına
yattı. Uçaklardan kaçmadı. Helikopterlerin bütün mermilerine karşı göğsünü siper etti. Bunca tehdide aynı
anda maruz kalıp dimdik durabilmeyi
başaracak Türkiye’den başka ülke var
mıdır, onu bilmiyorum.”
Tayyip Erdoğan, AKP’liler ve
medyası adeta kahramanlık destanları
yazıyorlar. Gerçekte ise kendi güçsüzlüklerini, gayrı meşruluklarını ve
halk düşmanlıklarını milletin gücü
vb. diyerek gizlemeye, örtmeye çalışıyorlar. “Nöbete devam” adıyla
meydanlarda günlerdir yaptıkları kitle
gösterileri; “Milli Mutabakat” dedikleri; ilki İstanbul Taksim’de, ikincisi İzmir’de, üçüncüsü İstanbul Yenikapı’da düzenlenen ve AKP’si,
MHP’si, CHP’si ile düzenin tüm güçlerinin katıldığı mitingler...
Dün kanlı bıçaklılardı. Bugün ne
oldu da birleştiler? Vatan mı tehlikede? Düşman işgali mi vardı? Hayır,
hiçbiri değildi. Düzenin bekaası için,
halka karşı yürütecekleri savaş için
birleştiler.
Her tarafı donatıyorlar, sürekli ve
yaygın propaganda yapıyorlar; “milletiz”, “halk darbeye dur dedi”, “halk
demokrasi ve cumhuriyete sahip
çıktı” vb. vurguları ile meşruluklarını
büyütmeye çalışıyorlar.
Bugün yaptıkları her şey, güçsüz-

lüklerini örtme, prestiji yerle bir olan,
ayaklar altına alınan oligarşik devleti
yeniden organize etme amaçlıdır.

Oligarşik Devletin
Güçsüzlüğünün Kaynağı
Halka Karşı Terörüdür,
Halka Düşmanlığıdır
“Bizim gibi ülkelerdeki oligarşik
dikta ise, sadece finans kapitalin damgasını taşımamaktadır. Çünkü ülkedeki
kapitalizm, kendi iç dinamiği ile değil,
yukardan aşağıya geliştirilmiştir. Dolayısıyla yerli tekelci burjuvazi, daha
baştan, çekirdek halindeyken emperyalizmle bütünleşerek gelişmiştir. (Emperyalizm içsel bir olgu durumuna
geldiği için bu oligarşi içindedir).
Ancak bu gelişen tekelci burjuvazi, tek
başına emperyalizmle ittifakını sürdürerek, emperyalist üretim ilişkilerini
muhafaza edecek güçte değildir. Dolayısıyla, yabancı ve yerli tekellere zorunlu olarak bağlı olan toprak burjuvazisi ve feodal kalıntılarla yönetimi
paylaşmaktadır.” (Mahir Çayan, Bütün
Yazılar)
Oligarşik devlet ne yaparsa yapsın,
halklarımızı kucaklayamaz. Neden?
Çünkü bu devlet emperyalizm
eliyle oluşmuş bir devlettir. Emperyalizmine ve onun yerli işbirlikçilerine
hizmet etmektedir.
Ne güçlü bir tabana ne de güçlü
bir ekonomik-siyasal zemine sahiptir.
Kapitalizm emperyalizm eliyle ve
çarpık gelişmiştir.
Krizleri süreklidir. Krizin faturası
halka ödettirilir.
İstikrarsız olduğu için, işçi ve
emekçi kitlelerin hak ve özgürlüklerinin olmadığı tam bir dikta yönetimiyle ülkeyi yönetmek zorunda kalır.
Buna “sömürge tipi faşizm”de diyebiliriz diyor Mahir.
Yeni-sömürgelerde, ekonomik ve
siyasal güçsüzlük, egemen sınıflar
arası çelişkilerin yoğunluğu ve halk
kitlelerinin düzene karşı memnuniyetsizliğinden kaynağını alan sürekli
bir milli krizin yaşanması nedeniyle,
düzenin kendi kendini idame ettirebilmesi, ancak, sömürge tipi faşizmle
mümkündü.
“Sömürge tipi faşizm”, “emper-
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yalizmin içsel olgu oluşu”, “çarpık
kapitalist yapı”... Tüm bunlar ülkemizdeki sosyal-siyasal-ekonomik krizin, sürekli milli krizin temelini oluşturur. Ve bundan kaynaklıdır ki ülkemizde baş çelişki, oligarşi ile Türkiye halkları arasındadır.

Darbe Tehlikesi Bitti Mi?
Tehlike Nedir?
Tehlike Kimdir?
“Darbe engellenmiştir, ancak darbe
tehlikesi tümüyle geçti demek için
henüz erken” diye konuştu AKP’li Savunma Bakanı Işık... Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Riskli
gördüğümüz dört-beş alan var. Bunları
çok açık vatandaşlarımızla paylaşmamız lazım” dedi. Kurtulmuş, “Topyekun
bir kalkışmayla, devleti bütün kurumlarıyla ele geçirip, yeni bir darbe zemini
hazırlama ihtimalleri çok zayıf görünüyor, ama birtakım kontrol edilemeyen
unsurlarla suikast teşebbüsleri yapabilirler.” diye açıklamalar yaptı.
Ve devam ediyor “14 Ağustos’la
ilgili, bu darbeyi yapanlar 216 firari
asker var. Bunlar görünen kısmı. FETÖ
darbe teşebbüsünün iceberg üstünde
kalan kısmı. Görünmeyen büyük bir
kısım olduğunu zannediyoruz. Milletimiz
rahat olsun, bir daha Türkiye’de askeri
darbe yaparak yönetime el koymaları
mümkün değildir. Bir daha hiç kimse
aklının ucundan bile darbeyi geçiremeyecek. Türkiye’de darbe tehdidinin
kalmadığını rahatlıkla söyleyebilirim.”
Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde “Darbe tehlikesi geçti mi?” sorusuna şu cevabı veriyordu: “Bu işin
bittiğine şu an inanmıyorum. Diz çöktürmek isteyenler güçlü Türkiye ile
karşılaştı. Üst akıl çok acımasızca oynuyor. Atacağımız adımlar var rehavete
kapılmıyoruz.” (6 Ağustos 2016)

Fethullah
Gülencileri
kısa sürede çökertmişler, darbeyi etkisiz
hale getirmişlerdir. Darbecilerin çapsızlığı, korkaklığı
daha ilk anda
ortaya çıkmıştır. Bu sayede etkisiz hale getirmişlerdir. Tehlike geçti, geçmedi tartışmaları yapıyorlar.
Darbeci tehlikesi yoktur. Asıl tehlike,
devletin düştüğü güçsüzlük görüntüsüdür. Asıl tehlike budur. Bunun için
önlemlerini devam ettirmek, halka
karşı güçlü görünmek istemektedirler.
OHAL’i bunun için çıkartmışlardır.
Gözdağı halkadır, korku halkadır.

Halkımız Bakın
Devleti Yönetenler
Bunlar! Bu Devlet,
Her Şeyiyle Çürümüştür!
Çözüm Halkın
Kendi İktidarıdır
Daha ilk anda birbirlerini sattılar!
Daha ilk anda korkaklıklarını sergilediler. Çapsızca darbe yapmaya kalktılar ve yüzlerine gözlerine bulaştırdılar.
Ne için darbe yapmaya kalktılar?
Amerika’ya, emperyalistlere karşı değillerdi. Bunu açıklamalarında kendileri
söylediler. İktidar içindi kavgaları.
Başaramadılar. Ve daha ilk andan
başlayarak itiraf etmeye başladılar.
Şimdi ortalık darbecilerin, Fethullah
Gülen taraftarlarının itiraflarından
geçilmiyor. Dün Fethullah’ın yanı
başında olanlar, şimdi Fethullah’ın
“suçlarını” sıralıyorlar. Hatta bu konuda AKP medyasında, halkın önünde
birbirleriyle yarışıyorlar, birbirleriyle
kavga ediyorlar.
Darbeci generaller, etkisizleştirildikleri ilk andan itibaren söylemleri
ve pratikleriyle “pişmanlıklarını” ortaya koydular. “Bilmiyorduk”, “kandırıldık” demeye başladılar. Ve peş
peşe itirafları gündeme geldi.
Bu da son itiraflardan biri: “Darbe
girişiminin ardından tutuklanan Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanı

darbeci Tuğgeneral Deniz Kartepe,
darbeci Albay Durmuş’un gece 22.00
sularında evine geldiğini ve ‘Yarın
büyük bir kelleyi alacağız. Büyük
bir terör liderlerinden birine operasyon
yapabiliriz’ dediğini iddia etti.” (Yeni
Şafak, 7 Ağustos)
Bu da başka bir itiraf: “Samsun’da
yürütülen soruşturma, sözde imamlar
tarafından toplanan himmet parasının
5’te 1’inin, FETÖ lideri Fethullah Gülen’e gönderildiği belirlendi.” Şimdi
iktidar AKP’nin elinde; yasaması, yürütmesi, yargısı, burjuva medyası her
şeyiyle AKP’nin elinde. Şimdi adeta
her şey AKP’ye çalışıyor. Dolayısıyla
ortalıkta Fethullah Gülencilerin hırsızlıkları, soygunları, dolandırıcılıkları,
sahtekarlıkları, hainlikleri vb sıralanıyor.
Darbeciler başarılı olsalardı durum
tam tersi olacaktı. AKP’nin, Erdoğan’ın
“suçları” sıralanıyor olacaktı.
Devletin tepesindekiler işte bunlardır. Halkımızı yönetmeye çalışanlar
işte bunlardır. Halkımıza reva gördükleri düzen böyle bir düzendir.
Bizi bu Amerikan uşakları yönetemez.
Bizi bu faşistler yönetemez. Bu halk
düşmanları, vatan hainleri yönetemez.
Bu halk düşmanlarının, yeniden
organize etmelerinin ortağı, yedekçisi
olmamalıyız. Bunlar hiçbir sorunumuzu çözmediler, çözemezler. Çürüyen, yozlaşan devlet çürütür ve
yozlaştırır. Din, kitap, ahlak, vatan
ve halk sevgisi yoktur bunların. Bunlar için her şey kendi kişisel çıkarlarıdır. Bunun için her şeyi satarlar.
Kendi sorunlarımızı çözmek için,
kendi iktidarımız için Halk meclislerinde, komitelerinde örgütlenmeliyiz.
Kendi can ve mal güvenliğimiz, kendi
iktidarımız için silahlanmalıyız. Oligarşik düzenin ne kadar kof, güçsüz
olduğunu gördük. Onun gücü ordusunda, polisinde MİT’in de değil, kafalarda yarattığı “büyük yenilmez güçlü
devlet”, “biz tek başımıza ne yapabiliriz
ki”, “devletle başedilmez” anlayışındadır.
Böyle olmadığını çapsız darbeciler
karşısında tüm otoritelerinin sarsıldığını, dağıldıklarını hep birlikte gördük. Kendi iktidarımız için savaştığımızda, gücümüzüde, kazanacağımızı da göreceğiz.
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UŞAKLARINA BAK, EFENDİSİNİ GÖR
Darbeyi Ortaya Çıkaran
Neden Güçsüzlükleridir
Ülkemizde 15 Temmuz akşamı
yaşanan darbe girişimi, oligarşik sistemin tüm zayıflıklarını, çürümüşlüklerini de ortaya çıkardı. Ülkemizdeki oligarşik sistemin zayıflığı, aynı
zamanda emperyalizmin zayıflığı,
çürümüşlüğüdür.

Emperyalizm Kağıttan
Kaplandır
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Sosyalist sistemin revizyonist iktidarların politikaları sonucu yıkılması, ülkemiz dahil tüm dünyada
oportünist, revizyonist güçlerin, küçük
burjuva milliyetçiliğinin, emperyalizmin gücü önünde boyun eğmesi
sonucunu doğurdu. O güne kadar
görülmemiş ölçüde emperyalizme
biat edildi. Öyle ki, bu kesimler için
emperyalizmin icazeti dışında herhangi bir hak ve özgürlük için mücadele düşünülemez hale geldi.
Ulusal sorunların çözümü emperyalizmin icazetine bırakıldı.
Hak ve özgürlükler emperyalizmin
icazetine bırakıldı.
Sendikal mücadele emperyalizmin
icazetine bırakıldı vb...
Emperyalizm artık yenilmez güç
sayılıyordu. Mao, emperyalizmin
“kağıttan kaplan” olduğunu söylüyordu, emperyalizmin dış görünüşü
kaplan ama içi, halkla bağı olmayan
tüm sistemler gibi çürümüş, kof bir
boşluktu. Sosyalist sistemin yıkılmasından sonra, küçük burjuvazi
“kağıttan kaplan” tanımını bir yana
atıyor, emperyalizmi dünyanın tek
gücü ilan ediyor ve ona biat ediyordu.
Örneğin, Kürt milliyetçiliği emperyalizmin icazeti dışında Kürt sorununun çözülemeyeceği propagandası yapıyordu.
Örneğin, oportünizm ve reformizm, hak ve özgürlükleri, emperyalizmin icazet sınırları içinde tanımlamaya başlıyor, emperyalizmin
yasalarını “uluslararası standartlar”
ilan ediyorlardı.
Hak ve özgürlükler için, halkın
herhangi bir sorunu için mücadele

etme kültürü bir yana bırakılmış,
AİHM’e (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) gitmek alışkanlık haline gelerek, mücadelenin yerine geçirilmişti.
Bu ve benzeri gelişmelerin temelinde yatan neden, emperyalizmin
“güçlülüğünü” ve “yenilmezliğini”
şartsız, koşulsuz kabul eden teslimiyetçi ideoloji ve kültürdü.
Oysa Marksist-Leninistler, emperyalizme karşı mücadelesini tereddütsüz yükseltmeye devam ettiler.
Devrimci hareketimiz, tüm dünyaya
en ağır bedeller pahasına emperyalizm
karşısında biat edilmemesini, emperyalizmin yenilmezliği söylemlerinin bir safsatadan ibaret olduğunu
anlatmaya devam etti. Emperyalizm,
her zamankinden de fazla kağıttan
kaplandı. Neden?
Çünkü, emperyalist sistem değişmemişti ve sömürü daha da artarak
devam ediyor, buna bağlı olarak krizler, bunalımlar üretmeye de devam
ediyordu.
Çünkü, emperyalist sistem değişmemişti, krizlerini atlatmak için, tüm
dünya halklarına karşı savaşı büyütüyor; saldırganlığı, ülkeleri işgal etmeyi, milyonları katletmeyi, yerlerinden göç ettirmeyi, krizlerini atlatmanın tek çözümü olarak görüyordu.
Emperyalizmin güçsüzlüğünü ve kağıttan kaplan olduğu gerçeğini görmek
için, bilimsel düşünmek yeterliydi.

Darbe, Sistemin
Krizlerinin Sonucudur
Bakın dünya tablosuna, bu gerçeği
hemen her ülkede yaşanan krizlerde,
çelişki ve çatışmaların boyutunda
görebilirsiniz. Bakın ülkemizde yaşanan darbeye, emperyalist sistemin
de oligarşik işbirlikçilerinin de pespaye hallerini görebilirsiniz. Emperyalizm ve Türkiye oligarşisi, ülkemizi
yönetemez hale gelmiştir. Sistem içi
çelişki ve çatışmaların, darbe teşebbüsü boyutlarına kadar sıçramasının
nedeni budur.
Bu darbe tablosu, sadece Türkiye
oligarşisinin acizliğinin, çürümüşlüğünün, güçsüzlüğünün sonucu değildir,
aynı zamanda emperyalizmin acizliği,

güçsüzlüğü ve çürümüşlüğünün sonucudur. Görülmüştür ki, ne darbeci
güçlerin ne de darbe ile devrilmeye
çalışılan AKP hükümetinin halkla
bağı yoktur. Darbeciler, birkaç kişiyi
bile hareket ettirmekten aciz durumda
olmuştur. Amerikan emperyalizminin
ve darbecisi Fethullahçılar, uzun zamandır darbe örgütlemeye çalışmış,
fakat aciz, zoru görünce ağlayıp sızlayan bir kaç general ve subaydan
başkasını harekete geçirememiştir.
Öyle ki, harekete geçen askerler de
kendilerinin kandırıldıklarını söylüyor,
ağlayıp sızlıyorlar.
Diğer yandan darbeyi yenmesine
karşın AKP hükümetinin zayıflığı da
ortaya çıkmıştır. Aylarca örgütlenen
darbeden haberdar değiller. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaverlerine
kadar en yakınları darbenin işbirlikçisi
durumunda ve bunu hükümetin ruhu
bile duymuyor. Darbe gecesi, AKP
hükümetinden kimse ortalıkta görünmüyor, herkes bir tarafa saklanmış,
darbenin gelişimini görmeye çalışıyor.
Ancak darbecilerin güçsüzlüğü, cüretsizliği ortaya çıktıktan sonra, kendilerinde harekete geçme gücü buluyorlar. Tayyip Erdoğan, meydan meydan dolaşarak, ağlayıp sızlıyor, kandırıldım diye yalan söylüyor. Kandırılmış değildir; tek başlarına hükümet
olacak, tek başlarına ülkeyi yönetebilecek, emperyalizme sırtını dayamadan
ayakta durabilecek güçleri yoktur. Bunun sonucu olarak, Fethullah Gülen
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hareketiyle işbirliği yapmış, fakat sistemin krizinin derinleşmesi sonucu,
aralarındaki çatışma da büyümüştür.
Çatışma öyle derinleşmiştir ki, birbirlerini yok etme noktasına gelmiş,
AKP hükümeti bu çatışmadan şimdilik
yıkılmadan çıkmayı başarmıştır.
AKP hükümeti ile çeşitli çelişkileri
olan emperyalizm de, sırtını dayayacak
başka işbirlikçi güç çıkarmayı başaramamaktadır. Düzen partileri içinde
alternatif çıkaramadığı için, bir yandan
AKP ile anlaşarak, AKP’nin işbirlikçiliğinde sistemi yürütmeye çalışırken,
diğer yandan Fethullah Gülen gibi
pespaye sahte imamlarla darbe örgütleyerek iktidar gücünü pekiştirmeye, AKP iktidarına mahkum olmaktan kurtulmaya çalışmaktadır. Sonuç ortadadır, emperyalizm, 70 yaşında

sümsük bir din bezirganına umudunu
bağlamış durumdadır.
Sadece ülkemizde de değil, Amerika’nın dünyadaki işbirlikçilerine bakın, Özgür Suriye Ordusu örgütlemeye
çalıştılar, başına geçirecek bir komutan
bulamadılar. Amerika’sından AB emperyalistlerine, Saudi Arabistan’ından
Katar’ına, Ürdün’üne, dünyanın parasını akıtabilecek güçler bir araya
geldiler, dünyanın silah gücünü Suriye
topraklarına yığdılar, bir ordu oluşturamadılar. Eğit-donat programı dediler.
40-50 kişiyi, sözde savaşçı adı altında
bir araya getirdiler, bir tanesi bile kalmadı, hepsi kaçtı, komutanı El-Nusra’ya sığındı. Emperyalizmin acizliğine
bakın ki, kendi çıkarları için savaşacak
50 kişilik bir askeri güç bile örgütleyemez duruma düştü.

Bu darbeden Anadolu halkı olarak
görmemiz gereken en önemli yanlardan
birisi budur. Emperyalizm ve oligarşik
düzen güçlü ve yıkılmaz değildir. Bu
düzene kendimizi mahkum saymamız
için bir neden yoktur. Oligarşinin tüm
güçlerinin bir araya gelerek, mitingler
düzenlemelerinin, sistemin zayıflığını
örtmeye çalışmalarının nedeni de, güçsüzlüklerinin sonucu olarak yıkılma
korkusudur. Halkın kendilerine karşı
birleşip, düzenlerini başlarına yıkacağından o kadar korkmaktadırlar ki,
aralarındaki çelişkilere rağmen, sistemi
kurtarma mitingleri düzenlemeye çalışmaktadırlar. Sonuç değişmeyecektir,
aradan zaman bile geçmeden bir birlerini yemeye devam edecekler. Krizleri
daha da derinleşerek ilerleyecek,çünkü
krizi üreten, her ülkede onmilyonları

Halk Cephesi OHAL'e Karşı
Çalışmalarını Sürdürüyor

Hayallerimizi Gerçekleştirmeye
Devam Ediyoruz:

Gazi Halk Meclisi, Sekizevler bölgesinde, Veysel
Beysülen parkında 4 Ağustos'ta "OHAL ve Adalet
Kampanyası" konulu seminer düzenledi. Oligarşi içi
çatışmanın ve onun yansıması olan iktidar kavgasının
anlatıldığı seminere halkın ilgisi yoğundu. Katılanların
söz hakkı alıp, öneriler sunduğu, sorular sorduğu ve
bol bol alkışlanarak geçen seminere yaşlısıyla genciyle
35 kişi katıldı. Seminer 1 saat sürdü.
Avcılar Halk Cephesi 6 Ağustos'ta Avcılar üstgeçidine
"OHAL’i Tanımıyoruz Halk Cephesi" yazılı pankart
astı.

Halkın Sesi TV Lübnan’da!
Halkımızın ve Büyük Ailemizin
Gözü Aydın

Armutlu Direniş Tepesinde
Halk Meclisini Yeniden Kuruyoruz
Armutlu Halk Meclisi Girişimi 31 Temmuz'da, Armutlu Direniş tepesinde Halk Meclisi komitelerini
kurmak için toplandı. Toplantıya, mahallede Halk Meclisini neden tekrar kurmak istediklerine dair konuşmayla
başlandı. Önceki Halk Meclisi’nde yaşanan sorunlara
değinen halktan insanlar bu sorunların tekrar yaşanmaması
gerektiğine değindi. Bölge komiteleri oluşturma kararı
alındı. 4 bölgede de ayrı ayrı halk toplantıları örgütlenecek
ve yapılan toplantıda bölge komiteleri kurulacak. Bu
toplantıları halk kendi sokağında çalışma yaparak örgütleyecek. Haftaya Pazar günü ise 3. bölgede toplantı
yapma kararı alındı. Toplantıda olup ta 3.bölgede oturan
6 kişi komşularıyla beraber geleceklerini söyledi. Yapılan
toplantıya 35 kişi katıldı.

2016 yeni yıl mesajımızda; Önümüze hedefler
koyduk, kimini yapabildik, kimi için daha çok uğraşacağız
demiştik. Ve yine dediğimizi yaptık önümüze koyduğumuz hedeflerden sadece birini daha gerçekleştirdik.
Haklının, gerçeğin ve umudun sesi; Halkın Sesi TV
Lübnan’dan da yayın hayatına başladı.
Gerçekler güçlüdür. Halka gerçekleri ulaştırmak bizim
için onurdur. Küçük – büyük, önemli – önemsiz ayırımı
yapmadan, halktan ve haklıdan yana olan tüm haberleri
yayınlamaya çalıştık. Hiçbir işimizi küçümsemedik ve
küçümsetilmesine müsaade dahi etmedik. Her geçen
gün artan saldırılar, sansürleme ve kapatmalar yayın hayatımızı durduramadı. “Karanlık yolda yürümeyi öğreneceğiz, gerekirse kendimizi yakıp biz aydınlık olacağız”
diyerek çıktık yola. Hiç çıkmaza, olmaza girmedik, savaşımızın-mücadelemizin ihtiyaçları ne ise onu yapabilmek
için gecemizi gündüzümüze kattık ve şimdi de Lübnan’dan
da yayınımızı başlatmamın onurunu yaşıyoruz.
Bu çalışmalarımızda siz değerli halkımıza, taraftarlarımıza ve sempatizanlarımıza da görev düşüyor. Nedir?
Bulunduğunuz bölgelerde halktan yana haberleri bizimle
ve milyonlarca insanla “5N-1K” kurallarına uyarak paylaşmanızı istiyoruz, şimdiden hepinize teşekkür ediyoruz.
Halkın Sesi TV Lübnan Bürosu İletişim;
Mail: halkinsesi-tv.lebanon@yandex.com.tr
Telefon: 00961 78930511
Halkın Sesi TV
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AKP, Anti-Amerikancılık Demagojisi Yapıyor!
“DARBE YAPTIRIYOR” “FETHULLAH’I KORUYOR” DİYE AMERİKA’YA ATIP TUTAN AKP;

ABD GENELKURMAY BAŞKANI DUNFORD
KARŞISINDA SÜT DÖKMÜŞ KEDİYE DÖNDÜ!
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Başta Tayyip Erdoğan olmak üzere
tüm AKP’liler, her fırsatta darbe girişiminin ardında ABD’nin olduğunu
söylüyorlar. Halkımızın emperyalizme
olan tepkisini kullanarak anti-Amerikancı görünüm altında iktidarlarını
korumaya çalışıyorlar. Darbenin başarısız olmasını kendilerine yeni bir
soluk alma fırsatı olarak değerlendirmeye çalışan AKP’liler, demokrasi
havariliğinden, Amerika karşıtlığına
kadar türlü kılıklara bürünüyorlar.
Gülen’in iadesi üzerinden sürdürülen bu tartışmalarda güya Amerika’ya karşı tavizsiz olacaklarını ısrarla
vurgularken, ABD Genelkurmay Başkanı’nın karşısına gelince, süt dökmüş
kediye döndüler. Gık bile diyemediler.
Çünkü kendileri de en az Fethullahçılar kadar Amerikancı ve işbirlikçidir.
AKP açısından yaşanan bu durum
ilk de değildir üstelik. Dönem dönem
uşaklığını unutarak ABD’nin arkasından atıp tutan AKP iktidarı, çeşitli
biçimlerde tekrar hizaya getirilmiştir.
ABD’nin AKP MYK’sını basması,
Obama’nın beyzbol sopası göstermesi
bunun örneklerindendir.
Tüm bunlar sanki hiç yaşanmamış
gibi, AKP’liler, bugün, Cemaat’in
başarısız darbe girişiminin arkasında
ABD’nin olduğunu ifade ederek;meydanlardan televizyon programlarına
kadar her yerde ABD karşıtı söylemlerde bulunuyorlar. Öyle ki bilmeyen AKP’lileri bu memleketteki
en ileri anti-Amerikancı zanneder!
Oysa gerçekler hiç de böyle değildir.
Kısaca hatırlayalım; yaşanan darbe
girişiminin ardından başta ordu olmak
üzere, tüm devlet organlarında ve
kurumlarında başlatılan tasfiye operasyonları üzerine, ABD Merkez
Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı
General Joseph Votel, Türkiye ordusu
içinde işbirliği içinde bulundukları
birçok askeri yetkilinin tutuklandığını

söylemiş, “Bunun Türkiye ile mükemmel olan işbirliği ve birlikteliğin
seviyesini etkilemesinden kaygı duyuyorum” demişti.
Bunun üzerine Tayyip Erdoğan
Votel’i darbe girişiminde bulunanlara
destek vermekle suçlamış ve “Sen
kimsin? Bir defa haddini bileceksin,
kendini bileceksin. Sen benim ülkemdeki yapılan bir darbe girişimine yönelik kalkıp, bu darbe girişimini püskürten bu devlete demokrasi adına
teşekkür edeceğine tam aksine darbecilerin yanında yer alıyorsun. Zaten
darbeci senin ülkende. Darbeciyi senin
ülkende zaten besliyorsunuz” diye
konuşmuştu.
Ancak ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile yüz yüze
geldiklerinde ne Erdoğan’ın sözleri,
ne de darbenin arkasında ABD var
,şeklinde çıkardıkları yaygaraların
esamesi dahi okunmadı.
Yaşanan bu durumu, New York
Times gazetesi, “ABD ile bağları koruma çabasındaki Türkiye, söylemini
yumuşattı” yorumuyla manşetine taşıdı. “Dunford’un görüşmelere ilişkin
değerlendirmelerini aktaran gazeteye
göre Dunford, Ankara’da görüştüğü
Türk yetkililerinin tonunun “çok olumlu” olduğunu, kendisine ABD’nin
darbe girişiminde rol oynayıp oynamadığına ilişkin “tek bir soru” sorulmadığını söyledi.
New York Times, 15 Temmuz
darbe girişiminden sonra geçen ilk
iki haftada “Türk yetkililer ve hükümet yanlısı medyanın, hükümeti devirmeye yönelik başarısız komploda
bir rol oynadığını söyleyerek ülkedeki
Amerika karşıtı hissiyatını körüklediklerini” savunurken General Dunford’un Pazartesi günü Türk yetkilileriyle görüşmelerinde “çok daha ölçülü” ifadeler dinlediğini belirtti.
Dunford’un açıklamalarına daya-

narak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Başbakan Binali
Yıldırım’ın iki ülke arasındaki yakın
ilişkinin sürmesini istediklerini söylediklerini kaydeden gazete, “Yetkililer, General Dunford ile görüşmelerinde ABD’nin darbe girişiminde
rol oynayıp oynamadığına ilişkin bir
tek soru dile getirmediler” dedi.
“Sessizlikleri, Türk yetkilileri arasında ortak bir taktiğe vurgu yapıyor”
yorumunu yapan gazete; “Türk yetkililer, ABD’yi kamuoyu önünde eleştirirken Amerikalı yetkililerle özel
konuşmalarında ise stratejik ortaklığa
bağlı oldukları yönünde güvence veriyor” diye yazdı.
Haberde ayrıca “General Dunford,
buluştuğu liderlerden hiç birinin, General Votel’in ifadelerine ilişkin kaygıyı dile getirmediğini, bunun yerine
de görüşmelerde ikili ilişkiyi güçlendirmeye odaklandıklarını söyledi”
bilgisi verildi.” (OdaTV, 02.08.2016)
Beyzbol sopası ile hizaya getirilmeye alışık AKP için çok da şaşırılmayacak bir durumdur bu! Halkın
karşısında anti-Amerikancılık üzerinden nemalanmaya çalışan AKP’liler, efendileri karşısında uşaklıklarını
hatırlayarak el pençe divan duruyorlar.
Çünkü ne dün ne de bugün AKP asla

BİR KEZ DAHA KAZANACAĞIZ!

Amerika karşıtı olmamıştır. Tersine
ülkemiz tarihindeki en işbirlikçi, uşaklıkta en sınır tanımayan iktidar olmuştur. Ülkemizi emperyalizme peşkeş çekmiş, ABD ve NATO’nun
askeri üssü haline getirmiştir. AKP’nin
talimatı ile ülkemizdeki ve Ortadoğu’daki eli kanlı örgütleri besleyip
büyütmüş, askeri, maddi her türlü
ihtiyaçlarını karşılamıştır ve bugün
de hala karşılamaktadır. “Ülkemizi
bütün terör örgütlerinden temizleyeceğiz” diye yaygara koparan AKP
iktidarının hedefi, başta devrimciler
olmak üzere halktır. Bugün terörün
de teröristin de karşılığı AKP’dir. Ve

tüm bunları emperyalizmin desteği ile yapmaktadır.
ABD Genelkurmayı ile yapılan görüşmede sarf
ettikleri sözler de
bu işbirliğinin devam edeceğinin
ifadesidir.
Ne AKP ne Cemaat, hiçbirinin
ABD emperyalizmi karşısında hükmü
yoktur. Anti-Amerikancılıkları da,
demokrasicilikleri de sahtedir.
Bu topraklarda gerçek vatanseverler ve anti-emperyalistler devrim-

cilerdir, Cephelilerdir. Halkını ve vatanını seven herkes, AKP’nin saldırıları karşısında CEPHE saflarında
yerini almalıdır. AKP’nin de Cemaatin
de işbirlikçiliğin de sonunu mücadelemizle biz getireceğiz.

Adalet Kampanyası
Tüm Coşkusuyla Devam Ediyor!

İbadethaneler Halka
Her Zaman Açılmalıdır

Armutlu: Armutlu Halk Cephesi,
Adalet Kampanyası
kapsamında 4 Ağustos’ta mahallede sokak çalışması yaptı.
Armutlu’nun tüm
sokakları kuşlamalarla
donatıldı.
4000’e yakın kuşlama yapıldı. Mahallenin
4 farklı yerine de adaletsizliklere karşı pankartlar asıldı. Bu çalışmaları hazmedemeyen
AKP’nin katil polisleri
mahallede gezerek insanları tedirgin etmeye
çalıştı ve mahallede oturan gençleri tehdit etti.
Halk Cepheliler: “Ne
yaparsanız yapın adaletsizliğe teslim olmayacağız!” açıklaması
yaptı.

İstanbul 1 Mayıs Pir Sultan Abdal Derneği yönetimi
bir süreden beri erken saatlerde bahçe kapılarının kapatılarak ve son 2 gündür komple kapatarak devrimcilerin ve halkın bahçeye girmesini engellemektedir.
Bu durum her defasında tartışma konusu olmaktaydı.
Pir Sultan Abdal Derneği yönetimi 1 Mayıs Halk
Cephesi sitesini takip ederek Pir Sultan önüne yapılan
yürüyüş çağrılarını takip ederek, Cemevi önüne
yapılan çağrılara itiraz edip “neden Cemevi önü?“
diyerek sormaktadır. Devrimci bir kurumun böyle
bir soru sorması halka açık olması gereken bir ibadet
yerinin 1 Mayıs Halk Cephesi’ne yasaklamaya çalışması kabul edilecek bir durum değildir.
En son bir Halk Cepheli devrimci Pir Sultan
Abdal Derneği ile bu durumu konuşmaya gitmiş
halka açık bir ibadethanenin kapatılmaması gerektiğini
hatırlatmış, bunun doğru bir davranış olmadığını
söylemiş Pir Sultan Abdal yönetimi bunun yönetim
kararı olduğunu, kimsenin bunu sorgulama hakkı
olmadığını, bu kararın balici, tinercilere karşı
alındığını söylemişlerdir. Buna karşılık Halk Cepheli,
bunun halkça bir çözüm olmadığını, halkın Cemevinin
güvenliğini de kendilerinin alacağını söylemiş
Cemevi kapılarının halka ve devrimcilere kapatılmamasını istemiştir. Fakat buna karşılık dernek yönetimi polise göstermesi gereken tepkiyi devrimcilere
göstererek Halk Cepheli devrimciyi Cemevi’nden
kovma çürümüşlüğünü göstermişlerdir. Konuyla
ilgili kısa açıklama yapan 1 Mayıs Halk Cephesi
“Pir Sultan Derneği yönetimi polis dayatmalarına
boyun eğmemeli, yüzünü halka dönmeli. Çözüm
düşman dayatmasına boyun eğmek, devrimcileri
Cemevi’nden kovmak değildir. Pir Sultan Abdal
Derneği yönetimi yaptıkları bu yanlıştan dönmeliler.
Yüzlerini halka ve devrimcilere çevirmeliler.” dedi.

Avcılar: Avcılar Halk Cephesi, Marmara Caddesi’nde
ve Şükrü Bey Gümüşpala mahallelerinde "Adalet İstiyoruz,
Alacağız!-Halk Cephesi" pullarından 100 tane yaptı. Marmara
Caddesi’nde katil polisin pulları sökmesinden dolayı 3 gün
pullama yapıldı. Katiller son yapılan pullamaları sökemedi,
bizim irademiz kazandı. Ayrıca kahveler ve parklarda aynı
içerikte bildiriler dağıtıldı, kampanya anlatıldı.
İkitelli: İkitelli Halk Cephesi 9 Ağustos’ta, 4 Eylül
Ankara yürüyüşü için bildiri dağıtımı yaptılar. Yaklaşık 200
bildiriyi dağıtan 7 Halk Cepheli, 21 Ağustos’ta İkitelli’de
yapılacak olan adalet yürüyüşüne de çağrı yaptılar.
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DİRENİŞ VE ZAFER

12 EYLÜL’ÜN ZİNDANLARINDAN F TİPLERİNE

Direnmek Faşizmin Mahkemelerini
Devrimin Kürsüleri Haline Getirmektir
Özgür Tutsaklık Direnişlerle Yazılmış
Tarihsel Bir Birikimdir
4. BÖLÜM

PARTİ-CEPHE GELENEĞİDİR
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Devrimci tutsaklar için mahkeme,
suç-ceza ilişkisinin yürüdüğü yer değildir. Eğer ortada bir suç varsa, emeği
sömüren, baskı, katliam ve terör uygulayan egemen sınıfların suçudur.
Ve eğer ceza kesilecekse, kendi iktidarını kuracak olan halk, bugünün
sömürücü azınlığına kesecektir.
Mahkemeler bu yazgının devrimciler tarafından açıklandığı yerlerden
biridir.
Oligarşinin mahkemeleri adaletin
dağıtıldığı kurumlar değildir; işkencehaneleri, hapishaneleri gibi devrimci tutsakları teslim almanın kurumlarından birisidir.
Oligarşinin mahkemeleri adaletin
değil, adaletsizliğin mahkemeleridir.
Oligarşi kendi yasalarına da uymaz.
Sözde “adalet”in dağıtıldığı mahkemeler, devrimcilere ve halka karşı
her türlü hukuksuzluğa başvurmaktadır...
Bugün bu gerçek çok daha açık
ve nettir... Mahkemeler AKP’nin
faşist terörünün üstünü örtüyor, hırsızlıklarını, yolsuzluklarını aklıyor.
Kendinden olmayan her türlü muhalefetin teslim alınması için polis
komplolarının tamamlayıcısı oluyor...
Mahkemelerin bu misyonu hiç
değişmemiştir. Adaletin değil; adaletsizliğin kurumu olmuştur.
Devrimciler faşizmin mahkemelerine karşı hep direnmişlerdir. FAŞİZMİN MAHKEMELERİNDE
YARGILANAN DEĞİL, YARGILAYAN OLMUŞTUR...
12 Eylül’ün mahkemeleri bu yanıyla oligarşiyle devrimciler arasında
irade savaşının en keskin yaşandığı
yerlerden birisi olmuştur.
Tutsakların hapishaneden mah-

DİRENME KARARI ALMAK DAHA
BAŞTAN ZAFERİ KAZANMAKTIR

kemeye getirilene kadarki tüm süreç, mahkeme salonundaki oturuş sıralamasından konuşmalarına kadar her şey oligarşinin
devrimcileri teslim almasına göre
düzenlenmiştir.
12 Eylül döneminde sıkıyönetim
mahkemelerine devrimcileri teslim
alma konusunda işkencehanelerin ve
hapishanelerin tamamlayıcısı bir
fonksiyon yüklenmiştir.
Birçok siyasi örgüt, cuntanın mahkemelerinde nedamet getirmiş, bitirilmiştir.
Parti-Cepheliler için cuntanın
mahkemeleri de işkencehaneleri, hapishaneleri gibi direnişin bir mevzisi
olmuştur.
Üniversitelerin, yurtların spor salonları, toplu davaların görüldüğü
mahkemelere dönüştürülmüştür.
Bu süreci daha somut anlatmak
için 12 Eylül’ün Devrimci Sol mahkeme duruşmalarından bazı kesitler
aktaracağız.

Devrimci Sol Ana
Davası Başlıyor!

Özgür Tutsaklar
Halkımızın Onurudur,
Onlar Sustuğunda
Herkes Susar.
Özgür Tutsaklık:
Barikatta Direniş,
Beyinde Direniş,
Açlık Grevinde Direniş,
Ölüm Orucunda
Direniştir

15 Mart 1982
Mahkemeye her gidiş-geliş bir
işkencedir.
Mahkemeye gidecek tutsaklar koğuşlardan çıkıp koridora alındıktan
sonra etrafları askerlerle sarılıyor...
Bir asker tutsaklara "Fermuarı aç"
diyor. Bu emir tutsakları şaşırtıyor.
"Ne fermuarı?", "O da nerden
çıktı?" Emrin böyle olduğu, bundan
sonra aralarında pantolon fermuarlarının açılacağı söyleniyor. Tutsaklar
böylesine onursuz bir aramayı kabul
etmiyor, arama yapılamıyor.
Mahkeme salonunun güvenlik subaylarından birisi duruşmanın başlayacağını, herkesin iddianame sırasıyla oturmasını söylüyor. Subayın
bu uyarısını kimse dinlemiyor. Uyarısını birkaç kez tekrarlayan subay
"Hayır, böyle istediğimiz gibi oturcağız" yanıtları karşısnda, "sırayla
oturmak zorundasınız, kurallar böyle" diye diretiyor. Sanıkları temsilen
bir devrimci cevap veriyor:
"Sizin kurallarınız böyle olabilir
ama bize yaptırım olarak uygulanmak
istenen hiçbir kurala uymayacağız.
Sizin kurallarınızı kabul edecek olsaydık, bize askeri disiplin uygulayacaktınız. Ve buna göre en kıdemsiz
askeriniz bile bizim komutanımız olacak, her şeyimize karışacaktı. Biz
asker tutuklu değil, siyasi tutukluyuz."
- "Ama her yerin kendince kuralları, disiplini vardır."
"Elbette vardır ama biz sadece
mantıklı bulduğumuz kurallara uyarız
ve bize zorla yaptırılmak istenen hiçbir disiplini, kuralı tanımayız... Sizin
bu kuralınızı tanırsak, bir sonraki
duruşmada da sağınıza, solunuza
bakmayın, kimseyle konuşmayın, el-
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HERKES KONUŞTU
SIRA BİZDE

lerinizi dizinizin üstünden ayırmayın,
ailelerinizle konuşmayın, selamlaşmayın diyeceğinizden eminiz."
(...)
- "Sizinle tartışacak değilim, şimdi
sırayla oturuyor musunuz? Bu tavrınız
mahkemenin inzibatını bozmak anlamına geliyor."
- "Ne anlama gelirse gelsin. Sırayla oturmayacağız. Komutanınıza
öyle söyleyin."
Subay gözden kayboluyor ve bir
daha bu konuyu açmıyor...
Hapishaneden tanıdığı bu insanların bu tip kurallara uymayacaklarını, zor kullanılarak, dövülerek oturtulsalar da kalkıp karışık oturacaklarını biliyorlar... (Bir Savaş Bir
Dava ve Zafer, Syf:39)
Hapishaneden başlayarak mahkeme salonuna kadar süren irade savaşında tutsaklar her seferinde oligarşinin dayatmalarını boşa çıkartıyor.
Mahkeme heyeti mahkeme salonuna girip yerini alıyor...
Yargıç: "Şimdi kimlik tespitine
geçiyoruz. Bir numaralı sanık Dursun
Karataş!"
Tutukluların "Dayı" diye hitap
ettikleri Dursun Karataş kürsüye geliyor:
"Kimlik tespine geçmeden önce
söz istemiştik, verilmedi. Şimdi konuşmak istiyorum."
"Kimlik tespitini yaptıktan sonra
söz isteyebilirsiniz. Önce sizi tanıyalım."
- Kimlik tespiti yapıldıktan son-

ra bize söz vereceğiniz konusunda kuşkularımız var.
Ayrıca, kimlik tespiti birkaç
duruşma da sürebilir. Oysa
söyleyeceklerimizin beklemeye gelir yanı yok. Bugün
konuşmazsak geç olacaktır.
Davanın tarihselliğini, oluşumunu, oluşturuluş amacını
ve bu davanın temelinde 90
güne varan işkencelerin yattığını, sık sık konuşması kesilmek istendiği halde, anlatmak istiyor Dayı.
-"Kimlik verecek misiniz?
Şimdi kimlik verin, ileride bol
bol konuşursunuz."
- Bu davayla hiçbir ilgisi
olmayan kişiler bile rahatlıkla konuşurken, bizim konuşamadığımız, konuşturulmak istenmediğimiz durumda kimlik vermeyeceğim.
Dayı'nın kimlik tespitini
yapamayan mahkeme heyeti
kimlik tespiti için ikinci tutsağı
çağırıyor.
"Kimlik verecek misiniz?"
Devrimci tutsak: "Sizin
göreviniz sadece bizi yargılamak değildir. Yasalara göre
sizin sorumluluğunuzdayız.
Bu davayı, savunmayı ilgilendiren konularda bizi dinlemeniz gerekiyor."
"Kimlik verip vermeyeceğinizi sormuştum."
"Bu koşullarda hayır."

Bugüne kadar herkes konuştu biz dinledik, ama artık sıra bizde!...
Evet, gerçekten de bugüne kadar DEVRİMCİ SOL davası hakkında ilgili-ilgisiz
herkes konuştu.
Örneğin 12 Eylül generalleri, hiç susmadılar; yıldızlı apoletli üniformalarıyla
da, ''sivilleri'' giydikten sonra da hep
konuştular. Uluslararası alanda, ''Paul
HANZE’nin çocukları'' olarak bilinen bu
generaller, sabah-akşam ''vatan hainleri''
diye bizlere saldırıp durdular.
Karış karış sattıkları vatandan söz ediyorlardı.
Yine MİT’in, siyasi polisin işkencecileri; manyetolarıyla, falakalarıyla, “Filistin
askılarıyla'' hep konuştular.
Bir ellerinde viski şişesi, bir ellerinde
falaka sopası ''vatan hainliğimizin''
senaryosunu yazdılar.
Ellerinden ''ingiliz sicimi'' hiç eksik
olmadı. Onunla yatıp kalktılar. Ve durmadan yazdılar. İddianameler iddianameleri
kovaladı. Hep aynı şeyleri söylüyorlardı:
Biz ''vatan haini''ydik!
Ve sizler... Siz 12 Eylül yargıçları.
Sizler de bu koronun dışında kalmadınız.
Belki statünüz gereği, diğerleri gibi açık
konuşmadınız; ama 12 Eylül generallerinin, işkencecilerin ve askeri savcılarının
''vatan hainliği'' demagojisini kanıtlamak
için elinizden geleni yaptınız. Yasa adına
oturduğunuz o kürsüden, vatan hainlerinin
suçlarını örtbas ederek bizleri susturmak
için, tüm yasaları ayaklar altına aldınız.
Ama artık sıra bizde! Şimdi biz konuşacağız! Resmi adıyla ''savunma'' yapacağız.
Size göre savunma, sizin, yani 12
Eylül’ün ''merhametine sığınma”ydı. Biz
ise yenilmiştik size göre ve madem ki bir
kere yenik düşmüştük, merhametinize
sığınmaktan başka çare yoktu!
Bu mudur savunma?
Teslim olmaktır bunu adı yargıçlar!
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2. tutsak da yerine otururken, yargıç bütün salona sesleniyor:
"Kimlik vermek isteyen var mı?"
Heyetin bütün üyeleri gözleriyle
salonu tarıyorlar. Kimlik verecek birilerinin elini kaldırmasını bekliyorlar.
Ama hayal kırıklığına uğruyorlar.
Hiçbir el kalkmıyor havaya. Buna
karşın, heyet bir süre daha beklemeyi
tercih ediyor. Belki karar değiştiren
olur umudunu koruyorlar anlaşılan.
(...)
Kimlik tespitinde bulunacak tutsak
bulamayan yargıçlar bozuluyor. Karşılarında blok tavrı gösteren bir durumun bulunması, işlerinin hiç de
kolay olmadığını anlatıyor onlara.
Oturduğu yerden yargıçla polemiğe giriyor Dayı:
"Yüzlercemiz hakkında idam istemiyle dava açan askeri savcı, bizlerin yüzüne karşı işkenceleri savunmuştur. '
‘Biz geri kalmış bir ülkeyiz, tabii
ki polis işkence yapacak, başka çaremiz yok' diyen savcıya, işkenceyle
ilgili düşüncelerinin sorulmasını istiyoruz... Savcı polis sorgularına katılmış mıdır, sorulmasını istiyoruz."
Devrimci Solcular tarafından işkenceleri savunmakla itham edilen
Askeri Savcı Recep Sözen, Selimiye
Kışlası’ndaki tutsakların yüzüne karşı
savunduğu işkence konusuyla ilgili
sözlerini reddediyor ve tutsakları
"şov yapmakla" suçluyor. Ancak hiç

beklemediği bir tepkiyle karşılaşıyor.
Tutsaklar Askeri Savcı Recep Sözen'in sözlerini uzun uzun alkışlarla
protesto ediyorlar. Alkışlamayı ilk önce
şaşkınlıkla, ne yapacağını bilmez bir
tavırla izleyen tutuklu yakınları da bir
süre sonra alkışlara katılıyorlar. (...)
Protesto alkışları karşısında yüzleri
renkten renge giren heyetin kızgınlığını, tepkilerini Yargıç Seyfettin
Aydın bağırarak açığa vuruyor:
- Dursun Karataş! Dursun Karataş! Yerinize oturun, konuşamazsınız, duruşmanın inzibatını bozuyorsunuz!
- Burada bir dava görülecekse
biz de konuşacağız. Karşınızda
suskun bir topluluk bulacağınızı
sanıyorsanız yanılıyorsunuz bu davada...
Mahkeme Başkanı Albay, Dayı'ya
oturmasını işaret ederken, Yargıç
Seyfettin Aydın "atarım" diye tehdit
ediyor. Duruşma yargıcının "atarım"
şeklideki tehdidi üzerine Dayı, elindeki dosyayı heyetin yüzüne çarpar
gibi önündeki kürsüye çarpıp "tehditlerle bizi korkutamazsınız. Faşizmi, yaşadıklarımızı, Türkiye'nin
içinde bulunduğu durumu mutlaka
anlatacağız" diye bağırıyor.
Yargıcın "atarım" şeklindeki tehdidini duyan Davutpaşa Cezaevi Subayı Yüzbaşı Emin Tamer harekete
geçiyor. Eli coplu askerler Dayı'yı
salon dışına çıkarmak üzere ileri atılıyorlar. Aynı anda
bütün tutuklular
Dayı'nın etrafını
sarıyor. Duruşma
yargıcının ve salon güvenlik komutanının bu tutumunu protesto
eden sloganlar bir
top gibi patlıyor...
"İNSANLIK
ONURU İŞKENCEYİ YENECEK"*
"SAVUNMA
HAKKIMIZ
ENGELLENEMEZ!"
"KAHROLSUN FAŞİZİM

YAŞASIN MÜCADELEMİZ!"
Tutukluların oluşturduğu barikatı
aşmak için coplarını kullanan askerler,
barikata çarpınca ne yapacağını şaşırıyorlar. Kararlı topluluğu kolay
kolay aşamayacaklarını anladıklarından, komutanlarına bakıyorlar.
Tutukluların toplu direnişi karşında
bir şey yapamayan askerler, bu kez
olayı görüntülemek isteyen gazetecileri
engelleyerek dışarı çıkarıyorlar. Neden
sonra tribünlerdeki yüzlece izleyiciyi
dışarı çıkarmak akıllarına geliyor. Ancak tutukluların aşağıdan "Çıkmayın,
evlatlarınıza destek olun" şeklindeki
sözleri üzerine, askerlerin tüm tehditlerine, itiş kakışlarına karşın aileler
yerlerinden kımıldamıyorlar. Ak sakallı
bir ihtiyar olanca sesiyle bağırıyor.
İhtiyar adamın bağırarak konuşmasını
anlamak için salonda bir sessizlik
oluyor.
- Ben bu devlete 30 yıl hizmet
ettim. 70 yaşındayım, gözlerimle
görmesem inanmazdım. Bizim gözlerimizin önünde bunları yapıyorsanız, cezaevlerinde neler yapıyorsunuz Allah bilir!
Bunun üzerine slogan tekrar yükseliyor salondan:
İNSANLIK ONURU İŞKENCEYİ YENECEK!
Tutsakların direnme kararlılığı ve
ailelerinin tepkileri karşısında, subaylar askerlerini geri çekmek zorunda kalıyorlar. Mahkeme heyeti
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duruşmanın devam etmesi
kararını açıklıyor.
Mahkemenin kararlılık ve
güç gösterisinin etten duvar
örülerek engellenmesinin ve
bu büyük davanın ilk duruşmasında mahkemeye geri
adım attıran bir zafer kazanılmasının önemini tutsaklar
biliyor. Dayı'nın duruşmadan
atılmasının oradaki herkesin
atılmasıyla eş anlamlı olduğunun, bu keyfiliğe ve tehdide boyun
eğmenin davanın geleceğine de gölge
düşüreceğinin bilinciyle hareket ediyor
tutsaklar. Bu duyarlılıkla, örgütüne
ve yoldaşına sahip çıkma bilinciyle,
daha askerler kıpırdanırken, tetikte
duran insanlar öyle kararlı biçimde
barikat oluşturuyorlar ki, en saldırgan
askerler bile fazla ileri gidemiyor.
Tutsakların öfkeleri ve kararlılıkları,
gözlerinde ve kolkola kenetli ellerinde
okunuyor. Slogan atarlarken boyun
ve alın damarları şişiyordu ve sanki
coplar slogan seslerine çarpıp etkisini
yitiriyordu.” (Age. Syf:41-42)
Devrimci tutsakların avukatlarıyla
görüşme istemini sürekli geri çeviren
heyet, kürsüye çıkardığı tüm tutsaklardan kimlik alamayınca duruşmaya
ara verdi ve güvenlik gözetiminde tutsakların avukatlarıyla görüşmeleri kararını aldı. (Tutukluların avukatlarıyla

VERİN KARARINIZI!
Verin idamları, cezaları ve yazın
gerekçeli hükmünüze ''vatan haini''ydiler diye.
Evet vatan hainiydiler diye yazın
hiç çekinmeden! Çünkü biz emperyalizme ve faşizme karşı savaştık.
Çünkü biz emekçi halkın yanında
olduk, onunla öldük, onunla ayağa
kalktık.
Çünkü, grevlerde, fabrika işgallerinde, toprak işgallerinde, gecekondu
yapımında,
boykotlarda,
yürüyüşlerde biz vardık.
Çünkü işkencenin, zulmün katliamların karşısında biz vardık.
Çünkü işkencecilerin, katillerin,
kan emicilerin, sömürücülerin ölüm
kararlarına kanımızla imza attık.
Evet verin kararınızı ve vatan
hainleriydiler diye de ekleyin ve tarihe geçin.
Ama önce dinleyin.
Biz sizin ''terörist'', ''anarşist'',
''bölücü'', ''vatan haini'' edebiyatınızı yıllardır her gün, her saat, her
vesileyle sabırla dinledik. Şimdi dinleme sırası sizde.
Dinleyin bir kere ''vatan hainliği''mizin öyküsünü. (Haklıyız
Kazanacağız 1. cilt)
görüşmesi hapishanede yasaktı.)
Kimlik tespitinden sonra heyetin
söz hakkı verileceğini söylemesi ve
devrimci tutsakların kimlik vermeyi
kabul etmelerinin ardından, 1 No’lu
sanık yine kürsüye çağırıldı.
- “Mesleğin ne?
- Devrimciyim!
- Mesleğinizi sormuştum.
- Ne sorduğunuzu anladım. Benim mesleğim devrimciliktir.
- Devrimci olduğunuzu biliyorum
ama bu bir meslek değil ki. Benim

sormak istediğim öğrenci misiniz, işçi mi?
- Siz mesleğimi devrimci
olarak yazın, başka bir işle
uğraşmıyorum.
Mahkeme heyeti bir süre
kendi aralarında konuşuyorlar.
- Yaz kızım! Mesleği devrimci... Peki, başka bir mesleğiniz yok mu?
- Hayır.
İlk sırada çağırdığı tutukluların
hepsinden "devrimci" yanıtını alan
yargıç, daha sonra gelenlere "mesleğiniz" sorusunu sormuyor. Oysa,
bu soruya sadece örgüt savunması
yapacak olanlar "devrimci" yanıtını
vereceklerdi.
Tutsakların toplu tavır göstermesi
durumunda hiçbir şekilde inisiyatif
sahibi olamayacağını gören mahkeme heyeti, anında bu zorluğun giderilmesi için yasa çıkarttırdı. Karşısında sessiz, kaderine razı ve suçluluk psikozu içerisinde insanlar bulacağını sanan mahkeme heyeti, aradığını bulamamanın sonucu, inisiyatifi
ele alabilmek için "bölme" taktiğini
deniyordu. Yüzlerce tutsakla baş edemeyeceklerini 15 Mart 1981 günkü
duruşmada somut olarak görenler
tutsaklar grup grup getirilirse, iradelerini kabul ettirebileceklerini, duruşmaların sessiz, sakin geçeceğini
sanıyorlardı...” (Age. Syf:41-42)
Oligarşinin mahkemeleri bundan
böyle Devrimci Sol davası tutsaklarının her türlü baskı ve yaptırımlara
karşı ödün vermez tavırlarına tanık
olacaktı. Tarihe mal olan bu tavır
gelecek kuşaklara taşınacak, parlak
bir miras olacaktı. Beş generalli 12
Eylül yasacılarının, keyfiliklerine bir
yenisini ekleyerek, alelacele gruplar
halinde mahkemeye getirme yasası
çıkarması ve uygulaması, tutsakların
kararlı tavrını değiştirmedi...
Devrimci Sol davası tutsakları 12
Eylül mahkemelerinin yargılamalarına
yepyeni bir hava getiriyor, mahkemelerde devrim rüzgarlarını estiriyorlardı. 12 Eylül mahkemeleri hukukuyla, işleyişiyle, kuruluşuyla halk
güçlerinin bu mahkemelere çıkarılan
temsilcilerince mahkum ediliyordu.
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Baş aşağı duran yargı, ayakları üzerine oturtulmuştu. Devrimci tutsaklar,
düzeni, devleti ve bunların yargı kurumlarını yargılıyordu. 12 Eylül mahkemeleri, devrimin 12 Eylül’ü yargıladığı kürsülere dönüştürüldü...

“HERKES KONUŞTU SIRA
BİZDE” diye başlayan Devrimci
Sol’un binlerce sayfalık HAKLIYIZ
KAZANACAĞIZ adlı savunması,
her duruşması bir olay olsa da cuntanın mahkeme kürsülerinden emperyalizmi, işbirlikçi oligarşiyi, cuntacıları, işkencecileri, ve tüm halk
düşmanlarından hesap soran tarihi
bir yargılamadır.

Gücümüzü Tarihsel
Haklılığımızdan ve
Meşruluğumuzdan
Aldık...
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Dünden bugüne oligarşinin mahkemeleri bizim için faşist düzenin
yargılandığı mahkemelerdir... İdam
cezaları, müebbetleri, binlerce yıllık
hapis cezaları bizi yıldıramamıştır...
15 yaşındaki bir liselimizden, 70
yaşındaki bir TAYAD’lı anamızı faşizmin mahkemelerinde “pişmanım”
diyerek nedamet getiren değil, dimdik
durup faşizmi yargılatan güç tarihsel
haklılığımız ve meşruluğumuzdur...
Özgür tutsaklığa gelen bu yolda ödediğimiz bedellerdir...
Oligarşinin mahkemelerinde KCK

davalarından, Öcalan’ın duruşmasına,
Ergenekon, Balyoz davası gibi duruşmalardan Fethullahçılara
yönelik operasyonlarda tutuklananların
mahkemelerini izlemekteyiz...
Emperyalizmin demokratlığını keşfetmekten, oligarşiyle uzlaşmaya, birlikte Ortadoğu’ya açılmaya
giden bir teslimiyet...
Arkalarına devletin
gücünü alarak halka
saldıran, devrimcilere
her türlü işkenceyi yapan, katleden sözde
“koca koca” generallerin salya sümük nasıl
ağladılarını, sünepeleştiklerini gördük...
Herkese kumpaslar
kuran, komplolar kuran, darbe tezgahlayıp oligarşi içi
iktidar kavgası veren Fethullahçıların
daha tutuklanmadan nasıl pişmanlık
getirdiklerini görüyoruz... Yaptıkları
hiçbir şeyi savunamıyorlar...
Savunamıyorlar çünkü; savunabilecekleri bir ideolojileri yoktur...
Parti-Cepheliler ise dediğini yapan, yaptığını savunan bir hareket
olarak tarihe geçmiştir...

Evlatlarımızı
Yalnız
Bırakmayacağız!
İzmir TAYAD’lı Aileler 7 Ağustos'ta Doğançay Mahallesi
Durmuş Ali Dede Türbesi’nde bir araya gelerek genel direniş ile
ilgili sohbet ettiler. Hapishanelerde devrimci tutsaklara yapılan
saldırılar, baskılar, sürgünler, işkenceler, hak gaspları, keyfi dayatmalar ve tüm hapishanelerde özgür tutsakların başladığı genel
direnişi konuşmak için bir araya gelerek evlatları için ne yapabileceklerini konuştular. Evlerde hazırlanan yiyeceklerin yenmesinin
ardından sohbete başlayan aileler, özgür tutsaklara yapılan saldırıların
ve hak gasplarının son bulması için evlatlarını sahiplenme ve
çeşitli eylem kararı aldılar. 2 saat süren sohbet sonunda tutsaklara
mektup yazan aileler 1 hafta içinde alınan kararları yerine getirerek
evlatları için çalışmalara başlama sözü verdiler.
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Bize bu gücü veren tarihsel haklılığımız ve meşruluğumuzdur!

*:Hapishane dışında ilk Devrimci
Sol’un 2 davasının açılışında atılan bu
slogan, cunta yıllarında gerek içeride,
gerekse dışarda en çok kullanılan sloganlardan biri oldu. Devrimci Sol Tutsaklarının ürettiği bu slogan, direniş geleneği oturdukça dalga dalga yayılarak
halka mal oldu...

Sürecek

İşkence
Yapmak
Şerefsizliktir!
Tekirdağ 1 No’lu F Tipi’nde Özgür
Tutsaklar 8 Ağustos'ta hücrelerini yakarak
saldırılara karşı direniş başlattı. Hücre
yakma eyleminden sonra tutsaklara saldırıp
tekli hücrelere atan hapishane idaresi,
Utku Aykar ve Özkan Yılmaz adlı devrimci
tutsakları ağır bir şekilde darp etti. Vücutlarında işkence izleri bulunan Özkan
Yılmaz saldırıdan kaynaklı kolunu kullanamaz hale geldi. Kolunun kırık olduğu
tahmin ediliyor.
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İşgaller, Oturma Eylemleri, Yürüyüşler, Ölüm Orucuyla...

101 Gün Boyunca Sabır ve Umutla Büyütülen Direniş
EMİNÖNÜ DİRENİŞİ!
Dünden bugüne; işgallerle, oturma-çadır eylemleri, yetmediği yerde
işçi de olsak, öğrenci de olsak ölümlere yatarak hak ve özgürlüklerimizin
peşinden iktidara gidiyoruz...
İşte bir seneyi bulan Oya Baydak
direnişi bunun en yakın örneğidir..
Elbette biz bugünlere öyle kolay
gelmedik... Kendiliğinden gelinmedi
bu noktaya...
Oya Baydak’da veya örneğin Kazova’da işçilerin haklarını almalarınnda öncülük eden, bizzat her türlü
bedeli onlarla birlikte göğüsleyen
Devrimci İşçi Hareketi bugüne Eminönü direnişleriyle geldi...
***
15 Mayıs 1995 tarihinde işten
atılan Eminönü Belediyesi işçilerinin
101 gün süren direnişi, yaklaşık 80
işçinin işe geri dönmesiyle sonuçlandı.
Belediye önünde oturma eylemiyle başlayıp işgaller, yürüyüşler
gibi çok çeşitli eylemlerle süren ve
67. günde ölüm orucu ile bir üst boyuta sıçrayan Eminönü Direnişi Belediye Başkanı Ahmet Çetinsaya’ya
geri adım attırdı. Direniş, direnişteki
140 işçiden yaklaşık 80’ninin işe
geri dönmesi ve diğer işçilere de

Devrimci Tutsaklar
Saldırılarla, Sürgünlerle
Teslim Alınamaz!
Özgür Tutsaklarımız
Yalnız Değildir!
Halk Cephelilerin, Devrimci Tutsakları yalnız bırakmayacaklarını ve
işkencecilerden hesap soracaklarını
ifade eden açıklamaları yayınlıyoruz.
Eskişehir Halk Cephesi - 4 Ağustos: "... Adalet Bakanlığı tarafından
yayınlanan siyasi tutsakların haklarının ikinci bir emre kadar uygulanmaması kararı ardından, zaten direnişlerle 122 can vererek kazanılan
haklar özgür tutsaklarımızın ellerinden
alındı. Bunun üzerine hapishanelerde
hak ihlalleri hızla arttı. Sürgünler
çoğaldı ve bu esnada özgür tutsaklar

kıdem ihbar tazminatları ve sözleşme
farkları dışında 60’ar milyon lira ek
bir tazminat ödenmesinin karar altına
alınmasıyla sona erdi.
23 Ağustos günü DİSK Genel
Merkezi’nde toplanan direnişteki işçiler Eminönü Belediye Başkanı Ahmet Çetinsaya arasında son şekli
verilen protokolü onaylayarak 101
gün süren direnişi noktaladılar.
Bu kararla birlikte 34. güne ulaşan
ölüm orucu da bitirildi.
Eminönü Direnişi, başta Eminönü
Direnişçi işçileri olmak üzere, işçileri,
hak ve özgürlükler mücadelesi içerisinde olan hemen herkesi eğiten
bir okul işlevi gördü. Eminönü Direniş Okulu’nda yetişen militan işçiler, direniş derslerini işçi sınıfına
taşımak, henüz sendika ağalarının
gerçek yüzlerini görmeyen işçilere
bunların gerçek yüzünü göstermek
ve işçi cephesini örgütlemek için
seferber olmuşlardı. Eminönü Direnişi işçinin dostu ve düşmanı daha
da iyi tanımasını sağladı.
Direnen Eminönü işçileri 11
Ağustos günü yaptıkları bir açıklamada “İşten atılmamızdan sorumlu
olan ve işçi kıyımı karşısında işverenden yana taraf olan, kendi çıkar
yaralandı. Dün de Bakırköy Hapishanesi’ndeki Özgür Tutsaklarımız
Silivri Hapishanesi’ne sürgün edildi.
2010 yılından beri planlanan hapishane boşaltımının amacı tecritin uygulanamaması idi. Koğuş tipi olan
Bakırköy hapishanesinde tutsaklarımız birlikte üretiyor, yaratıyor öğreniyorlardı. İşte emperyalizmin ve
onun uşağı AKP iktidarının hapishaneler, Özgür Tutsaklara, kitaplarına
saldırmalarının nedeni de tam olarak
budur. Halka gerçekleri anlatanları
yok etmek halkı sindirmenin en basit
yöntemidir onların gözünde. Ancak
halkımız gibi bizler devrimciler de
direnişi Demirci Kawa’lardan Köroğlu’lardan aldık; düşmanımızın
elindeki güç ne denli fazla olursa
olsun yine de direndik direneceğiz."

ve menfaatleri doğrultusunda hareket
ederek işçi düşmanlığı yapan kişilerin
listesini yayınladığında bu da net
bir şekilde görüldü... isimler arasında
patronlardan, dönemin DİSK Başkanı
Rıdvan Budak’dan, dönemin geneliş temsilcilerinden Hüseyin Ayık’a
kadar uzanan bir liste vardı.
Direniş boyunca direnişi desteklemek bir yana, engel olmaya çalışmış. Patron sendikacılığı yapmışlardır.
Kendi içinde yapamadıklarıyla
ve yaptıklarıyla bir okula dönüşen
Eminönü direnişinin ve direnen işçilerinin yanında ise hep CEPHE
olmuştu.
Bizzat DHKC adıyla da üslendiği
eylemler Eminönü Direnişi’ni desteklemiş ve halka duyurmuş, işçi
düşmanlarına ise korku salmıştır.
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Armutlu Halk Cephesi4 Ağustos:
“Katil AKP iktidarının yönetememe
krizi derinleştikçe halka devrimcilere
saldırısı sürüyor. Hapishanelerde 122
şehitle kazandığımız hakları Özgür
Tutsaklarımızın elinden almak için bir
süredir saldırıyor. 3 haftadır Bakırköy
Hapishanesi’nde bulunan Özgür Tutsaklarımızın görüş hakkını gasp ediyor.
Bir yılı aşkın süredir Bakırköy Hapishanesi’nde bulunan tutsaklarımıza saldırı planı yapılıyordu. Tutsaklarımıza
2 Ağustos gecesi işkence ve taciz
ederek Silivri 9 No’lu (9 No’lu deme
nedenleri F tipi olduğu gerçeğini gizlemek için) hapishanesine sürgün etmişlerdir. Bize yapılan her saldırının
hesabını sorduğumuz gibi bu yaptığınız
saldırının hesabını vermekten kaçamayacaksınız.”
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TARİHTEN GÜNÜMÜZE
DİEN BİEN PHU’DAN CEPHELİLERE
İŞGALCİLER DİRENEN BİR HALKIN GÜCÜNÜ
TAHMİN BİLE EDEMEZLER
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Vietnam halkı, 1945-1975 tarihleri
arasında, tam 30 yıl süresince Fransız,
İngiliz ve Amerikan emperyalistlerine
karşı mücadele etmiş; muzaffer bir
halktır.
Bu 30 yıllık mücadele sırasında
önemli bir çarpışma da Dien Bien
Phu’da yaşanmıştır.
1953 senesinin ortasında, Amerika’nın onayıyla, Fransız emperyalizmi
Dien Bien Phu’ya paraşütçülerini indirmeye başladı. General Navarre yönetimindeki Fransızların planı 1955’in
sonuna kadar komünistleri yok etmekti.
Planın adı da Navarre Planı idi.
Fransızların kuşatması 55 gün
sürdü. Ho Chi Minh, Dien Bien
Phu’daki savaşı, fille kaplanın mücadelesine benzetmiştir... Kaplan beklese
fil onu ezip geçecektir. Kaplan ise file
saldırıp, sırtından bir parça alıp tekrar
ormana çekilmiş, sonra tekrar tekrar
saldırmıştır. Vietkongların savaş taktiği
budur.
Dien Bien Phu, sınır bölgeleri
idare merkezi anlamına geliyordu.
Fransız işgalcilerinin üçte ikisi
Fransız bile değildi. Sömürgelerinden
getirdiği askerleri savaştırıyordu.
Fransızlar paraşütle, Vietnam ba-

ğımsızlık savaşçıları yürüyerek geldiler. Vieth Minh’lerin palmiye yapraklı miğferleri vardı. Vieth Minh’leri
lojistik olarak desteklemek için Vietnamlı köylüler 900 kilometrelik yol
yaptılar. 900 kilometre boyunca ırmak
ve tepeler aşıldı. Binlerce köylü çalıştı..
3 ayda 900 km’lik yol inşaa edildi...
Ağaç tepeleri birbirine bağlanarak
doğal bir tünel oluşturuldu.
Doğanın şartları Fransızlara karşı
kullanıldı. Fransızlar ikmal yapabilmek için helikopterlere muhtaçtı.
Bunun için de yağmur ülkesi olan
Vietnam’da yağmurun dinmesini beklemek zorundaydılar. Vieth Minh ise
yoğun yağmur altında yolunu kazmış,
kamufle etmiştir.
Kamyonları olmadan önce, her
biri 200 kilo taşıyabilen bisikletlerle
cepheye ikmal yaptılar. Binlerce bisikletli toplamda 800 bin ton gıda
ve malzeme taşıdı.
Vietnam halkı cephe ikmal komitelerinin doğrudan doğruya liderliği
altında cepheye hizmette büyük kahramanlığını ve dayanıklılığını kanıtladı. Kamyon konvoyları, dereleri,
dağları ve ormanları yiğitçe aştılar.
Sürücüler cepheye yiyecek ve cep-

Sincan Kadın Hapishanesi
Özgür Tutsaklarından Faks
Merhaba,
Sizleri tecrit hücrelerine karşı büyüttüğümüz direnişimizin sıcaklığıyla kucaklıyorum. Hapishanelerde artan
baskı, keyfi uygulama ve işkencelerin cevabını bulunduğumuz hücreleri yaktığımız, bunun sonucunda aynı
tavırla işkenceye ve keyfi uygulamalara maruz kaldığımızı
anlatmak için hızlıca geliyorum.
04.08.2016 tarihinde yanmış, kül ve is içinde, yaşanılmayacak halde olan hücrelere konulduk. Burada tutulduğumuz hücreler 19 Aralık sonrasını aratmayacak
halde. Ancak burada yaşama koşulu olmadığı halde hapishane idaresi bizi burada tutmaya devam ediyor.
Nurhan Yılmaz ve Rojda Yalınkılıç’ın hücre cezaları
olduğundan yanmış olan hücrelerde kapıları kapalı
şekilde tutuluyorlar. Günde 1 saat çıkarıldıkları hava-
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hane getirmek için, çeşitli güçlüklere
ve tehlikelere göğüs gererek günlerce
uykusuz kaldılar.
Cepheye malzeme götürmek için
her boyda yüzlerce kayık, yüz binlerce
bambudan yapılmış sal, makinalı tüfek
ateşini, akarsuları, çağlayanları aştı.
Gece ve gündüz, yüzbinlerce haberci ve genç gönüllü, düşmanın uçaklarına ve gecikmeli bombalarına rağmen geçitleri, akarsuları aştı. 55 günlük
Fransız kuşatmasının yarılmasıyla 20
Haziran 1954’te savaş bitti.
Dien Bien Phu zaferinden sonra,
Kuzey tümüyle kurtarılarak sosyalizm
yoluna girdi ve tüm ülkedeki devrimci
mücadele için sağlam bir üs ve cephe
gerisi haline geldi. Bu Vietnam’daki
halk savaşının üssünün ve cephe gerisinin kuruluşu ve genişletilmesinde
büyük bir dönüm noktası, büyük bir
atılımdı.
Dien Bien Phu zaferi, Vietnam’ın
yarısını tamamıyla emperyalistlerden
kurtarmıştır.

landırma saatleri dışında tüm gün hücrede birçok hastalığa
neden olacak havayı soluyorlar.
Ayrıca ben hücrede yokken tüm kitap, kağıt, defter,
kalem, leğen alınmış ya da ateşin içine atılarak yakılmış.
Bu koşullarımızın düzeltilmesi ve eşyalarımızın geri
verilmesi talebiyle açlık grevine başladık. 05.08.2016
tarihinden itibaren ayrıca Nurhan abla ve Rojda hiçbir
eşyaları olmadığı için iaşeyi de kabul etmiyorlar. Çünkü
verilen çayı, şekeri, limonu vb. koyabilecekleri yer yok
zaten hücrelerinde.
Ben size hücrede tesadüfen unutulan kağıt ve kalemle
bunları bildiriyorum. Nurhan abla ve Rojda bulundukları
koşullarda hiç kimseye ulaşamıyorlar. Konuyla ilgili
bilgi sahibi olmanızı ve gerekli yerlere bu durumu haber
vermenizi, bu konuda yaşadıklarımızı basınla paylaşmanızı
istiyorum.
Sevgi ve UMUTLA
DİLEK

BİR KEZ DAHA KAZANACAĞIZ!

+ Biz diyoruz ki;


ÖZGÜR TUTSAKLIK DÜŞÜNCELERİ VE
İNANÇLARI İÇİN DİREMEKTIR

Biz diyoruz ki;
Özgür Tutsaklık, örgütüne halkına vatanına bağlılıktır.



Biz diyoruz ki; Özgür Tutsaklık, savaşmaktır; Özgür Tutsaklık
özgürlük tutkusudur.



Biz diyoruz ki; Özgür Tutsaklık, bağımsızlık mücadelesidir,
özgür Tutsaklık tecrite karşı direnerek üreten ve kolektif çalışma geleneğidir.



Biz diyoruz ki; Özgür Tutsaklık, düşmanın politikalarını
Tutsaklık koşullarında olsa bile boşa çıkarmaktır. Oligarşi haklı ve
meşru bir düşünceyi hapsetse de öldürse de o düşüncenin halka ulaşmasını engellemeyeceğinin, düşünceyi teslim alamayacağının kanıtıdır.

 Biz diyoruz ki; Özgür Tutsaklık, tek kişi kalsa bile örgütle yaşamaktır, kendini sürekli yenilemektir.



Biz diyoruz ki; Özgür Tutsaklık, gerillanın tutsaklık koşullarındaki adıdır.

 Biz diyoruz ki; Özgür Tutsaklık, bedeni ile bilinç ile savaşın tam
ortasında olmaktır.



Biz diyoruz ki; Özgür Tutsak devrim inancını, sınıf kinini, tarih
bilincini geliştirecek tarzda kendisini ve yoldaşlarını eğitip güçlendirmek için adımlar atandır. Bu adımların kesilmeye çalışıldığı yerde,
direnişiyle yürümeye başlar.



Biz diyoruz ki; Özgür Tutsaklık, düşünceleri ve inançları için
gerekirse ÖLMEK ama TESLİM olmamaktır.



Biz diyoruz ki; Özgür Tutsaklık, hapishaneleri düşmanın okulu
olmaktan çıkaran, buraları Parti-Cephe’ nin okulları, devrimin meşalesinin hiç sönmediği yerler haline dönüştürendir.

Biz diyoruz ki; Özgür Tutsaklık bedeni içeride, yüreği cephede
savaşmaktır.

HÜCRELERDE TEK BAŞINA OLUŞUMUZA BAKIP
“SİZ KİME GÜVENİYORSUNUZ”
DİYORLAR BİZE. VE CEVAPLARINI

ALIYORLAR: GENEL DİRENİŞ...
YAD’lı ailelerimize hücrelerdeki evlatlarından bin selam olsun...

Özgür Tutsaklardan
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Şehidimiz İbrahim Erler, 19-22
Aralık katliam saldırısının ardından
sürgün edildiği hapisheneden şunları yazar:
“... Her ne kadar tecriti ağırlaştırmak için bizi bölebildikleri kadar
bölseler de, her gittiğimiz yer, yeni
bir kale oluyor. Sanki şu köhne
duvar “bizi, siz aşasınız diye yaptılar”
diyor. Bizi buraya sığdıracaklarını
sandılar ama yanıldılar. Biz buraya
sığmıyoruz. Taşmaya başladık, akmaya başladık tüm sessizliğe inat.”
Ve bugün, bizler sürgün edildiğimiz hapishanelerin tek tek tutulduğumuz hücrelerinde sevgili Erler
İbrahim’in dediğini yapıyoruz: “...
her gittiğimiz yer, yeni bir kale oluyor.”
Evet, faşizmin bütün bu köhne
duvarlarını Genel Direnişimiz ile
aşıyoruz...
Evet, bizi sindirdikçe buralara
sığdıracaklarını sandılar ama işte bir
kez daha yanıldılar. Faşist AKP’nin
sürgünlerine ve saldırılarına cevabımız Erler İbrahimce’dir.
Evet, Bir kez daha taşıp halkın
içine akmaya başladık. Ki Genel
Direniş, halka güven ve halktan güç
almak demektir. Genel Direnişimiz’in
yenilmezliği buradadır. Bu yanıyla,
Genel Direniş, halk saflarının faşist
AKP’nin OHAL saldırganlığı karşısında ileri mevzisidir.
Tayadlı Ailelerimiz’le birlikte
Genel Direniş mevzisini ileri taşıyoruz. Ak saçlı ana babalarımız, Bakırköy hapishanesinin önündeki eylemlerinden Galatasaray Lisesi önündeki eylemlerine ulaşan kararlılıklarıyla OHAL’i emekçi ayaklarının
altında ezip geçmişlerdir. Ki TA-

Özgür Tutsakların
Bulunduğu Her Hücre,
Genel Direnişin Ateşli
Mevzisidir...
Faşist AKP’nin OHAL adı altında
ülke genelinde ve tutsaklık koşullarında halk güçlerine yönelttiği saldırılar dizginsiz bir şekilde sürmektedir.
BİZ, Özgür Tutsaklar olarak, bu
saldırılara kendi cephemizden ilan
ettiğimiz Genel Direniş ile cevap
veriyoruz. Bizim açımızdan artık
bütün hapishaneler, bütün hücreler
ve dahi her bir Özgür Tutsağın bulunduğu her yer birer direniş mevzisidir.
Faşist AKP’nin Adaletsizlik Bakanlığı, yaratıp savunduğumuz direniş mevzilerimizi dağıtabilmek
için neredeyse bugüne kadar örneği
görülmedik biçimde sürgün sevk silahına sarılıyor.
Son bir ayda yaşanan sürgünlerin
kısa listesi şöyledir:
İzmir 1 Nolu F Tipi hapishanesindeki Özgür Tutsaklar Edirne F
Tipi Hapishanesi’ne; Sincan 1 Nolu
F Tipi Hapishanesi’ndeki Özgür Tutsaklar Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Hapishanesi’ne; Sincan Kadın Hapishanesi’ndeki Özgür Tutsaklar Gebze
Hapishanesi’ne; Edirne Hapishanesi’ndeki Özgür Tutsaklar Tekirdağ
1 Nolu Hapishanesi’ne; Bakırköy
Kadın Hapishanesi’ndeki Özgür Tutsaklar Silivri 9 Nolu Hapishanesi’ne;
Bolu F Tipi Hapishanesi’ndeki Özgür
Tutsaklar Edirne F Tipi Hapishanesi’ne sürgün edildiler.
Şimdiden söyleyelim, bütün sürgünler, saldırı ve işkenceler beyhudedir. Çünkü amacına ulaşamayacaktır. Çünkü artık bulunduğumuz

her yer, sürgün edildiğimiz her yer
geride bıraktığımız yerlerden daha
ateşli birer direniş mevzisine dönüşmektedir. Açık söyleyelim ki,
bizi sürgün etmek, saldırmak ve işkence etmek faşist AKP’nin çözümsüzlüğünden, güçsüzlüğünden başka
bir şey değildir.

Faşist AKP Çözümsüzlük
İçinde Acizce Saldırıyor...
Çözümsüzlüğe bakar mısınız:
Edirne F Tipi hapishanesindeki yoldaşlarımızı Tekirdağ F Tipi hapishaneye sürgün eden faşist akıl, İzmir
1 Nolu F Tipi’ndeki yoldaşlarımızı
da Edirne F Tipi’ne sürgün ediyor.
Ne değişiyor yani?
Bunun adı Özgür Tutsaklar’ın
Genel Direnişi karşısında acizliktir.
Faşist AKP, Genel Direnişimiz karışısında çoktan yenilmiştir. Özgür
Tutsakları oradan oraya sürgün etmek
bu yenilginin dışa vurumundan başka
bir şey değildir.
Bizler, Özgür Tutsaklar olarak,
faşist AKP’nin her saldırısının altında
işte bu güçsüzlüğü, kriz halini görüyoruz. Ve halkımızın o güçlü deyimlerinden birisiyle diyoruz ki; zulmünüz artsın...

Özgür Tutsaklık,
Tutsaklık Koşullarında
Devrimcilik Yapmaktır...
Faşist AKP’nin zulmü bizim Genel Direnişimiz’i ezemez. Ve fakat
biz bir kez daha tarihe bir zafer güzelliği nakşetmiş olacağız. Bundan
adımız gibi eminiz. Çünkü bizim
tarihsel adımız: Özgür Tutsak’tır.
Nedir Özgür Tutsaklık? Bu sorunun cevabı Özgür Tutsak geleneği
yaratılarak tarihsel olarak verilmiştir.
Özgür Tutsaklık, tutsaklık koşullarında devrimciliktir. Esir düşseniz
de teslim olmayışınızdır.
Duvarları ufkunuz karşısında hiç
haline getirip onurunuzu savunup

BİR KEZ DAHA KAZANACAĞIZ!

umudunuzu büyütmenizdir. Özgür
Tutsaklık, halkın yenilmezliğinin tutsaklık koşullarındaki biçimlenişidir.

Götürüldüğümüz Her Yeri
Özgürleştireceğiz...
Karşılaştığımız sürgün sevkler
karşısındaki tavrımız açıktır. Bulunduğumuz ve götürüldüğümüz her
yer, Özgür Tutsaklar için birer direniş
mevzisidir.
Bakın, Büyük Direniş şehitlerimizden Ali Rıza Demir, 19 Aralık
katliamının ardından sürgün edildikleri Kocaeli F Tipi’ndeyken ne diyordu:
“... Buraları da özgürleştireceğiz.
Mevzi kaybedebiliriz. Faşizm koşullarında hiçbir demokratik mevzi kalıcı
değildir zaten. Ama biz, kaybedilen
mevzilerimizi yeniden kazanmasını
biliriz.”
Ölüm Orucu şehidimiz Ali Rıza
Demir’in sözlerinde demokratik mücadelenin, anti-faşist mücadelenin
nasıl yürütülmesi gerektiğinin özü
vardır.
Evet; ama BİZ kaybedilen mevzilerimizi yeniden kazanmasını biliriz...
Şimdi saldırsın faşist AKP ki her
zaman yaptığı şey budur... Oradan
oraya sürsün... Kitaplarımızı yasaklasın... Başaramayacaklar! Çünkü
BİZ, kaybedilen mevzilerimizi yeniden kazanmasını biliriz. Çünkü
karşılaştığımız saldırılara taarruz ile
karşılık veririz.
Bakın, bugün tutsaklık koşullarındaki yasaklama, hak gaspı, hasta
tutsakların katledilmesi vb... saldırılara
diğer siyasi tutsaklarda muhatap olmaktadır. Ama onlar direniş tavrı
göstermiyorlar.
Oportünizm, “OHAL var” deyip
bekle-gör’cü bir pozisyonu tercih
ediyor. Ve böylece, halk kesimlerine
de tavırsız kalmayı önermiş oluyorlar.
Dilleri ne derse desin yaptıklarının
özü budur.
Bizler Özgür Tutsaklar olarak, kaderimizi her zaman olduğu gibi halkımızın devrimci yürüyüşü ile birleştiriyor
ve Genel Direnişimiz’i OHAL saldırılarına karşı sürdürüyoruz.

Derler Ki “ Ohal Var, Nasıl
Başaracaksınız...”
Özgür Tutsaklar olarak diyoruz
ki; Faşizmin OHAL’ine, saldırılarına
karşı direnmekten, demokratik mevzileri savunmaktan başka yol yoktur.
Çünkü diğer bütün yollar, faşizmin
tahakkümü altına girmektir. Sadece
direniştir, faşizmin tahakkümünü bozacak olan.
Derler ki “OHAL var nasıl başaracaksınız...”
Böyle söyleyenlere Ölüm Orucu
şehidimiz Hamide Öztürk’ün sözleriyle cevap veriririz: “... Başarmamızın
önünde hiçbir güç duramaz. Zaten
bizim için (Ateş Geçitleri’nde Diyenekes’in dediği gibi) önemli olan,
sıradan olanı, sıradan olmayan şartlar
altında yapabilmektir. Biz de bunu
yapıyoruz. Biz bu ateş çemberinin
arkasından gelecek zaferi görüyoruz
ya, bu en büyük gücümüz işte. Belki
tek kişi kalırız, belki hiçbirimiz kalmayız. Ama yarından bugünlere dönüp baktığında tarih; gidenlerle değil;
direnenlerle, kahramanlık yaratanlarla
yazılıyor...”
Bugün bulunduğumuz her hapishanede, tek tek tutulduğumuz hücrelerde Genel Direnişimiz’in gereğini
yapıyoruz.

Yürek Silahını Kuşandık
Ve Basıyoruz Tetiğine...
Çoğu yerde ziyaret ve telefon yasaklamaları altındayız. Kendi aramızda ve ailelerimizle iletişim içinde
değiliz. Ama bütün bunlara rağmen
tek bir yürek ve ortak bir akıl olarak
düşünüp davranıyoruz. İşte bu bizim
yok edilemeyen tarihsel gücümüzdür.
Özgür Tutsaklar tarihin içinde yaşıyoruz, çünkü o tarihi biz yazıyoruz.
Büyük Direnişimiz’in sıra neferlerinden Kevser Mırzak, 19 Aralık
katliam günlerini anlatırken, bakın
ne diyordu:
“... Silahımız mı vardı? Hayır;
ama Gazi Marşı ‘nda söylendiği gibi,
“Taş, sopa, benzin elde silahtır... Gücümüz vatana sevdamızdandır” şiarıyla; mekanımızdaki her şey, en ufak
bir çöp bile ne işimize yarar diye bakılarak silah haline dönüştürülmeye

çalışılıyordu. Ama YÜREK SİLAHTI
asıl olarak. Kurşunlarının, bombalarının, her şeylerinin karşısında; kararlılığımızdı esas olan.”
Ve bugün, durum aynıdır. Hapishanelerde Genel Direnişimiz’i sürdürürken gerçek ve tek silahımız
YÜREK’tir.
“Yürek” denilen, “yüreklilik” denilen olgu, moral üstünlüktür. Kararlılıktır. Moral üstünlüğü yaratan,
cüret ve emektir. Cüret ve emek ise
devrimci iradenin eseridir.
Faşizmin ezmek istediği işte budur.
Devrimci irademizi ezmek istiyorlar
ama başaramıyorlar. Bu bir irade çarpışmasıdır. Faşizmin OHAL’ine karşı
Özgür Tutsakların devrimci iradesidir
çatışan.
Biz bu çarpışmada zafere kilitlenmişliğimizle güçlüyüz. Güçlü olmak, haklılığından vazgeçmemektir.
Güçlü olmak, direnmektir.

Faşizmin Hesabını
Kitabını Bozacağız
Büyük Direnişimiz’in muzaffer
şehitlerinden Ayşe Baştimur’un ifadesiyle söylersek:
“... Kenetlendiğimiz tek şey var
şimdi: Zafer! Hiçbir gücün, zorun
engelleyemeyeceği zafer günü. İnanıyorum ki, engel olamayacaklar.
Hesapları, planları ne olursa, o hesaplarını bozmanın yolunu mutlaka
bulacağız.”
Sevgili Baştimur Ayşe’nin vurguladığı gibi devrimcilere düşen görev,
“ne olacak” diye beklemek değil faşizmin planını, programını bozmaktır.
Açık olan şu ki, faşizmin halka yönelik
bütün planlarının özünde halka başeğdirmek vardır. Faşist AKP’nin OHAL
programının özü ve kapsamı da budur.
Amaç, halkı sindirmektir.
Halk güçlerini sindirmek için devrimci tutsakların başeğmezliğini, direngenliğini erozyona uğratmak şarttır.
Faşist AKP işte bunun için saldırıyor.
İşte bunun için kitaplarımızı yasaklamaya kalkıyor. Sürgün sevkleri, bu
amaçla uyguluyor.
Ama başaramayacak, çünkü saldırılarının karşısına Genel Direnişimiz
ile çıktık. Çok açık olarak tarihe yaz-
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dık: Faşist AKP’nin OHAL’i varsa,
Özgür Tutsakların da Genel Direniş’i
vardır...
Bu bizim geleneğimizdir. Bakın
şehidimiz Ali Rıza Demir ne diyordu:
“... Halk düşmanlarının saldırısına
karşı, halkın umudunu savunmak
geleneğimizdir. Geleneğimizin gereğini yapmaya hazırım. Bunu daha
önce de söyledim ve söz ağızdan çıkınca, geriye kalanı, gereğini yapmaktır.”
Genel Direnişimiz’in siyasal muhtevası vardır bu sözlerde: Halk düşmanlarının saldırısına karşı, halkın
umudunu savunmak...
Kitap yasaklamaya kalkmanın
anlamı açıktır... Bunca saldırının anlamı açıktır...
Faşist AKP’nin Adaletsizlik Bakanlığı’ndaki paralı askerleri bu saldılarıyla sonuç alacaklarını zannedebilirler. Oysa tarihsel olarak ortaya
çıkacak olan tek bir sonuç vardır.
Büyük Direniş şehitlerinden Cengiz
Soydaş’ın sözleriyle ifade edersek:
“... Sürecin omuzlarımıza yüklediği misyonun bilincindeyim. Çok
yazıldı, çok anlatıldı. Düşman da
amacını gizlemiyor zaten. Açık oynuyor. Devrimci Hareket’i tasfiye
edeceğim.. diyor. Nasıl ve neler yapabileceğini Ulucanlar’da gördük.
Kurşun ve bombalarla, işkenceyle
yoldaşlarımızı katletti. Elinden geleni
ardına koymadı. Bu kadar vahşileşeceğini bilmiyor değildik. Kazanan
biz olduk. Amacına ulaşamaması bir
yana, yüzlerce Parti-Cepheli tutsağın
savaşma azmi, kini, intikam hırsı

kat be kat arttı.”
Faşist saldırılar karşısında direnip
taarruz edenlerin tarihsel kazanımı
işte budur: Savaşma azmi, kin ve
intikam hırsı kat be kat artar...
Faşizmin cehaletini kuşanmış
olan AKP’li hapishane idareleri, hücreleri tutuşturan yoldaşlarımızı “infaz
yakma” ile tehdit etmektedir. Ki
yapmadıkları bir şey değildir. İnfaz
yakarak yoldaşlarımızın tahliyelerini
mi geciktireceksiniz, buyrun yapın.
Suçlarınıza yeni maddeler ekleyin.
Hücrelerinizi yakarak, sizin faşist
varlığınızı tutuşturuyoruz zaten.
“İnfaz yakma” tehditi öyle mi?..
Alın infazınızı da, tehditinizi de başınıza çalın.
İyi bilinsin ki, Ahmet İbili’den Günay Öğrener’e birkaç ay sonra tahliye
olacakken direnişin alınbandını kuşanıp
şehit düştüler. Sevgi Erdoğan’dan Fatma Koyupınar’a yoldaşlarımız tahliye
edildikten sonrada direnişi sürdürürken
şehit düştüler...
Özgür Tutsaklar için içerisi-dışarısı yoktur. Mekanın bir önemi
yoktur. Esas olan, faşizme karşı direnip taarruz etmektir. İşte bu taarruzu
kuşanmaktır Özgür Tutsaklık...
Kitaplarımızı yasaklamaya kalkan
AKP’li cahil faşistlere söyleyelim
ki; Biz bir kez daha direnişin kitabını
yazıyoruz.
Siz kitap yasaklamayla uğraşırken,
biz yeni kitapları kanımızla yazıyoruz
tarihe...
HALKIMIZA, YOLDAŞLARIMIZA, DOSTLARIMIZA VE
ÖZELLİKLE LİSELİ DEV-

Korolarımızla Sesimizi Her Tarafa Yayacağız
Grup Yorum İzmir- Konak ve
Çiğli koro çalışmaları devam ediyor.
5 ve 6 Ağustos'ta yapılan çalışmalarda
12-13 Ağustos'ta Dersim'de yapılacak
olan Anadolu Halk Festivali konuşularak başlandı. Daha sonra yapılan
ses ısıtma çalışmaları, nota çalışması
ve ardından belirlenen Ege türküleri
seslendirildi. Çalışmalar 2 saat kadar
sürdü.

Sorunlarımızı Birliğimizin
Gücüyle Çözeceğiz
22

İzmir Doğançay Mahallesi’nde 6
Ağustos’ta Halk Cephesi’nin yaptığı
anket çalışmasının sonuçları ozalit
halinde mahallenin çeşitli yerlerine
asılarak halk bilgilendirildi. Doğançay’ın temel sorunları ve çözüm önerilerinin yazılı olduğu ozalitler asılır
asılmaz halk okumaya ve sorular sormaya başladı. Yine mahalle halkının
bir araya gelmesiyle kurulacak bir
kurul ile belediyeyle görüşülecek. 3
Ağustos’ta yapılan çalışmada 4 ozalit
asıldı.

GENÇ’LİLERE SESLENİYORUZ:
Faşizmi bir kez daha omuz omuza
yeneceğiz. Haydi o zaman, direnip
taarruz etmenin vaktidir... Genel Direnişimiz’in sesini, faşist AKP’nin
suratına çarpmanın vaktidir...
Biz nasıl ki, hapishane hücrelerini
direniş mevzisine çeviriyorsak, hayatın nefes alıp verdiği her yana
Genel Direniş’imizi taşıyalım. Ki
duymayan kalmasın, AKP faşizminin
OHAL’ine karşı direniyor Özgür
Tutsaklar.
Yoldaşlar!
Hücrelerdeyiz. Eşyalarımız yağmalandı. Çoğumuz yarı çıplak durumundayız. Birbirimize ulaşamıyoruz. Mektup, telefon ve ziyaret
haklarımız gasp edildi. Sabah-akşam
sayımları işkence saldırılarına dönüştürüldü. Ve saldırırken tek başına
oluşumuza bakıp “Siz kime güveniyorsunuz” diyorlar bize.
Merak etmeyin, cevaplarını veriyoruz: Halkımıza, yoldaşlarımıza,
yüreğimize ve Tayadlı Ailelerimize
güveniyoruz.
Diyorlar ki, “Artık OHAL var,
bize boyun eğeceksiniz, her dediğimizi yapacaksınız...”
Öyle mi...
Onlara, İbili Ahmetler’den yadigar
cevabımızı veriyoruz: Bir canımız
var, feda olsun halkımıza... Ve şehit
İbrahim Erler’in dediği gibi taşıyor,
akıyoruz halkın içine...

Bedreddin Oyunu
1 Mayıs Mahallesinde
Gösterime Sunuldu
1 Mayıs mahallesinde 3 Ağustos’ta gösterime girecek Bedreddin
oyunun tanıtımı yapıldı. Tiyatroya
çağrılan halka 7 Ağustos Pazar günü
mahallede yapılacak yürüyüşün de
duyurusu yapıldı. 110 afişin asıldığı
çalışmada yüzlerce bildiri de 1 Mayıs
halkına ulaştırıldı. 5 kişinin katıldığı
çalışma 2 saat sürdü.

BİR KEZ DAHA KAZANACAĞIZ!

Halkın
Hukuk
Bürosu

Kitap Hakkını Savunmak
Yaşama Hakkını Savunmaktır
ÖZGÜR TUTSAKLAR DİRENİYOR
GELENEK BÜYÜYOR!...

Özgür Tutsaklık geleneği 12 Eylül
Cuntasının hapishanelerinde işkence
ve tecrit baskısı altında yaratıldı. Her
koşulda direnme kültürü, siyasi çizgiden ve bu çizginin yarattığı hayat
biçiminden vazgeçmemenin sonucuydu. O hapishanelerde kaç direniş, kaç
destan, kaç kahramanlığın yaratıldığını
tarih tüm ayrıntılarıyla yazıyor. Özgür
Tutsaklara aylarca aile ve avukat
görüşü yaptırmadılar. Hücreden hücreye işkence ile atıldılar. Arkadaşlarından uzak yerlerde tutuldular. Birbirleri ile iletişimi kesmek için her
türlü yöntemi denediler. Onlara günlerce falaka işkencesi uyguladılar.
Mahkemelere, hastanelere giderken askerin bir dizi işkencesinden
geçmeleri gerekiyordu.
12 Eylül’ün, o halkın büyüyen
umudunu yok etmek için çalıştığı
karanlık dönemlere rağmen, ne kolektivizmi yaşamalarını engelleyebildiler, ne üretmelerinin önüne geçebildiler. Direnen, direnerek üreten
ve üreterek umut oldular Özgür Tutsaklar. İnsan iradesinin üstünden gelemeyeceği hiçbir engel yoktur. Güçlü
olan faşizmin vahşi yöntemleri, yasaları değil; inancına bağlı ve geleceği
kurma iddiasında olan insandır, dedi
özgür tutsaklar. Ne idam cezaları
korkuttu onları ne de ahlaksızca yapılan işkenceler. Peki nedir bu direnişin ana nedeni? Siyasi kimliklerinin
tanınmasını ve haklarının gasp edilmemesini istiyordu tutsaklar. İşkenceye son verilmesini, kağıt, kalem,
kitapların verilmesini, davaların kanunlarda yazan usulüne göre yürütülmesini, avukat ve aile görüşünün
yapılmasını istediler. Bunlar kanunlarda ve anayasada tutsaklara tanınan
haklar. Keyfi uygulamalardan ve cezalandırmalardan vazgeçilmesini istediler. Örneğin, hapishane idaresi
koğuşlardaki kalemleri ele geçirmek

için defalarca koğuşlara operasyonlar
yapmıştır. Operasyonun ismine “kalem operasyonu” denilmiştir. Buna
rağmen hiçbir koğuşta ne kitap ne
de kalem eksik olmamıştır. Tutsaklar
baskıları ve keyfi uygulamaları aşmış
ve ne kitapsız bırakmışlardır kendilerini ne de kalemsiz. Yaratıcılıklarını
ve geniş ufuklarını direniş içinde büyütmüşlerdir.

Kitap Hakkını
Savunmak Yaşama
Hakkını Savunmaktır
Hapishanelerin işlevi kişilerin fiziki olarak hapsedilmesinden çok
düşüncelerin hapsedilmesi ve düşüncelerinin baskı altında tutularak değiştirilmesidir.
Hapishanelerin bu işlevine yasalarda açıkça yer verilmez. Sadece
kişinin özgürlüğünün sınırlandırıldığı
ifade edilir. Hapishanelerin ıslaha
dönük bir amaçlarının olduğu ve tutsakların hasta olduğu vurgusu ilk
kez F tipi hapishanelerin yürürlüğe
girmesinden 4 yıl sonra 2004 yılında
yürürlüğe giren Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda yer verildi. Bu kanun 7. Maddesi şöyledir :
İyileştirmede başarı ölçütü
MADDE 7.- (1) Hapis cezalarının
infazında hükümlülerin iyileştirilmeleri amacını güden programların başarısı, elde ettikleri yeni tutum ve
becerilerle orantılı olarak ölçülür.
Bunun için iyileştirme çabalarına
yönelik olarak hükümlünün istekli
bulunması teşvik edilir.
(2) Hapis cezasının, kendisinde
var olan zararlı etki yapıcı niteliğini
mümkün olduğu ölçüde azaltacak
biçimde düzenlenecek programlar,
usûller, araçlar ve zihniyet doğrultusunda yerine getirilmesi esasına
uyulur. İyileştirme araçları hüküm-

lünün sağlığını ve kişiliğine olan
saygısını korumasını sağlayacak usûl
ve esaslara göre uygulanır. Bu madde
açıkça tutsağı hasta kabul etmekte
ve iyileştirilmesi için çalışacaklarını
ifade etmektedir. F tipi hapishanelerde
iyileşme demek düşüncelerini inkar
etme ve değiştiğini ifade etmektir.
Bu yönde değişim sağlayanların iyileştiği varsayılır ve açık hapishanelere
ya da tecrit politikasının daha az uygulandığı bir hapishaneye sevk edilirler… Böylece onları ödüllendirmiş!
olurlar. İyileştirme! belirtisi göstermeyenler için ise devlet sürekli yeni
yöntemler ve yeni saldırılar geliştiriyor. Bugün bu saldırının adı kitap
hakkının sınırlandırılmasıdır. Bu kitap
sınırlaması, din kitapları için geçerli
değil. İstediğiniz kadar din kitabı
bulundurabilir ama sizi besleyen, düşüncelerine can ve coşku katan kitapların içeriye girmesi ve bulundurulması yasak. Bu yasağın gizlenen
siyasi bir amacı vardır. Şimdi Özgür
Tutsaklar bu gizlenmeye çalışılan
amacı teşhir etti ve kabul etmediklerini ilan ederek direnişe geçtiler.
Özgür Tutsaklar kitap hakkının sınırlandırılmasını kabul etmediklerini,
uygulanmaya sohbet hakkının tam
olarak uygulanmasını, sürgün sevklerin durmasını ve hasta tutsakların
katledilmesi politikasından vazgeçilmesini istiyor. Özgür Tutsaklık
kimliği kanla, canla, direnişlerle saldırılar karşısında asla geri adım atmayarak kazanıldı. Yasalarla kazanılmadı ki yasa ya da genelgelerle
geri alınabilsin. 2000 – 2007 büyük
direniş döneminde 122 kez ölümü
yenerek kanıtlanmıştır bu durum.
Ölümü yenenlerin tarihinden bakın
devletin yeni saldırılarına. Devletin
zafer kazanması mümkün mü? Değil
elbette. Kazanan faşist AKP değil
direnen Özgür Tutsaklar olacaktır.
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“Devrimci mücadele ve savaşta belirleyici olan kadrolar ve siyasi çizgidir. Tayin edici güç halk kitleleridir”
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“Küçük ya da büyük bir
insan topluluğunu yönetebilmen
için insanı kendin kadar iyi tanıman,
kendin kadar en azından sevmen gerek,
şart bu. Başka türlü, kimseyi inandıramazsın kendine, kimseden anlayış göremezsin. Bu işe kendini vermen gerek.
Bana öyle geliyor ki hayatımızda yaptığımız en ciddi iş beslediğimiz en büyük
istek başkasını sevebilmek, kendimizi
sevdirebilmektir. Ama sevebilmek, sevgiyi
kazanabilmek için, bütün yaşatılan, bütün amaçları bakımından doğruyu söylemen gerekir” (Haydari Kampı)
Şafak ve Bahtiyar iki Cepheli adalet savaşçısı…
Şafak’ın bakışları, öngörülü, herkese her işi yaptırabilen eğitici yanı…
Bahtiyar’ın gülüşü, sıcaklığı, insan
ilişkilerindeki özenli tavrı…
İkisi de adalet için bakan ve gülen
savaşçılar…
Savaşçı kimdir peki? Doğal olan,
sevmeyi, yemeyi, içmeyi, gülmeyi,
soluk almayı herkes gibi yapandır.
Şafak gibi bakan, Bahtiyar gibi gülendir.
Savaşçı hesapsızdır, halkına canını
feda edendir. Savaşçı kendini geliştiren, eğiten, öngörülü olan, kendisini
sevdirebilendir de. Savaşçının çevresindeki insanlar tarafından sevilmesinin kaynağında onun emeği vardır. Halk ve vatan sevgisi vardır. Çün-

kü halkını seven, halk tarafından sevilir. Halkına güvenene halkı tarafından güven duyulur.
Halkı için, vatanı için kendisini

Savaşçının çevresindeki
insanlar tarafından
sevilmesinin kaynağında,
onun emeği vardır. Halk
ve vatan sevgisi vardır.
Çünkü halkını seven, halk
tarafından sevilir.
Güvenene, halkı
tarafından güven duyulur.
Halkı için, vatanı için
kendisini tereddütsüz feda
edebilenler yaşamlarında
da örgütleyicidirler.
tereddütsüz feda edebilenler yaşamlarında da örgütleyicidirler.
Şafak bakışlı olabilmek için programlı olmalıyız, disiplinimize özen göstermeliyiz. İşimizi, geç kalmadan, zamanında bitirebilmeyiz. Bahtiyar’ın
gülüşüyle, dikkatli olmalı, ideolojik
sağlamlığımızı kuşanmalıyız. Her Cephe
savaşçısı düşmanı tanıyan, savaşın nasıl
arttığını gören ve ona göre politikalar
üreten olabilmelidir. Düşman her sa-

vaşçımızın, adalet savaşçısı olduğunu
bilmelidir. Düşmanımız savaşçılarımızdan korkar çünkü halka ve yoldaşlarına,
büyük küçük demeden emek harcamış,
kendilerini sevdirmişlerdir. Şafak ve
Bahtiyar olmak da böyledir. Şafak politika üreten, öngörülü olandır. Bahtiyar
özenli… En doğal halleriyle adalet sağladılar.
Savaşçı; elleriyle, yüreğiyle, beyniyle zafere gidendir. Sorunlara çözüm
bulan, herkesi eğitebilendir. Mahallede,
çatışmada, okulda, kantinde iş yaptırabilendir savaşçı. Savaş alanında
korkuya kapılmadan, umutsuzluğa
düşmeden savaşandır.
Şafak ve Bahtiyar olmak; halkına,
yoldaşlarına bağlı olmak, zaferimizin
yaratıcısı şehitlerimize olan inançla,
onların donanımıyla hareket edebilmektir. Şafak, bakışıyla; Bahtiyar gülüşüyle düşmanın karşısına “varsa
cesaretiniz gelin” diyen olmuşlardır.
Şimdi her insanımızın, savaşçımızın
görevi onlar gibi bakabilen, gülebilen;
onların inancıyla savaşa katılabilen
olmaktır.
Ne önde ne arkada içimizden biri
olarak; yoldaşlık bilinciyle, yaratıcılıkla,
kararlı ve militan tavrımızla, Şafak
bakışlı, Bahtiyar gülüşlü savaşçılar olmalıyız. Adalet savaşçılarımız yaşıyor!
Biz de bu savaşta olmalıyız.

Galatasaray Lisesi Önünde TAYAD’lı Ailelere Saldırı! OHAL’i Tanımıyoruz!
TAYAD'lı Ailelerin 6 Ağustos'ta Galatasaray Lisesi
Önünde "AKP OHAL bahanesiyle devrimci tutsaklara
saldırıyor izin vermeyeceğiz" sloganıyla yapacağı basın
açıklamasına AKP’nin katil polisleri saldırdı!
Basın açıklamasından önce Galatasaray Lisesi önüne
giden TAYAD’lı Barış Önal, Nuri Cihanyandı ve Murat Aldemir’e polis, OHAL uygulamalarından dolayı eylemi yaptırmayacaklarını söyledi. Bunun üzerine ajitasyon çekerek
halka hapishanelerde yapılan saldırılar, işkenceler ve kitap
yasağı hakkında bilgi vererek tutsakların direnişlerini anlattılar.
Ve tüm halka tutsakları sahiplenme, OHAL’e karşı direnme
çağrısı yaptılar. Polis TAYAD’lılara saldırarak Barış Önal,
Nuri Cihanyandı, Murat Aldemir’i işkenceyle gözaltına aldı.
"Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur", "Anaların Öfkesi
Katilleri Boğacak", "Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz",
"İşkence Yapmak Şerefsizliktir" sloganları attılar.
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Saat 17.00’de eyleme gelen TAYAD’lı aileler gözaltıları
öğrenmeleri üzerine, polisin tüm tehditlerine rağmen pankartlarını açarak basın açıklamasını okumaya başladılar.
Açıklama okunmaya başlanır başlanmaz polis, pankartı ve
okunan açıklama metnini çaldı. Sesli çağrılarına devam
eden aileler, sözlü olarak halka eylemlerinin nedenlerini
polisin saldırısını ve içeride tutsaklara yapılan saldırıları
anlatan konuşmalar yaptılar. Galatasaray Lisesi’nden Tünel’e
kadar devrimci tutsakları destekleyen ve işkencecileri teşhir
eden sloganlar atan TAYAD'lı aileler, OHAL’in uygulamalarını
tanımayacaklarını haykırdılar. Sloganlarla gözaltına alınan
TAYAD’lıların tutulduğu Karaköy Karakolu önüne gelindi
ve orada TAYAD’lılar sahiplenildi. Karakol önünde işkence
yapmak şerefsizliktir sloganını atan TAYAD’lılar gözaltındakilerin ihtiyaçlarını karşılayarak onları beklemeye ve sahiplenmeye devam ettiler.
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SORUDA

LENİNİZM

2-) Lenin
devrimi ve
proletarya
diktatörlüğünü
nasıl tanımlar?

bütün emperyalist ülkelerde olduğu
gibi, bu ülkelerde de, 1914’ten 1917’ye
dek, “Avrupai” bir yetkinliğe eriştirilmiş olan) “hazır devlet makinesini”
parçalamak, yıkmaktır.” (Lenin, Devlet ve Devrim)
Bu devlet makinesinin hangi koşullarda ve nasıl yıkılıp, parçalanacağını da Lenin birçok eserinde ayrıntılı olarak ele alır... Lenin, en özet
haliyle bir ülkede devrimin olabilmesi
için “yönetenlerin yönetemez, yönetilenlerin de artık eskisi gibi yönetilmek istemediği” koşulların oluşmasıyla, devrimin de objektif koşullarının
oluştuğunu söyler. Ki bunu sağlayan
da en başta emperyalist dönemin
ilişki ve çelişkileridir. Bu objektif
koşullar altında proletarya partisinin
görevi, kitleleri devrim için örgütlemek ve harekete geçirmektir... Ve
devrimin olabilmesi için kitlelerin
önemli bir kesiminin desteğinin alınmasını şart koşar... Lenin “devrim
kitlelerin eseridir!” der ve proletarya
partisinin kitleleri örgütlemek için
seferber olmasını öğütler.
Öte yandan proleter devrimin ittifaklarını ve düşmanlarını net olarak
ortaya koyan Lenin, devrimde zorun
rolünü ve önemini de açık ve net

Lenin, kapitalizmin
emperyalizm dönerihten, bilimden,
miyle birlikte zorunBilgi Ta
önderlerimizden, geleneklerimizden
lu uygunluk yasasıgüçtür öğrendiklerimizle güçleneceğiz
nın bozulduğunu tespit eder... Ve bu dönemi devrimler dö1-) Leninizm nedir ve
nemi olarak tanımlar... Emperyalizme
hangi koşullarda gelişti?
ilişkin yaptığı tahlillerde, devlet ve
Leninizm, Stalin’in tanımıyla devrim sorununu ele alışında Mark“...emperyalizm ve proleter devrimler sizm’e dayanarak yaptığı tahliller ile
çağının Marksizm’idir. Tam söylemek bu sonuca varmıştır.
gerekirse: Leninizm, genel olarak
“Emperyalizm, proletarya topproleter devrimin teorisi ve taktiği, lumsal devriminin hemen öncesidir.”
özel olarak proletarya diktatörlüğü- (Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüknün teorisi ve taktiğidir.” (Eserler, sek Aşaması)
Cilt:6, Syf:78)
Ve Lenin, çıkardığı sonuçlarla
Marks ve Engels’in kapitalizmin birlikte devrimin nasıl gerçekleşeceserbest rekabetçi döneminde geliş- ğini, bunun strateji ve taktiklerini de
tirdikleri teorinin hayat bulacağı mad- belirleyerek ortaya koyar...
di zemin, emperyalizm dönemiyle
Lenin, devrimi tanımlarken var
birlikte ortaya çıkmıştır... Lenin, 2. olan devlet aygıtının yıkılıp, yerine
Enternasyonal oportünistlerinin unut- proletaryanın diktatörlüğünün geçiturmaya ve çarpıtmaya çalıştıkları rilmesini anlatır... Bunu da Marks’ın
Marksizm’i işte bu koşullarda sahip- yaptığı tanımların, emperyalizm önlenip geliştirerek daha da ileri taşıma cesi döneme ait yanlarını bir
misyonunu üstlenmiştir. 2. Enternas- kenara atarak, emperyalizm
yonal oportünizminin Marksizm’i döneminde kazandığı içeriLeninizm, Stalin’in
çarpıtmalarına karşı çıkıp, bunlara ğiyle birlikte şöyle anlatır:
tanımıyla “...emperyalizm
karşı amansız bir savaşı başlatırken
“Bugün, 1917’de, birinci
ve proleter devrim çağının
aynı zamanda yeni koşullarda, yani büyük emperyalist savaş çaMarksizm’idir.
emperyalizm koşulları içinde Mark- ğında, Marks’ın bu sınırlasizm’in teori ve taktiklerini yeniden ması (Amerika ve İngiltere’de
Tam söylemek gerekirse:
ele alıp geliştirme görevini üstlen- devleti yıkmadan ele geçirLeninizm, genel olarak
miştir... Marks ve Engels’in devlet, me-bn) artık geçerli değildir.
proleter devrimin teorisi ve
devrim, sınıflar ve toplumlara ilişkin Amerika gibi İngiltere de,
temel belirlemelerini günün koşul- Anglosakson özgürlüğünün
taktiği, özel olarak
larına uyarlayarak proleter devrimin (militarizm ve bürokratizm
proletarya diktatörlüğünün
maddi koşullarının nasıl geliştiğinin yokluğu) dünyadaki bu en
teorisi ve taktiğidir.” Marks
teorisiyle Marksizm hanesine katkıda büyük ve son temsilcileri de,
ve Engels’in kapitalizmin
her şeyi kendilerine bağımbulunmuştur.
Lenin, emperyalizmi “can çekişen lılaştıran ve her şeyi kendi
serbest rekabetçi
kapitalizm” diye niteledi. Niçin? ağırlıkları altında ezen askeri
döneminde geliştirdikleri
Çünkü emperyalizm, kapitalizmin ve bürokratik kurumların aşateorinin hayat bulacağı
çelişkilerinin en yüksek seviyeye ğılık ve kanlı Avrupai batakmaddi zemin, emperyalizm
ulaştığı, en uç sınıra geldiği noktadır. lığı içine boylu boyunca battılar.
Şimdi,
Amerika’da
olEmperyalizm dönemiyle birlikte kadönemiyle birlikte ortaya
pitalizm sürekli kriz evresine girmiş duğu gibi İngiltere’de de,
çıkmıştır.
ve bu nedenle de devrimin objektif “her gerçek halk devriminin
ilk koşulu”, (bundan böyle
koşulları da ortaya çıkmıştır.
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olarak belirtir. Lenin için devçıkaracağız. O zaman
Lenin, emperyalizmi “can çekişen
rim; kitlelerin örgütlenip siartık devlet olmayakapitalizm” diye niteledi. Niçin?
lahlanarak ayaklanmasıyla gercaktır, sömürü olmaçekleştirilecektir...
yacaktır. Komünist
Çünkü emperyalizm, kapitalizmin
Gerçekleştirilecek olan devPartimizin bakış açısı
çelişkilerinin en yüksek seviyeye
rimle parçalanan devlet mebudur.” (age)
ulaştığı, en uç sınıra geldiği noktadır.
kanizmasının yerine ise, proEmperyalizm dönemiyle birlikte
3-) Leninizm’in
letarya diktatörlüğü inşa edikapitalizm
sürekli
kriz
evresine
girmiş
parti - örgüt anlecektir. Proletarya diktatörve bu nedenle de devrimin objektif
lüğünün zora başvurmasının
layışı nasıldır?
gerekliliği üzerinde dururken
koşulları da ortaya çıkmıştır.
Lenin’de parti ve
şunları söyler:
örgüt anlayışını Stalin,
“Bu baylar (anti-otoriterbelli başlıklar altında
ceğiz ve dünyada artık sömürü olaler) hiç devrim gördüler mi? Devrim,
toparlayarak anlatır... Bu başlıkların
sılığı kalmadığında, artık toprak sahiç kuşkusuz olabilecek en otoriter
her biri Leninist parti anlayışının tehipleri, fabrika sahipleri kalmadışeydir, nüfusun bir bölümünün kendi
mel özelliklerini de ortaya koyar...
ğında, bazıları açlık çekerken diğeriradesini tüfek, süngü ve top gibi
Bunları sıralarsak:
leri tıka basa tok olmadığında —
hepsi de pek otoriter olan araçlarla
“1. Parti, işçi sınıfının öncü müföteki bölümüne zorla kabul ettirdiği
ancak bunun olasılığı kalmadığında,
rezesi. Partinin her şeyden önce işçi
bir eylemdir; ve yenen taraf, egeancak o zaman bu makineyi hurdaya
sınıfının öncü müfrezesi olması gemenliğini silahlarının gericilerde
rekir. Partinin, işçi sınıfının en iyi
yarattığı korkuyla korumak zorunLenin, en özet haliyle
unsurlarını, bu unsurların denedadır. Ve eğer Paris Komünü, buryimini, devrimci ruhunu, proletarya
bir ülkede devrimin
juvaziye karşı silahlı bir halkın
davası uğruna sonsuz özverisini
olabilmesi için
otoritesini kullanmasaydı, bir günemmesi gerekir. Ama partinin, gerden çok tutunabilir miydi? Tersine,
“yönetenlerin yönetemez, çekten bir öncü müfreze olması
onu bu otoriteyi çok az kullanmış
için, devrimci teori ile, hareketin
yönetilenlerin de artık
olmakla kınayamaz mıyız?” (Lenin,
yasalarının bilgisiyle, devrim yaeskisi gibi yönetilmek
Seçme Eserler)
salarının bilgisiyle silahlanmış olistemediği” koşulların
Ve kurulacak yeni tipteki devlet
ması gerekir. (...)
mekanizmasının yani proletarya
oluşmasıyla devrimin de
Parti, proletaryanın savaş kurdiktatörlüğünün özünü de şu sözmay heyetidir.
objektif
koşullarının
leriyle ortaya koyar:
Ama parti, yalnızca öncü müfoluştuğunu söyler. Ki
“Parti programımızın ve Sovyet
reze olamaz. Aynı zamanda, sınıfın
Anayasası’nın ilan ettiği şeyler yebunu sağlayan da en
bir müfrezesi, sınıfın bir parçası,
rine getirilmemişse, bu devlet, bibaşta emperyalist
varlığının bütün kökleri ile ona
rilerinin diğerlerini ezmesi için
sıkı sıkıya bağlı bir parçası olmadönemin ilişki ve
bir makinedir. Ve biz bu makineyi,
lıdır. Öncü müfreze ile işçi sınıfının
çelişkileridir. Bu objektif
sermayenin iktidarını devirmek zoarta kalanı arasındaki fark, parti
runda olan sınıfın eline alacağız.
koşullar altında
üyeleri ile partisizler arasındaki
Devletin genel eşitlik anlamına
fark, sınıflar yok olmadıkça, proproletarya partisinin
geldiğine dair tüm eski önyargıları
görevi kitleleri devrim için letarya başka sınıflardan gelen
bırakacağız. Bu bir sahtekarlıktır:
unsurlarla kendi saflarını tamamörgütlemek ve harekete
sömürü olduğu müddetçe, eşitlik
lamadıkça; işçi sınıfı bütünü ile
olamaz. Çiftlik beyi işçiyle, aç
geçirmektir... Ve devrimin öncünün düzeyine yükselmedikçe,
tokla eşit olamaz. İnsanların önünortadan kalkamaz...
olabilmesi için kitlelerin
de batıl inançlı bir saygıyla dur2. İşçi sınıfının örgütlü müfrezesi
önemli bir kesiminin
dukları ve tüm halkın iktidarı ololarak parti. Parti, yalnızca işçi
duğu eski masalına inandıkları
desteğinin alınmasını şart sınıfının öncü müfrezesi değildir.
kendine devlet diyen makineyi —
koşar... Lenin “devrim
Eğer bu sınıfın savaşımını gerçekbu makineyi proletarya bir kenara
kitlelerin eseridir!” der ve ten yönetmek istiyorsa, sınıfın öratar ve şöyle der: bu bir burjuva
gütlü müfrezesi de olmalıdır. Kaproletarya partisinin
yalanıdır. Bu makineyi kapitalistpitalizm koşullarında, partinin
lerin elinden aldık, kendi elimize
kitleleri örgütlemek için
ödevleri son derece yaygın ve çealdık. Bu makineyle ya da bu soseferber olmasını öğütler. şitlidir. Parti, iç ve dış gelişmesinin
payla her türlü sömürüyü yok edeson derece çetin koşulları içinde

BİR KEZ DAHA KAZANACAĞIZ!

proletaryanın savaşımına klavuzluk
etmeli; durum saldırıyı gerektiriyorsa
proletaryayı saldırıya geçirmeli; durum geri çekilmeyi gerektiriyorsa,
proletaryanın güçlü hasmının darbelerinden sakınmasını sağlamalı;
partisiz, örgütsüz işçi kitlesinin milyonlarına disiplin ruhunu ve sistemli
savaşımı, örgüt ruhunu ve dayanıklılığı kazandırmalıdır. Ama parti, ancak kendisi de disiplinin ve örgüt
ruhunun somut örneği ise; ancak
kendisi proletaryanın örgütlü müfrezesi ise, bu ödevleri başarabilir.
Bu koşullar olmadan, partinin, proletaryanın büyük kitlelerine önderlik

etmesi, söz konusu bile olamaz.
3. Parti, proletaryanın sınıf örgütünün en yüksek biçimidir. (İşçi
sınıfının parti dışında olan başka
örgütleri de vardır. Parti bu örgütler
üzerinde etkili olmalı ve onları merkezi bir yapı etrafında birleştirebilmelidir... Bu da parti üyelerinin bu
örgütler içindeki çalışmalarıyla olacaktır.-bn)
4. Proletarya iktidarının aleti olarak parti. (...)
Proletaryanın, diktatörlüğünü kurmak ve sürdürmek için partiye gereksinmesi vardır. Parti, proletarya
diktatörlüğünün bir aletidir.
Bundan çıkan sonuç
şudur ki, sınıfların orRus devrimci atılımının
tadan kalkması ve prokarakteristik özelliklerini
letarya diktatörlüğünün
yavaş yavaş sona ermesi
Stalin şu şekilde sıralar:
partinin de sona erme“...Rus devrimci atılımı, öyle
sine neden olacaktır.
canlandırıcı bir güçtür ki, zihni
5. Hiziplerin varlığı
açar, ileriye doğru iter, eskiyi ile bağdaşmayan irade
birliği olarak parti. Birparçalar, perspektifler açar.
liğinden ve demir disipBu atılım olmadan, hiç bir
lininden güç alan bir
ilerici hareket olanaklı
parti olmadan proletarya
diktatörlüğünü kurmak
değildir.”
ve sürdürmek olanaksızAncak bu atılımcı tarz
dır. Ama bütün parti üyepratikte, Amerikancı pratikle
lerinin irade birliği olbirleşmek zorundadır... Böyle madan, hareket birliği
olmadan partide demir
olmadığında Rus atılımcılığı
disiplin düşünülemez.
pratikte yozlaşmaya açıktır.
6. Parti, kendini
Bunun pratiği “devrimci”
oportünist unsurlardan
işgüzarlık ve plan yapma
arıtarak güçlenir. Partideki oportünist unsurhastalığı biçiminde ortaya
lar, işte hizipçiliğin kayçıkar... Kararnamelerle her
nağı. Proletarya, dışa
şeyin yürüyeceğini düşünür... kapalı bir sınıf değildir.
Köylü, küçük-burjuva
Bu türlere karşı Lenin şunu
kökenli unsurların, kasöylemektedir:
pitalizmin gelişmesi so“Daha az tumturaklı
nucunda proleterleşmiş
sözler ve daha çok günlük iş. aydınların durmadan bu
sınıfa doğru aktıkları gö... Daha az siyasal gevezelik,
rülür.” (Stalin, Leninizkomünizmin kuruluşunun en
min İlkeleri)
basit ama canlı olgularına
Stalin’den ana hatladaha büyük dikkat.” (“Büyük
rıyla aktardığımız Leninist partinin özellikleri,
İnisiyatif”, c. XXIV, s. 343 ve
bugün de devrim müca335, Rusça.)
delesinde hayati öneme

sahiptir... Hele de hiziplerin, ihanetlerin sıradanlaştırılıp meşrulaştırıldığı,
sol örgütlerin bu yanıyla tekrar ve
tekrar düşünmesini gerektiren özelliklerdir.
Lenin örgütün nasıl olması gerektiğini ve örgütün kadrolarının niteliğini ise şu sözleriyle ortaya koyar:
“Şunları iddia ediyorum
1- Sürekliliği sağlayan istikrarlı
bir önderler örgütü olmadan hiçbir
devrimci hareket, varlığını sürdüremez.
2- Hareketin temelini oluşturan
ve harekete katılan, mücadeleye kendiliğinden çekilen kitleler ne kadar
geniş olursa, böyle bir örgüte duyulan
gereksinim o kadar acil bir hal alır
ve bu örgüt o ölçüde sağlam olmak
zorundadır (çünkü her türlü demagogun kitlelerin geri kesimlerini peşlerinden sürüklemesi o kadar kolay
olacaktır)
3- Böyle bir örgüt esas olarak,
devrimci faaliyeti meslek edinmiş insanlardan oluşmuşlardır
4- Otokratik bir ülkede böyle bir
örgüte üyeliği, ancak meslekten devrimciler, siyasi polise karşı mücadele
sanatındaki profesyonelce eğitilmiş
insanlar üye olabilecek şekilde ne
kadar çok sınırlarsak, örgütün ele
geçirilmesi o kadar zor olacaktır.
5- Gerek işçi sınıfından gerek diğer toplumsal sınıflardan harekete
katılma ve içinde aktif olarak çalışma
imkanına sahip olacak kişiler çevresi
de o kadar geniş olacaktır.” (Lenin,
Seçme Eserler)
Kısacası Lenin,
“Devrime sadece boş akşamlarını
değil bütün hayatlarını adayan insanlar yetiştirilmelidir, çalışmamızın
çeşitli alanları arasında sıkı bir işbölümü uygulayabilmeyi olanaklı kılacak alanları arasında sıkı bir işbölümü uygulayabilmeyi olanaklı kılacak kadar büyük bir örgüt yaratılmalıdır.” (age) diyerek örgütün ve
örgüt insanlarının niteliklerini ortaya
koyar.
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4-) Leninist çalışma tarzı
nasıldır?
Stalin, Leninist çalışma tarzını
Rus devrimci atılımı ile Amerikancı
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Lenin, “Ya yok olacağız, ya
da gidebildiğimiz kadar ileri
gideceğiz” diyordu,
uzlaşmayacağız. “Yok
olursak, dünya
proletaryasına muazzam bir
deneyim bırakacağız.
Kazanırsak dünyanın ilk
proleter devletini kuracağız.
Ama uzlaşmayacağız, teslim
olmayacağız” diyordu.
“İktidarı ele geçirdikten
sonra, bir adım
gerilemeyeceğiz, burjuvaziye
taviz vermeyeceğiz” diyordu.
Lenin, sol örgütler
açısından birlik adına
sonuna kadar uzlaşmaya
açık olduklarını söyler.
Ancak bu ilkesiz, kuralsız bir
birlik de değildir...
Proletaryanın sınıf
çıkarlarıyla çeliştiği noktada
onlara karşı açık bir savaş
yürütmekten de asla
çekinmemiştir...

pratiğin birleştirilmesi olarak tanımlar...
Rus devrimci atılımının karakteristik özelliklerini Stalin şu şekilde
sıralar: “...Rus devrimci atılımı, öyle
canlandırıcı bir güçtür ki, zihni açar,
ileriye doğru iter, eskiyi parçalar,
perspektifler açar. Bu atılım olmadan,
hiçbir ilerici hareket olanaklı değildir.”
Ancak bu atılımcı tarz pratikte,
Amerikancı pratikle birleşmek zorundadır... Böyle olmadığında Rus
atılımcılığı pratikte yozlaşmaya açıktır. Bunun pratiği “devrimci” işgüzarlık ve plan yapma hastalığı biçiminde ortaya çıkar... Kararnamelerle
her şeyin yürüyeceğini düşünür... Bu
türlere karşı Lenin şunu söylemektedir:
“Daha az tumturaklı sözler ve
daha çok günlük iş. ... Daha az
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siyasal gevezelik, komünizmin kuruluşunun en basit ama canlı olgularına
daha büyük dikkat.” (“Büyük İnisiyatif”, c. XXIV,
s. 343 ve 335, Rusça.)
İşte Lenin’in bu şekilde
ortaya koyduğu devrimci
pratik, Amerikancı pratik
olarak ifade edilen pratiktir.
Bunun özelliğini ise Stalin
şu şekilde anlatıyor:
“Amerikan pratiği anlayışı, engelleri tanımayan,
her cins ve her türlü engeli
verimli çalışmayla deviren,
önemsiz de olsa başladığı
işi kesinlikle bitiren ve ciddi bir kuruluş çalışmasında
kesenkes edinilmesi zorunlu olan yılmaz bir güçtür.
“
Bunun sorunu ise perspektiften yoksun oluşudur.
Bu nedenle de yozlaşmaya
açıktır, dar pratikçilik ve
ilkesizlikleri bağrında taşır.
Bunların ortadan kaldırılmasının yolu ise devrimci
bir perspektif kazanılmasıyla olacaktır ki bu da
Rus devrimci atılımında
ifadesini bulmaktadır.
Bu tanımlardan sonra
Leninist çalışma tarzını şu
şekilde tanımlamak mümkündür:
Yeniye açık devrimci bir perspektifle harekete geçen militan ve
günlük pratiğin her sorununu tek tek
ele alıp çözebilen, ilkeli, kurallı devrimci çalışma tarzı...

5-) Leninizm neden
kendiliğindenciliğe
karşıdır?
Leninizm, iradi örgütlü bir anlayışı
ortaya koyar... Hayatın önüne koyduğu gerçeklerden kaçmayan ve onlara anında ve devrimin çıkarları
doğrultusunda cevap verebilen ama
diğer yandan ise hiçbir şeyi oluruna
bırakmayıp iradi olarak planlayıp
programlayan bir tarzı hakim kılar.
Lenin bu konuda şunları söylüyor:
“...Tüm zaman boyunca hep sadece sistematik ve planlı bir hazır-

lıktan söz ettik, fakat bununla kesinlikle, otokrasinin ancak ve yalnız kurala uygun bir kuşatmayla ya da örgütlü bir taarruzla yıkılabileceğini
söylemek istemiyoruz. Böyle bir anlayış saçma bir doktrincilik olurdu.
Tam tersine, otokrasinin onu her
yandan tehdit eden herhangi bir kendiliğinden patlamanın ya da önceden
görülemeyen politik komplikasyonların baskısı altında düşmesi tamamen
olanaklı ve tarihsel olarak kesinlikle
daha büyük olasılıktır. Fakat hiçbir
politik parti, eğer maceracılığa düşmek istemiyorsa, faaliyetini bu tür
patlamalar ve komplikasyonlar beklentisi üzerine kuramaz. Kendi yolumuzda yürümek, yolumuzdan şaşmadan sistemli çalışmamızı inşa etmek zorundayız, ve beklenmedik olaylara ne kadar az güvenirsek, hiçbir
tarihsel dönüm noktasının bizi gafil
avlamaması o kadar büyük ihtimaldir.” (Lenin, Seçme Eserler)

6-) Leninizm neden
proletaryanın savaş
kurmaylığının teorisidir?
Hiçbir şeyi kendiliğindenciliğe
bırakmayan Lenin, devrimin örgütlenmesi aşamasında savaş kurmayı
gibi hareket etmekte ve halkın savaşa
göre sevk ve idare edilmesinden,
kullanılacak silahlara, birliklerin harekat tarzına kadar her şeyini planlamaktadır. Şöyle diyor Lenin:
“1) Bağımsız askeri eylemler.
2) Kitlenin sevk ve idaresi.
Birlikler iki üç kişiden başlayarak
istenilen sayıda olabilir.
Birlikler kendi kendilerini silahlandırmalıdır; kimin neyi varsa onunla (tüfek, tabanca, bomba, bıçak, demir muşta, sopa, yangın çıkarmak
için benzine batırılmış bezler, ip ya
da ip merdiven, barikat yapmak için
kürek, patlayıcılar, dikenli tel, çiviler
[süvari alayına karşı] vs. vs.). Hiçbir
koşul altında herhangi bir taraftan,
dışarıdan ya da yukarıdan yardım
beklenmemeli, her şey bu birlikler
tarafından yapılmalıdır.” (Lenin,
Seçme Eserler)
Bugüne de hizmet edecek bu bakış
açısında şunu görüyoruz, her şeyi silah
haline getirmeli ve asla hazırlopçu bir
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bakış açısıyla silah beklememelidir...
Devrimci savaşçı birlikler “kendi kendilerini” silahlandırmalıdır...
Ve Lenin sadece silahlı olarak
örgütlenmiş birliklerin değil, silahsız
olan güçlerin de devrimde rol oynayabileceklerini anlatır. Herkesin yapabileceği bir şey mutlaka vardır düşüncesiyle hareket eden Lenin, halkın
her kesiminin devrimci savaşta bir
rol oynayabileceğini şu sözleriyle
anlatır:
“Silahsız birlikler de çok önemli
bir rol oynayabilirler: bunlar 1) Kalabalığı yönetebilirler, 2) Zaman zaman bir polise ya da tesadüfen yolunu
şaşırmış bir Kazağa saldırıp (Moskova’da olmuştur) silahını alabilir;
3) Polisin sayıca fazla olmadığı koşullarda tutuklananları ya da yaralıları kurtarabilir; 4)Damlara ve binaların üst katlarına çıkarak birlikleri
taşlayabilir, üzerlerine kaynar su
dökebilirler vs. Gerekli enerji mevcut olduğunda, örgütlü ve ortak
tavır alan bir savaş birliği muazzam
bir güç olabilir. Böylesi birliklerin
kurulmasından hiçbir koşulda silah
yetersizliği bahanesiyle vazgeçilmemeli ya da kuruluşları ertelenmemelidir.
(...)
“Her birlik, bir operasyon için
uygun bir fırsatı daha bugünden
değerlendirmezse affedilmez bir
atalet, bir pasiflik suçu işlemiş
olacağını düşünmek zorundadır —
ve böyle bir suç ayaklanma aşamasında bir devrimcinin işleyeceği
en büyük suç ve sadece sözde değil
eylemde de özgürlük için çaba sarf
eden herkes için en büyük ayıptır.”
(age)
Lenin, adeta bugünü ve bizim
savaş anlayışımızı ve halkı savaştırma, savaşı halklaştırma bakış
açımızın ne kadar doğru ve isabetli
olduğunu anlatır...
İşte bu nedenle Lenin, Bolşevik
devrimin strateji ve taktiklerini geliştirirken aynı zamanda başka ülkelere ve zamanlara da hizmet
edecek bir bakış açısını sunmaktadır.

7-) Leninizm neden

uzlaşmazlıktır!
Lenin, “Ya yok olacağız, ya da
gidebildiğimiz kadar ileri gideceğiz”
diyordu, uzlaşmayacağız. “Yok olursak, dünya proletaryasına muazzam
bir deneyim bırakacağız. Kazanırsak
dünyanın ilk proleter devletini kuracağız. Ama uzlaşmayacağız, teslim
olmayacağız” diyordu. “İktidarı ele
geçirdikten sonra, bir adım gerilemeyeceğiz, burjuvaziye taviz vermeyeceğiz” diyordu.
Lenin, sol örgütler açısından birlik
adına sonuna kadar uzlaşmaya açık
olduklarını söyler. Ancak bu ilkesiz,
kuralsız bir birlik de değildir... Proletaryanın sınıf çıkarlarıyla çeliştiği
noktada onlara karşı açık bir savaş
yürütmekten de asla çekinmemiştir...
1918 iç savaş döneminde şunları
yazmaktadır:

“Bu Kulaklara karşı amansız savaş! Onlara ölüm! Onları savunan
partilere: Sağ Sosyal-Devrimcilere,
Menşeviklere ve şimdiki Sol SosyalDevrimcilere nefret ve horlama! İşçiler, kendi ülkesinin emekçilerine
karşı yabancı kapitalistlerle ittifak
kuran kulakların ayaklanmalarını
demir yumrukla bastırmalıdır.
Köy yoksullarıyla en sıkı ittifak
ve bütünüyle kaynaşma; orta köylülere tavizler ve onunla anlaşma; Kulakların, bu kan emicilerin ve vampirlerin, açlıktan yararlanarak zenginleşen bu halk yağmacılarının, bu
spekülatörlerin amansızca bastırılması-sınıf bilinçli işçilerin programı
budur. İşçi sınıfının politikası budur.”
Kısacası Lenin, burjuvaziye hizmet eden hiçbir şeyle uzlaşmamaktadır. Onlara karşı amansız bir savaş
yürütmektedir. Onun uzlaştığı tek
şey proletaryanın sınıf çıkarlarına
hizmet eden ve onu geliştiren,
ona soluk aldıran güç ve durumlardır.

1917 Ekim devrimi
yapıldıktan sonra,
Dünyadaki herkes,
Bolşeviklerin üç beş gün
bile iktidarda
kalamayacaklarını
savunuyordu. Alay
ediyordu Bolşeviklerle.
Baldırı çıplaklar neyle
devleti yönetecekler, ne
paraları var ne de
sanayileri vs... diyorlardı.
Avrupa’nın en büyük sol
örgütleri, Bolşeviklerin
iktidarı bırakmasını tavsiye
ediyorlardı. Rusya’daki
oportünizm, yani
Menşevikler, sosyal
devrimciler vs. burjuvaziyle
ittifak yaparak Bolşeviklere
karşı saldırıya geçmişlerdi.
İşte böyle bir ülkede ve bu
koşullar altında devrimi
geliştirip ileriye götürdü
Lenin...

Sayı: 534

8-) Lenin neden en yoksullara güvenir?
1917 Ekim devrimi yapıldıktan sonra, dünyadaki herkes,
Bolşeviklerin üç beş gün bile
iktidarda kalamayacaklarını savunuyordu. Alay ediyordu Bolşeviklerle. Baldırı çıplaklar neyle
devleti yönetecekler, ne paraları
var ne de sanayileri vs... diyorlardı. Avrupa’nın en büyük sol
örgütleri, Bolşeviklerin iktidarı
bırakmasını tavsiye ediyorlardı.
Rusya’daki oportünizm, yani
Menşevikler, sosyal devrimciler
vs. burjuvaziyle ittifak yaparak
Bolşeviklere karşı saldırıya geçmişlerdi. İşte böyle bir ülkede
ve bu koşullar altında devrimi
geliştirip ileriye götürdü Lenin...
Çünkü o, en yoksullara güveniyordu... Onların yaratıcılıkları ve üretkenlikleriyle her şeyin
üstesinden gelebileceklerine inanıyordu.
İşçilerin ve köylülerin devlet
kontrolüne katılmaları için özel
olarak uğraşıyor Lenin. Devletin
devamını, bürokrasiye karşı mü-
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cadeleyi, sabotörlere karşı mücadeleyi
yoksul işçilerin ve köylülerin temsilcileri sağlayabilecek, onlar sonuna
kadar gidebilecek. Bunun için ısrar
ediyor ve şunları söylüyor:
“Kültürlü insanlar genel olarak
‘aydınlar’, düşünceyi ve bilgiyi takip
eden otokrasinin barbar polis rejimine
başkaldırmadan edemez, fakat bu
aydınların maddi çıkarları onları
otokrasiye, burjuvaziye bağlar, onları
kararsız olmaya, uzlaşmalara yatkın
olmaya, devrimci ve muhalif coşkularını devletten alacakları maaş ya
da kar ve temettüye katılım pahasına
satmaya zorlar (...)
Yalnızca proletarya sonuna kadar
tutarlı demokratik olabilir, otokrasinin
kararlı bir düşmanı ve herhangi bir
uzlaşma ve tavize yeteneksiz olabilir
-ve sınıf konumu itibariyle olmak
zorundadır.
Yalnızca tek başına proletarya,
politik özgürlük ve demokratik kurumlar için öncü savaşçı olabilir.
Çünkü birincisi politik baskının yükü
en fazla proletarya üzerindedir, bu
sınıf, ne devlet erkine, hatta bürokrasiye bile giremediği, ne de kamuoyunu etkileyebildiği için, durumunda
herhangi bir düzelme sağlayamaz.
ikincisi, yalnızca proletarya politik
ve sosyal düzenin demokratikleşmesini tamamlayabilir, çünkü böyle bir
demokratikleşme bu düzeni işçilerin
eline verecektir.”
Sınıfsal olarak en yoksullara neden
güvenilmesi gerektiğinin maddi temellerini bu şekilde koyan Lenin
aynı zamanda gerçekçi olduklarını
da şu şekilde açıklar:
“Biz ütopyacı değiliz. Herhangi
bir vasıfsız işçinin ve herhangi bir
aşçı kadının hemen devlet yönetimine
girecek durumda olmadığını biliyoruz.
Bu hususta gerek Kadetlerle, gerekse
de Breşkovskaya ve Tsereteli ile görüş
birliği içindeyiz. Fakat bu yurttaşlardan farkımız, devleti yönetmeyi
ve günlük idari çalışmayı sadece
zenginlerin ya da zengin ailelerden
gelen memurların başarabilecekleri
ön yargısından derhal kopmayı talep
etmemizdir. Biz, devlet yönetiminde
çalışmak için verilen eğitimin sınıf
bilinçli işçiler ve askerler tarafından

sevk ve idare edilmesini ve buna
vakit geçirmeksizin başlanmasını,
yani bütün emekçileri, bütün yoksul
halkı bu eğitime çekme işine derhal
başlanmasını talep ediyoruz.”

9-) Marksizm-Leninizm
savaşa ve fedaya
nasıl bakar?
Büyük direnişimiz süresince kendine ML diyen birçok örgütün ve
kişinin ideolojik saldırılarına muhatap
olduk... “Ölü sevici” mi demediler,
insanlarını bilinçli olarak ölüme gönderiyorlar mı demediler... Fakat emperyalizmin ve oligarşinin tutsaklara
ve tutsaklar üzerinden tüm halka dayattığı F tipi tecrit saldırısına karşı
ne yapılacağına dair tek bir söz etmediler, tek bir tavır geliştirmediler...
Oysa gerek Marks ve gerekse de
Lenin’de halkların direnişi ve savaşı
karşısındaki tavır oldukça açık ve
nettir...
Lenin, Marks’ın Paris Komünü
karşısındaki tavrını açıklarken aynı
zamanda kendi bakış açısını da ortaya
koyar ve şunları söyler:
“Marks, önderleri vakitsiz bir
ayaklanmaya karşı uyarmayı bildi.
Fakat gökyüzüne hücuma kalkan proletarya karşısında pratik yol gösterici,
Blanqui ve Proudhon’un yanlış teorilerine ve hatalarına rağmen tüm
hareketi daha yüksek bir aşamaya
yükselten kitlelerin mücadelesine katılan biri olarak davrandı.
“Ne olursa olsun -diye yazıyordu- şimdiki Paris ayaklanması -eski
toplumun kurtları, domuzları ve adi
köpeklerine yenik düşmüş olsa da-,
Haziran Ayaklanması’ndan bu yana
Partimizin en şanlı eylemidir.”
“Ve proletaryadan Komün’ün tek
bir hatasını bile gizlemeden, Marks
bu kahramanlığa, ‘gökyüzü”‘uğruna
mücadelede bugüne kadar en iyi ders
kitabı ve liberaller ve radikal ‘domuzlar” için en korkunç umacı olan
bir yapıt adamıştır.” diye yazan
Lenin devamında ise şunları söyler:
“Fakat Marx, Eylül 1870’de bizzat
ayaklanmayı budalalık olarak nitelediğini hiç unutmadan tam da bu
sorunu koyar.
Versay’ın burjuva alçakları, diye

yazar Marx, Parislileri savaşı kabul
etmek, ya da savaşmadan ölmek seçeneğiyle karşı karşıya bıraktılar.
İkinci durumda işçi sınıfının demoralizasyonu, belli sayıda ‘önder’in
yok oluşundan çok daha büyük bir
felaket olurdu.” (Lenin, Seçme Eserler)
Bu şekilde halk kitlelerinin ayaklandığı ve mücadeleye giriştiği bir
zamanda proleter bakışın ne olduğunu
da ortaya koyar. Marks’ın ifadesi oldukça çarpıcıdır: “işçi sınıfının demoralizasyonu, belli sayıda ‘önder’in
yok oluşundan çok daha büyük bir
felaket olurdu.” diyerek ML adına
“kaymak tabakayı koruma” derdine
düşenlere güzel bir cevap vererek
devrimcilerin sınıf çıkarları doğrultusunda kendilerini feda etmelerinin
önemine işaret eder...
Ve Lenin bu anlatımında Proudhon’un 1905 devriminde kitlelerin
silaha sarılmasını mahkum etmeye
çalışan anlayışına cevap vermektedir.
Burjuvaziye karşı direnen ve savaşan
güçlerin yanında olmanın ML tavır
olduğunu, bu şekilde davranmayanların ise Proudhon’cu bir bakış açısına
sahip olarak mahkum edildiğini de
böylece ortaya koyabiliriz..

10-) MarksizmLeninizm’in birliği
ne anlama gelir?
“Marksizm” bir şey, “Leninizm”
ise başka bir şey değildir. Yani Marksist olmadan sadece Leninist olabilmek ya da Leninist olmadan sadece
Marksist olabilmek mümkün değildir.
Leninizm, Lenin’in öğretisi eski
Marksizm değildir. Leninizm,
Marks’ın yarattığı bütün her şeyi,
artı Lenin’in Marksizm’in hanesine
katarak onu zenginleştirdiği ve
Marks’ın yarattığı her şeyden zorunlu
olarak çıkan yeniyi kapsar. Marksizm
ve Leninizm temelde bir ve aynı
şeydir ve birbirinden ayrılamaz bir
bütünlük içerisindedir.
Marksizm-Leninizm, ezilen tüm
dünya halklarının elindeki meşaledir
ve dünden bugüne yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir.
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Halkımıza ve
Devrime İnanmak...
Halk ve vatan sevgisi olmaksızın
halkın özgürlüğü, vatanın bağımsızlığı
için, anti-emperyalist, anti-oligarşik
savaşı büyütmeliyiz. Devrimciliğimizin şah damarıdır halk ve vatan
sevgisi.
Tam 70 yıldır vatan toprağımız,
ABD emperyalizmi tarafından işgal
edilmiş ve yeraltı-yerüstü zenginliklerimiz gasp edilmiştir. Vatanımızın
35 milyon metrekaresinde emperyalist
üsler kurulmuş!
“Halkın umuduyuz ve umudu büyütüyoruz yaşadığımız dünyada ve
ülkemizde emperyalizmin ve işbirlikçilerinin; devrimi, halkın mücadelesini yok etmek için her türlü zulme, vahşete ve aşağılık yöntemlere
başvurduğu günümüzde, devrime,
sosyalizme ve halkın kurtuluş davasına daha sıkı sarılıyor ve bağlanıyoruz” (Yürüyüş Sayı: 311)
Daha sıkı bağlanıyoruz. Çünkü,
kapitalizmin son aşaması olan emperyalizm çürümeye ve yok olmaya

Halka ve devrime
inanmak, Anadolu
topraklarında ihtilalinin önderi
olan Parti – Cephe’ye
inanmaktır.
25 Eylül 1999 Ulucanlar
Hapishanesi katliam
saldırısında şehit düşen beden
eğitimi öğretmeni Ahmet avran
yoldaşımız bir devrimci için
halka ve devrime inanmanın
önemiyle ilgili şöyle diyor:
“Devrimci: halkı için, vatanı
için çalışır. Tereddütsüz kendini
sunar. Ben de, bu güce kavuşup,
bu onura sahip olabilmek,
halkımıza layık olabilmek için
Parti’me inandım(…)”

başladıkça halkın değerlerine, halkın
örgütlü gücü olan devrimcilere ve
umudumuza saldırarak ömrünü uzatmaya, asalak iktidarlarını ayakta tutmaya çalışıyor. Mao’nun dediği gibi
“Kağıttan Kaplan” olan emperyalizmin çöküşünü hızlandırmak için iradi,
örgütlü bir şekilde savaşmak zorundayız. M-L ideolojinin öncülüğünde,
emperyalistleri ve işbirlikçilerini ayak
izlerine kadar silip atacağız bu topraklardan! Kurtuluş davasına daha
sıkı bağlanmalı, halk ve vatan sevgisiyle dolu olmak, ideallerine sahip
çıkmak bir ömür boyu devrimciliğimizin olmazsa olmaz temelidir.
Emperyalizm ve işbirlikçilerini
Anadolu topraklarından söküp atmak,
açlığa, yoksulluğa, sefalete mahkum
edilmiş, adaletsiz bırakılmış milyonların adalet özlemlerine tercüman
olmak, sınıf kini-sınıf bilincini kavratmak için tepeden tırnağa halk ve
vatan sevgisini kuşanmalıyız. Halkımızın kurtuluşu, vatanımızın bağımsızlığı için daha fazla cüret, sınıf
kini ve zafere olan inanç ile dopdolu
olmalıyız. Ancak bu şekilde halkı
savaştırabilir savaşı halklaştırabiliriz.
Ancak böyle kitlesel kahramanlıklar
yaratabiliriz.
Paris Komünarlarından, Bolşevik
dönemine, Nazilere karşı Sovyet halkının direnişine, ABD’nin devasa
gücüne karşı direnen – zafere ulaşan
Vietnam kahramanlarından, dünyada
yaşanan anti – emperyalist mücadelelerden, Marksizm – Leninizmin bilimsel doğrularından, 45 yıllık tarihimizden öğrendiğimiz gerçek budur.
Bir halkın kurtuluşu kitlesel kahramanlıklar ve feda kültürü üzerine
yükselir ancak.
“Vietnam, toprağında, şimdiye
kadar hiç bu kadar fazla yabancı
bulunmamıştı. Fakat Vietnam halkı
da şimdiye kadar ülkesini savunmak
için savaşma isteğiyle bu kadar kararlılıkla ayaklanmamıştı” (Giap
Halk Savaşının Askeri Sanatı Sayfa:

62)
Vietnam halkı bağımsızlık savaşını
yarattıkları kitlesel kahramanlıklarla
kazandı. Kurtuluş savaşında yedi düvele karşı direnerek kazandı Anadolu
halkı. Bizler de halk ve vatan sevgimizle kazanacağız!
Emperyalizm ve işbirlikçi oligarşi
saldırıyı, sömürüleri, katliamları, işkenceleri, halkı aşağılamaları bölparçala-yönet politikaları ile her
geçen gün daha da pervasızlaşıyor.
Bir yanda; emperyalizmin bitmek
tükenmek bilmeyen dayatmaları, istekleri; diğer yandan işbirlikçi oligarşinin ve tekelci burjuvazinin kar
hırsı, faşist yasaları-saldırıları, yolsuzluk, hırsızlık, rüşvetçilikleri sonucu; milyonlarca insan açlığa, yoksulluğa, sefalete mahkum edilmiş ve
adaletsiz bırakılmış horlanmış onuru-gururu ayaklar altına alınmış durumda.
Tüm bunların son bulması için
güçlü bir halk ve vatan sevgisi, sınıf
– bilinciyle milyonları örgütleyerek
savaşı halklaştıracak, halkı savaştıracak, bu düzenin zulmüne son vermek için ezilen halkları kitlesel kahramanlıklarla nihai zafere ulaştıracak
tek güç biziz!
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Halka ve Devrime
İnanmayanlar Kendilerini
Mücadeleye Sunamazlar
Marksist-Leninist, Sosyalist olmanın, devrimci olmanın ilk şartlarından biri halka ve devrime inanmaktır.
Halka ve devrime inanmayanlar
kendilerini mücadeleye sunamaz;
halk için, vatan için devrim, sosyalizm
için, bağımsızlık için feda edemezler.
Halka ve devrime inanmak, Anadolu topraklarında ihtilalinin önderi
olan Parti-Cephe’ye inanmaktır.
25 Eylül 1999 Ulucanlar Hapishanesi katliam saldırısında şehit düşen
beden eğitimi öğretmeni Ahmet Sav-

İNANCIN VE CÜRETİN OLDUĞU YERDE DİRENİŞTE DE SINIR YOKTUR! 31

Sayı: 534

Yürüyüş
14 Ağustos
2016

32

ran yoldaşımız, bir devrimci için halka ve devrime inanmanın önemiyle
ilgili şöyle diyor: “Devrimci: halkı için, vatanı
için çalışır. Tereddütsüz
kendini sunar. Ben de, bu
güce kavuşup, bu onura
sahip olabilmek, halkımıza
layık olabilmek için Parti’me inandım (…)”
(Tarihi yazanlar konuşuyor, Derleyen Ercan
Kartal, Sf. 232, Boran
Yayınevi)
600’ü aşkın Cepheli
şehidimiz, Ahmet Savranlar gibi halka ve devrime inanmış tereddütsüz
kendilerini kavgaya, Parti’ye Cephe’ye sunmuşlar
ve kahramanca ölümü gülerek, gönül rahatlığıyla
karşılayabilmişlerdir.
Halka ve devrime
inanmayanlar Parti-Cephe’ye de, nihai zafere de
inanmıyorlar demektir.
Hepimizin gözünün
önündedir hala; feda şehidimiz İbrahim Çuhadar’ın işkenceci Gazi Karakolu’na doğru yönelişindeki feda koşusu…
Halka ve devrime inananlar ölüme bile koşarak
giderler. Tereddütün kırıntısı olmaz inançlı devrimcide…
Sadece halka ve devrime inanmayanlar sürekli
tereddütle yaşar ve ölüm
kapıyı çalınca, Büyük Direniş’in 122 kahramanın
ve halka, devrime ihanet
ederek direnişi bırakırlar,
yoldaşlarını satarlar. Hem
de BİR TAS ÇORBAYA!
Halka ve devrime inananlar ise Cephe’nin
600’ü aşkın şehidi gibi,
122’ler gibi, Şanlı Alişanlar, Çuhadarlar gibi
ölümü kahramanca kucaklarlar.

Her Günümüz Adalet Talebimizi Büyütüp
Kazanacağımıza Olan İnancımızı Pekiştiriyor

Ankara Adalet İçin Açlık Grevi
Günlüğü
39. Gün - 4 Ağustos:
Güne her zamanki gibi gazeteleri okuyarak
başladık. Sonrasında özgür tutsaklarımıza mektup
yazdık. Gün içerisinde misafirlerimiz geldi. TAYAD, FOSEM, avukatımız, adalet okulu öğrencileri, DİH’liler, Dev-Genç’liler her zamanki
gibi bizi yalnız bırakmadılar. Bugün bir de
çocuk misafirimiz vardı. 1 yaşında olan Günay
annesiyle birlikte geldi.
40. Gün - 5 Ağustos:
Ankara Çağdaş Hukukçular Derneği’nde
sürdürdüğümüz açlık grevimizin 40. günü genel
temizlikle başladı. Daha sonra günlük gazetelerimizi okuduk. Öğlen saatlerinde İzmir Halk
Cephesi’nden bir arkadaşımız 3 günlük destek
açlık grevine başladı. Gün içinde TAYAD’lı ve
Dev-Genç’li arkadaşlarımız ziyaretimize geldi.
Akşam saatlerinde Adalet Kampanyasını Mersin’den takip eden bir arkadaşımız telefonla
arayarak desteğini sundu. İstanbul TAYAD’lı
abimizin destek açlık grevinin bu gün son günüydü vedalaştık ve kendisini yolcu ettik.
41. Gün - 6 Ağustos:
Bu sabah açlık grevi direnişinin bulunduğu
ÇHD’ye yürüyerek geldik. Böylelikle sabah
sporumuzu yapmış olduk. Adalet için yeni
bir güne temizlik yaparak başladık, bu arada
bir arkadaşımız da çayları hazırladı. Daha
sonra gece evinde kaldığımız arkadaşla birlikte
limonatalarımızı içerek yeni bir güne daha
dinç hazırlandık. Sonra arkadaşımızı yolcu
edip yeni bir program çıkardık; tabii ziyaretçilerimizin çok olması nedeniyle bazen programa uyamayabiliyoruz. Öğlen saatlerinde
Eskişehir’den bir arkadaşımız ziyaretimize
geldi; mutlu olduk daha sonra arkadaşımızı
yolcu ettik. Gün içinde Yürüyüş dergisinin

533. sayısından “Savaş ve Biz”, “13 Soruda,
Sorunlar-Çözümler’’ yazılarını ve kitaplarımızı
okuduk. Her günkü gibi özgür tutsaklarımıza
mektuplar yazdık. İdilcan Kültür Merkezi’nde
halk toplantısı olmasından kaynaklı bugün
çok fazla ziyaretçimiz olmadı. Akşam TAYAD’lı abilerimiz geldi sohbet ettik.
42. Gün – 7 Ağustos:
Pazar günleri açlık grevimize İdilcan kültür
merkezinde devam ediyoruz. Sabah kültür merkezimize geldik. Pankartımızı astık. Bugün 3
kişiyiz. Ankara’dan bir arkadaşımız 1 günlük
destek açlık grevine başladı. Günlük gazeteleri
okuduk, Sonrasında 6 kişi birlikte Yürüyüş
dergisinin 533. sayısından başyazıyı okuduk,
üzerine konuştuk. Gün içinde gelen misafirlerimizle sohbet ettik. Kitaplarımızı okuduk.
Kampanyanın afiş çalışmasına çıktı bir grup
arkadaşımız. Akşam olduğunda İzmir Halk
Cephesi’nden gelen arkadaşımızın destek açlık
grevinin bugün son günüydü kendisini yolcu
ettik. Ayrıca bir de Kırıkkale Hapishanesi Özgür
Tutsaklarından fax aldık.
43. Gün – 8 Ağustos:
Bugün bir arkadaşımız 5 günlük destek için
açlık grevine başladı. Güne gazetelerimizi okuyarak başladık. Daha sonrasında kısaca gündeme
dair sohbet ettik. Hayatın İçindeki Teori 1’den
Faşizme karşı mücadele konusu okundu ve tartışıldı. Özgür tutsaklarımıza mektup yazdık.
Mektuplarımızı yazarken hapishanelerde özgür
tutsaklara karşı yapılan baskılardan bahsedildi.
Yaklaşık bir saat kitap okuduktan sonra Yürüyüş
dergisi 533.sayıdan CHP’nin Taksim Mitingi
AKP Faşizmine ve Düzene Soluk Vermektir
konu başlığını kendi aramızda okuduk ve üzerine
tartıştık. Öğleden sonra TAYAD, Halk Cephesi
ve Halkın Hukuk Bürosundan dostlarımız geldi.
Devam eden kampanyamız ve hapishanelerdeki
direnişler üzerine sohbetler edildi.

BİR KEZ DAHA KAZANACAĞIZ!

içimizden birinden
“İnsan Hakları ; ırk, din, dil ayrımı gözetmeksizin tüm insanların
yararlanabileceği haklardır. Bu haklardan yararlanmak bakımından vatandaş ve yabancı arasında fark yoktur. Diğer yandan ‘insan hakları’ terimi bir ideali içerir. Bu terimi kullananlar, bu alanda olanı değil, ‘olması gerekeni’ dile getirirler” (Kapani, Kamu Hürriyetleri, s.14 )
Tabii Hak Anlayışı; İnsan, sırf
insan olmaktan dolayı, doğuştan bazı
hak ve hürriyetlere sahiptir. İnsanın
sahip olduğu haklar, devletten önce
gelir. Bu haklar insana devlet tarafından verilmemiştir. Dolayısıyla bu
hak ve hürriyetlere devlet dokunamaz.
Bundan çıkan sonuç şudur: İnsanlar,
devletten önce birtakım tabii haklara
sahiptirler. O halde devlet kendi tarafından verilmemiş olan, kendisinden
önce mevcut olan tabii haklara saygı
göstermek zorundadır.
“Bütün insanlar hür, haysiyet ve
haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl
ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine
karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket
etmelidirler.”
İnsan hakları tanımları ve yazıları
genelde insanların doğuştan var olan
ve eşit olduğu haklardan bahseder.
Peki ne olmuştur da bu eşitlik; Birisi
için eziyet, işsizlik, yoksulluk, tutsaklık katledilmek demekken diğeri
için lüks içinde yaşamak, başkasının
emeğini sömürmek olmuştur. Madem
herkes aynı haklara sahipti, ne olmuştu da biri açlıktan ölürken diğeri
bolluk içinde yaşıyordu.
Bir başka nokta ise bu hakların
doğuştan insan olmaktan dolayı var
olduğunun söylenmesidir. Hiç mücadeleden, halkların yaşadığı onca şeyden
söz edilmiyor bu tanımlarda. Peki bilmiyor olabilirler mi halkların tarihini?
Bilmiyor olamazlar, biliyorlar ancak
insan hakları vb. gibi pek çok kavramı
sınıf gerçeğinden uzak soyut bir halde
tanımlayıp, kafamızda sınıflar üstü bir
kavram oluşturmaktır niyetleri. İlk insandan bu yana insanın mücadelesi
başlar ve tüm kazanımları verdiği mücadele sonucudur.
“Her insanın doğuştan getirdiği

“HANGİ İNSAN HAKLARI?”
bazı haklar vardır. Bu hakların başında yaşama hakkı gelir. Her insanın
dünyada kendine ait bir yaşam alanında hayatını sürdürmeye hakkı vardır. Sağlık hizmetlerinden faydalanma
hakkı, eğitim görme hakkı, barınma
ve beslenme hakları gibi haklar da
insanların sahip olduğu temel haklardan bazılarıdır. Bu haklar evrenseldir. Belli bir toplum ya da millete
ait değildir. Etnik grup, inanç, cinsiyet,
dil, yaş gözetmeksizin insanlara doğuştan bu haklar verilmiştir.” İlkokuldan başlayarak böyle öğretilir.
Verilen eğitimde insan hakları kavramı bu şekilde öğretilir. Bunun böyle
olmadığı çok açıktır ve öğretenler
de bunu çok iyi bilmektedir. Amaçlanan nedir öyleyse, bile bile neden
yanlış yerleştirirler kafamıza? Boş
bir yanılsamadır öğrendiklerimiz. Bu
yanılsamalar da ya birileri tarafından
kasıtlı olarak ortaya konur ya da
belirli bir cehaletin ürünüdür. Cehalet
olmadığına göre belirli bir ideolojinin;
burjuva ideolojisinin öğretisidir bunlar. Düzene uygun kafaları oluşturmanın yoludur. Gerçekte insan haklarına karşı oldukları halde; kendilerini insan hakları savunucusu olarak
nitelendirenlere, ne demeli? Ortada
bir kasıt varsa namussuzluktur ve
eğer böyle bir kasıt yoksa o halde
bunu yapanlar düpedüz cahildir. Bunu
yapanların bilinçsizce yaptığını düşünemeyiz. İnsan hakları kavramı
burjuva ideolojisi tarafından ve amaçları doğrultusunda özellikle kullanılmaktadır. Aksi halde bazı şeyler
değişirdi. Din, dil ırk ayrımı gözetmeyen bu haklara herkes sahipken
nedense katledilmek, işyerlerinde sakatlanmak, hastalıklar, tutsaklıklar
hep yoksullara düşer. Birinin payına
hep yoksulluk düşerken diğerinin
payına lüks, şaşa ve daha çok sömürmek düşer. O kutsal sayılan vazgeçilemeyen yaşam hakkı kimin içindir acaba? Yoksa herkesin bu haklara
sahip olduğu doğru değil mi? Kimin
için o halde bu haklar, hangi insanlar
için hangi insan hakları? İnsanlara
insan oldukları için sahip olmaları
gereken bir takım hakların bulunduğu

fikri, ilk kez İngiltere’den ortaya
atıldı. Bu fikir bir gün kalkıp kendiliğinden oluşan bir fikir akımı değildir.
19. yüzyılda Amerika ve diğer bir
çok ülkelere yayılan bu fikir akımından sonra 1789 Fransız İhtilali,
Avrupa’da insan haklarının kabul
edilmesini ve uygulanmasını sağlamıştır. Fransız İhtilali sonrası Avrupa’da yapı değişmiş, kilise egemenliğini yitirmiş, yeni egemenlik üretim
araçlarını elinde bulunduran burjuvaziye geçmiştir. Yeni oluşan bu düzende kölelikten, feodal düzenden
kurtulmuş yeni düzen için mücadele
eden bir sınıf daha vardır, o da proleteryadır. Dolayısıyla egemenler
kendisiyle birlikte mücadele eden ve
varlığına ihtiyaç duyduğu bu sınıfa
bir takım hak ve özgürlükler vermek
zorunda kalmıştır. Şöyle ki; bu haklar
öyle anlatıldığı gibi kendiliğinden
var olup bir gün keşfedilen ve lütuf
olarak verilen haklar değil; uğrunda
uzun yıllar mücadele edilmiş, bedeller
ödenmiş haklardır.
Ayrıca bu haklar ve özgürlüklerin
bir kısmı ise, sınıf bilincinin oluşmasında engel olarak göstermelik
olarak yasalara yazılmış haklardır.
Kapitalist devletlerdeki özgürlükler
“biçimsel özgürlükler”dir; yani bunlar
göstermeliktir. Zira, bu özgürlükler
sadece burjuva sınıfına hizmet etmektedir. Evsiz bir insan için konut
dokunulmazlığının; aç bir insan için
düşünce hürriyetinin; gazete çıkaracak
parasal imkanlara sahip olmayan işçi
sınıfı için basın hürriyetinin bir anlamı
yoktur. Devlet, kişilerin özgürlüklerini
sınırlandıran ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmalı, onlara bu hürriyetleri kullanmalarını sağlayacak imkanlar vermeli, insanı “özgürleştirmeli”dir. Ancak bu şekilde “gerçek
özgürlük” sağlanabilir. İnsanların
hakları ancak o zaman var olur. Kapitalizmin özü “kar”dır. Özünde insan
olmayan bir sistemin insan haklarına
sahip çıkması onu savunması düşünülemez. Ancak ve sadece sosyalizmle insanlar insanlık onuruna yaraşır, gerçekten eşit ve adil bir sistemde yaşayabilirler.
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OHAL AKP’NİN GÜCÜNÜN DEĞİL,
GÜÇSÜZLÜĞÜNÜN VE KORKUSUNUN SONUCUDUR!
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Yönetememe krizi derinleştikçe yönetenlerin politikaları her zaman halka, emekçilere saldırmak olmuştur.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından da aynı politikalar uygulanmaya başlandı.
Bir yandan “FETÖ’cü” deyip kendi iç hesaplaşmalarını
sürdürürlerken diğer yandan halka, emekçilere saldırmaya
başladılar. “FETÖ’cü terör Örgütüne” yönelik diye başlayan
gözaltılar, tutuklamalar, işten atmalar, açığa almalar, emeği
ile geçinen işçilere, kamu emekçilerine, solcu, demokrat,
ilerici olarak bilinen sanatçılara uzanmaya başladı.
KESK’in 1 Ağustos tarihinde yaptığı açıklamaya
göre 274 kamu emekçisi açığa alındı. Fethullah vb. ile
ilgilerinin olmadığı bilinen bu kamu emekçilerinin işlerinden uzaklaştırılmasının nedeni AKP’ nin halk düşmanlığından başka bir şey değil… Yapılmak istenen,
kamu emekçilerine gözdağı vermek ve onları sindirmek,
yıldırmak ve korkutmaktır.
Yine aynı şekilde safını soldan yana belirlemi,ş halk
için bir şeyler yapmaya çalışan, Haziran ayaklanmasına
katılan ve destek veren sanatçılar da işlerinden oluyorlar.
Bu gelişmelere tepki gösteren Levent Üzümcü; “İçinde
bulunduğumuz durum artık vahim bile değil, saçma. Bu
zulmün, arkadaşlarımıza reva görülen bu tavrın hiçbir
mantıklı açıklaması yok. Ama bu kadarda ah alınmaz. Bu
günahtır, zulümdür”diyor.
Gelinen aşamada bu tür açıklamalar yetersizdir…
Eğer bugün OHAL adı altında sürdürülen saldırılara tavır
almazsak, gücümüzü örgütlü bir güce dönüştürmezsek
gelecek daha büyük saldırıların önüne geçemeyiz…
Odalar ve Borsalar Birliği’nin üyelerini saraya çağırarak
yaptığı konuşmanın bir yerinde Tayyip Erdoğan, şunları
söylüyor; “zaman zaman siz de şikayet ettiğiniz... Rıfat
Hisarcıklıoğlu da bilir… Bir işçiden memnun değilsiniz,
kapıya koyuyorsunuz; hem de tazminatını veriyorsunuz,
ihbar tazminatını veriyorsunuz, gidiyor iş mahkemesine
tekrar geri gönderiliyor… Bu sefer çok faklı ikramiyeler
tazminatlar ödeyerek almak zorunda kalıyorsun... BU İNSANLARI SIRTIMIZDA TAŞIMAYA MECBUR MUYUZ?
DEĞİLİZ. BAK TEKME TOKAT KAPIYA KOYALIM DEMİYORUZ; İHBAR TAZMİNATINI, KIDEM TAZMİNATINI
VERİRSİN BAŞININ ÇARESİNE BAK DERSİN…”
Yani Tayyip’in elinden gelse işçiyi “tekme tokat

kapıya koyacak”
“Tekme tokat kapıya koymadığı” için lütfediyor.
Bu satırların her bir kelimesi işçiye, emekçiye, emeği
ile geçinen herkese kin ve nefret dolu. Ellerinden gelse
patronlarla el ele verip bizleri bir kaşık suda boğacaklar.
Ama hali hazırda buna güçleri yetmiyor…
Çünkü bu ülkede halk düşmanı AKP’nin politikalarına
direnen mücadele eden bedel ödeyen, yeri geldiğinde
hesap soran, tek kişide olsa sonuna kadar direnen
devrimci işçiler, emekçiler var.

OHAL’i Tanımıyoruz…
OHAL ile işçiye, emekçiyi kuzu kuzu yöneteceğini
sanan halk düşmanı AKP yanılıyor…
OHAL’e karşı direnmek, mücadele etmek ohal ile
aramıza barikatlar örmek en meşru hakkımız… Bu
hakkımızı sonuna kadar kullanmalıyız.
Onlar bizi ne kadar bölmeye parçalamaya ve güçsüz
düşürmeye çalışırlarsa çalışsınlar, kazanılmış halklarımızı
gasp etmek isterlerse istesinler bizde bunun tam tersini yapacağız.
Örgütleneceğiz, güç olacağız, OHAL’in gasp etmeye
çalıştığı haklarımızı sonuna kadar savunacağız…
Bunun için illa bize saldırmalarını üzerimize üzerimize
gelmelerini beklemeye gerek yoktur…
Hazır olduğumuzda, saldırıyı iradi olarak biz de başlatabiliriz ve sonuna kada rda gideriz.
Bu gücümüzü tarihsel haklılığımızdan ve meşruluğumuzdan alıyoruz.

UNUTMAYALIM BU ÜLKE YILLARCA
OLAĞANÜSTÜ HALLERLE, BASKILARLA, SIKIYÖNETİMLERLE YÖNETİLDİ
TÜRKİYE HALKLARINI TESLİM ALAMADILAR
BUNDAN SONRA DA ALAMAYACAKLAR
ÇÜNKÜ
MEŞRU, HAKLI VE GÜÇLÜ OLAN BİZİZ İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ…

BİR KEZ DAHA KAZANACAĞIZ!

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
DEV-GENÇ’Lİ Eyüp BEYAZ:

ŞEHİTLERİMİZDEN Öğreniyoruz....
"Yoldaşlar;
Bizler ki, hayata
Birbirimizin gülen
gözlerinden bakmışız
Halkımızın bağrında
Kor kor isyan ateşleri
yakmışız
Halkımızın en taze
düşleri için
Hayatın farklı
mecralarına akmışız
Acılar, sevinçler,
hasretlikler tatmışız
Ne mutlu bizlere ki
Bu büyük ailede yaşamı
ve ölümü paylaşmışız"

Hiç bir sorun çözümsüz değildir.
Bilinemez değildir.
Eğer sorunu çözemiyorsak sorun BİLGİMİZİN YETERLİ OLMAMASIDIR.
Askeri, siyasi, teknik, sanatsal... her tür bilgi öğrenilir.
Bilmediğimiz her şey ama her şeyi öğrenebiliriz. Yeter ki
öğrenmek isteyelim.
NE YAPACAĞIZ?
Öğreneceğiz.
Hayattan, doğadan, halktan, bir çocuktan, büyüklerimizden, tarihimizden, şehitlerimizden... Herkesten, her şeyden öğreneceğiz.
Savaşı savaşarak öğrenecek ve bu savaşta ustalaşacağız.
1- Devrimcilik, savaşta
devrimcilik neden
kahramanca fedakarlık
zorunluluktur
yapmaktır.
2- Devrimcilik, vatanını düşmanlara karşı
savunmaktır.
3- Devrimcilik, Dayı olmaktır.
4- Devrimcilik,şehitlerimizin kanını yerde bırakmamaktır.
5- Devrimcilik,kendinle olan savaşı sürekli kazanmaktır.
6- Devrimcilik, halk ve vatan sevgisidir.
7- Devrimcilik, eşitlik adalet özgürlüktür.
8- Devrimcilik, sevgi ve emektir.
9- Devrimcilik, mutluluğun resmini yapabilmektir.
10- Devrimcilik, yapabilirim inancını hiç yitirmemektir.
11- Devrimcilik, yarın yanağında kayrı her yerde

Hapishanelerde süren katliamın sorumlusu, uygulayıcısı
Adalet Bakanlığı’na karşı giriştiği feda eylemi sırasında,
AKP iktidarının emrindeki ölüm mangaları tarafından katledildi. Ardahan Çıldır İlçesi Gölbelen Köyü doğumlu
Eyüp Beyaz, 25 yaşındaydı. Karadeniz Teknik Üniversitesi
Giresun Eğitim Fakültesi mezunu bir öğretmendi. 1999’da
henüz öğrenciyken devrim mücadelesine katıldı. Mezun
olduktan sonra da halkının öğretmeni olarak devam etti
kavgasına. Gençlik örgütlenmesi içinde sorumluluklar üstlendiği dönemde defalarca gözaltına alınıp işkencelerden
geçirildi. Hep başı dik çıktı. Öğrenmeye açık, fedakar, mütevazi yapısı, militan kişiliğiyle daha ileri görevlere hazırdı.
Silahlı birlikler içinde istihdam edildi. Oligarşi onu ele geçirmek için özel ekipler kurmuş, adını, resmini afişe etmişti.
Ama o yeraltı faaliyetlerini serinkanlılık ve disiplin içinde
sürdürdü. Son üstlendiği görevde, 1 Temmuz 2005’te
cüretin, fedakarlığın, adaletin adı olarak hesap sormak için
yola çıktı. Zalimlerin en çok korudukları üslerine girerek,
üzerine doğrultulan namlulara meydan okuyarak ölümsüzleşti.

"Gençliğimiz eski yükten kurtulmuştur ve Leninist
vasiyetleri çok daha kolay benimsemektedir. Gençlik, Leninist vasiyetleri çok daha kolay kavradığı
için ve özellikle bu nedenden dolayı geri kalanları
ve tereddüt edenleri ileriye götürmeleri için çağırılmıştır. Her ne kadar onun bilgisi yeterli değilse de,
bilgi elde edinebilinilen bir şeydir. Bugün bilgiye
sahip değilse yarın olacaktır. Bundan dolayı görevi,
Leninizmi öğrenmek ve yine öğrenmektir.
Konsomolcu yoldaşlar!
Bolşevizmi öğrenin ve tereddüt
edenleri ilerletin! Daha az çene çalın, daha
çok çalışın, o zaman çalışmalırınız mutlaka başarılı olacaktır." / Stalin
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her şeyde hep birlikte olabilmektir.
12- Devrimcilik, adaletli olmaktır.
13- Devrimcilik, somut durumun somut tahlilini yapabilmektir.
14- Devrimcilik, inisiyatifli olmaktır. inisiyatifli
olmayan pasif duruma düşer.
15- Sıradan devrimciler olmamalıyız çünkü sıradan
bir çağda yaşamıyoruz.
16- Sevgiden yoksun devrimciler olmamalıyız.
17- Devrimcilik, her koşulda ihtilalciliğimizi korumaktır.
18- Devrimcilik, vefa,feda, adalettir.
19- Devrimcilik, hep ileriye bakabilmektir.
20- Devrimcilik, burjuva ideolojisine karşı sürekli
ideolojik mücadeleyi sürdürmeyi, ilişkilerinde ilkeli
ve kurallı olmayı, çalışma tarzında programlı ve kolektif olmayı gerektirir.
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Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz varız!

Merhaba Liseli Dev-Genç’liler...
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YANIMIZDAKİ ARKADAŞIMIZ, KARDEŞİMİZ,
ABLAMIZ, YOLDAŞIMIZ EDA’YI AKP FAŞİZMİ
TUTUKLADI. BİR TARAFTAN KENDİ İÇLERİNDE
ÇELİŞKİLERİNİ ÇÖZMEYE ÇALIŞAN AKP, DİĞER
TARAFTAN HALK DÜŞMANLIĞINI MEŞRULAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR... YİNE SÜREKLİ BİZE
SALDIRIYOR, SALDIRILARINI OHAL’LE
MEŞRULAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR.
BİZ; BU ÜLKENİN PARALARINI ÇALIP, BANKA
KASALARINA, AYAKKABI KUTULARINA
DOLDURMADIK!
AYAKKABI KUTULARINA BABALARIMIZIN
ANNELERİMİZİN ALINTERİNİ DOLDURAN TAYYİP
VE TÜM AKP’LİLER BAŞTA OLMAK ÜZERE HALK
DÜŞMANLARI TUTUKLANSIN!
BİZ; BU VATAN TOPRAĞINI SUYUNA KADAR
EMPERYALİST TEKELLERE PEŞKEŞ ÇEKMEDİK...
SATMADIK VATANIMIZI VE HALKIMIZI.. VATANI
VE HALKI SATAN TAYYİP VE TÜM AKP’LİLER
BAŞTA OLMAK ÜZERE HALK DÜŞMANLARI
TUTUKLANSIN!
BİZ KİMSENİN HAKKINI YEMEDİK, ADALETSİZLİK YAPMADIK! ASIL BU HALKIN HAKKINI YİYEN
AÇLIK-YOKSULLUK İÇİNDEKİ HALKA CEZALAR
YAĞDIRAN, HALK DÜŞMANLARI; ALINTERİMİZİ
SÖMÜREN, BİZE ZULMEDEN BURJUVALAR, YANİ
ZENGİNLER VE ONUN FAŞİST İKTİDARI AKP’LİLERİN KATLİAMLARINI,HIRSIZLIKLARINI,
AHLAKSIZLIKLARINI AKLAYANLAR
YARGILANMALIDIR...
BİZ, EDALAR BU ÜLKENİN EN ONURLU,
EN NAMUSLU ÇOCUKLARIYIZ..
EN SOYLU DAMARIYIZ BU ÜLKENİN LİSELİ
DEV-GENÇ’LİLER OLARAK!
YERİ GELDİĞİNDE AKREPLERDE İŞKENCE
GÖRDÜK, YERİ GELDİ SEVDİKLERİMİZDEN
TECRİT EDİLDİĞİMİZ İÇİN HAFTALARCA AÇLIK
GREVİNE YATTIK, YERİ GELDİ İŞÇİNİN, YERİ
GELDİ TAYAD’LI AİLERİMİZİN YANINDA
MÜCADELE ETTİK, EDİYORUZ..
EDA TÜM LİSELİLERİN SIRA ARKADAŞI, EDA TÜM
LİSELİ DEV-GENÇ’LİLERİN YOLDAŞIDIR!
BİR GÖZ TUTSAKKEN DİĞER GÖZ ÖZGÜR
OLAMAZ.. EDA’NIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAĞLAYANA
KADAR GECE-GÜNDÜZ DEMEYECEK, NE
YAPABİLİRSEK YAPABİLDİĞİMİZDEN FAZLASINI
YAPARAK, EDA’YI DÖRT DUVARDAN,
FAŞİZMİN ELİNDEN ALACAĞIZ!
DÜN MEHMET’İ NASIL ALDIYSAK BUGÜN DE
EDA’YI ALACAĞIZ!
AKREBİNİZ, TOMANIZ, POLİSİNİZ, ÇEVİĞİNİZ
OLSA DA KORKUN BİZDEN!
BİLDİRİDEN, ELİMİZDEKİ TAŞA, MOLOTOFA...
KULAKTAN KULAĞA, KİŞİDEN KİŞİYE... KAPIDAN
KAPIYA... EVDEN EVE... sesimizi taşıyacağız...

YOKSULLUĞUN MATBAASI
BU HAFTA DUVARLARA NE YAZALIM:
AKP HALK ÇOCUKLARINA DÜŞMAN!
EDA’YA ÖZGÜRLÜK! LİSELİ DEV-GENÇ

“Dere her zaman
kütük getirmez”
Bir iş sırasında beklenen sonuç her
zaman alınmayabilir.
Kendiliğindenciliğe bırakmamak
gerekir, tedbir almak gerekir.
DİKKAT LİSELİLER! EDA’YA MEKTUP YAZMAYI
UNUTMAYIN! SİZİ BEKLİYOR!
Milli Eğitim Bakanlığının 2014-15 eğitim öğretim
yılı için hazırladığı rapora göre Türkiye’de toplam
9 bin 601 ortaöğrenim kurumu bulunuyor. Bu
kurumlarda 5 milyon 691 bin 71 öğrenci eğitim
görüyor. Mesleki eğitim veren kurumlar olarak
tanımlanan meslek liselerinin sayısı ise 3 bin 296 olarak kayıtlara geçerken, bu kurumlarda 1 milyon 810 bin 990 öğrenci eğitim görüyor.
Yoksul ailelerin evlatlarının kolunda "altın bilezik" olsun diye
gönderdikleri meslek liseleri bugün tekelci burjuvaların ucuz
iş gücü olarak gördükleri birer imalathane haline gelmiştir.
Bu okullarda patronların ihtiyaç duydukları sanayi dallarına
göre ucuz işçi imal edilmektedir.
Buna rağmen, meslek lisesinden mezun olan herkesin ucuza
da olsa iş bulabildiği yanılgısına düşülmemelidir. Bugünün
istatiksel verilere göre; mesleki lise mezunlarının %44’ü, genel lise mezunlarının ise sadece %25‘i istihdam edilmektedir.

LİSELİLERİN EN FAZLA
ZAMAN GEÇİRDİĞİ YERLER
NERELERDİR?
Liseliler en fazla, okulda, dershanede,
internet kafelerde ya da evde bilgisayarda, cafelerde vakit geçirirler.
BİZ BUNU DERNEĞE NASIL TAŞIYACAĞIZ;
ONLARIN SEVDİKLERİ BEĞENDİKLERİ
BİR ŞEY YAPACAĞIZ...
O ZAMAN İNTERNETİ, BİLGİSAYARI
AÇABİLİR MİYİZ?..
DERSLERE ÇALIŞABİLECEKLERİ
BİR ORTAM YARATABİLİRİZ.
CAFE GİBİ BİR YERİ ÖRGÜTLENME
HALİNE GETİREBİLİRİZ...

BİR KEZ DAHA KAZANACAĞIZ!

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

NEDEN LİSELİLER?
LİSELİLERE NASIL ULAŞACAĞIZ?
Liseli gençlik halkın en dinamik, eğitime öğrenmeye en açık kesimidir. Özelliklede yaşları itibariyle gelişmeye açık,
sınıfsal özelliklerinden dolayı düzene,
düzenin getirdiklerine politik bir bakış
açısıya olmasa bile, öfkeye sahiptirler.
Çok genç ve yaşamda tecrübesiz oldukları
için öğrenmeye meraklıdırlar, her an
olumlu ve olumsuz şeylerden etkilenebilirler. Bu yüzden her gün yeni şeyler öğrenmenin, yeni şeyler yapmanın, yeni
yerlere gitmenin heyecanını taşıyorlar.
Onlar için yeni şeyler yapmanın hiçbir
engeli yoktur. Bu nedenle bir şey yapacakları zaman çok rahat bir şekilde genç
yaşlarının verdiği heyecanla amansız en
öne atılanlardır. Yeni gençlik, liseliler
dünya devriminin motor gücü, toplumu
harekete geçirecek olan dinamik fikirlidir.
Liseliler umuttur, geleceğin inşaasına alınteri katacak olan küçük yaştaki ustalardır.
Atılganlıkları coşkularından beslenir
liselilerin, bu coşku onlar için “YENİ“
nin verdiği hazdır. Genç olmanın doğası
gereği toplumda en temiz kalmış ve bir
çok olumlu özellikler taşırlar. Tuttuklarını
koparan bir tarzları vardır. Bu tarzı onların ufkunu genişleterek, halk ve vatan
gerçeğini anlatarak ileriye taşımalıyız.
Kitleleri harekete geçirecek liseliler,
bu kadar önemli bir yere sahipken mücadelemizde, mesele artık liselilere gitmektir. Liselilere yönelik kitle çalışmasında bütünlüklü düşünmeli, ele almalı ve öyle hareket etmeliyiz. Bütünlüklü düşünmek kendini düşüncede pratikte sınırlamamaktır. Liseli gençlik
kolay ulaşabileceğimiz bir kesimdir.
Gençliklerinin yarattığı karakter itibariyle
coşkularıyla ve atılganlıklarıyla liseliler
sokaklarda, caddelerde, eğlence mekanlarında, vs. birçok yerdedirler. Liselileri bulacağımız, ulaşabildiğimiz en
temel yer ise tabiki liselerdir. Binlerce

öğrenci sabahtan akşama kadar vakitlerini okullarda geçiriyor.
AKP’nin bugün nasıl bir politika
izlediği çok açık bir gözle görülmektedir. Her yıl değişen sınav sistemleri, bilimden ve gerçeklerden
uzak içi boş olan okul müfredatları,
AKP eliyle açılan özel liseler, bugün
liseliler üzerine kara bir bulut gibi
çökmüşler adeta. Eğitimin parayla
satıldığı, yoksul, emekçi halkın çocuklarına eğitim hakkı dahi verilmediği liseler, AKP’nin güdümünde
ticarethanelere dönüştürülmüştür.
Bu nedenledir ki Liseli Gençlik ve
AKP’nin politikaları arasındaki çelişki derinleşmekte, günbegün liseliler daha büyük ve politik bir
öfkeye sahip oluyorlar. Liseli DevGenç’lilerin her lisede, her sınıfta
olması bu öfkenin örgütlü bir güce
dönüşeceğinin ifadesidir. Örgütlü
gençlik direniş ve halkı harekete
geçirmek demektir.
Önemli olan apolitik liseli gençliği politikleştirmektir. Liselilerin
bu atılganlığı, cüreti, coşkusu düzen
tarafından olumsuz yerlere kanalize
edilmektedir. Liselilerin öğrenmeye
açık yanlarını düzen kendine yedeklemek ister. Vatansever yanlarını
kullanarak kendi faşist örgütlenmelerinin içine katmak ister. Yedekleyemediklerini ise okul önlerine,
hatta içlerine kadar gelen uyuşturucu, çeteleşme, alkol, sigara, mafya
vb. ya da televizyon, internet, telefon
gibi bağımlılıklarla teslim almaya
çalışır. Bugün haber bültenlerinde,
gazete sayfalarında hemen hemen
hergün çete olaylarının, uyuşturucudan ölümlerin, düzenin verdiği
bunalımın, yarattığı karamsarlıktan
dolayı evden kaçmaların, çocuk işçilerin haber yapılmadığı gün yoktur.
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Bunu yaratan burjuva kültürünün kendisidir.
Liselileri örgütlemeliyiz. Liseliler neredeyse oraya
gitmeliyiz. Bunun için önce onları tanımalıyız, yaşamlarının bir parçası olmalıyız. Onları tanımalı, inanmalı,
sevmeli onlara emek vermeliyiz. Hergün Liseli DevGenç’liler ajitasyonlarıyla, afişleriyle, bildirileriyle, Öğrenci Meclisi çalışmalarıyla okullardadır. Sadece okul
saatleri içerisinde bizi görmemeli yaşamlarında olmalıyız
liselilerin. Bunun tam aksi bürokratik bir çalışmadır.
Biz memur değiliz, devrimciyiz, halkı örgütlemek için
24 saat bizim olmalıdır. Ki sabah gidip akşam gelinen
bir çalışma tarzı ile sonuç alınamaz.
Gerekirse hiç afiş asmadan, bildiri dağıtmadan bile
kitle çalışması yapabilmeliyiz. Öğrenciler dersten kaçtığı
zaman ya okulun en kuytu köşesinde ya da okul kantininde
olurlar.
O halde bizim gideceğimiz yerler buralardır. Onlara
mücadelemizi Dev-Genç’i anlatalım. Etkinliklerimize davet
edelim “davet etsek de zaten gelmezler” düşüncesiyle ön
yargılı yaklaşmayalım. Bırakalım gelip gelmeyecekleri
kararını bizim ön yargımız değil onlar versinler. Belki bir
kez iki kez gelmeyecektir ama mutlak bir gün bizleri kırmamak namına da olsa geleceklerdir. Onlara yeniyi biz
gösterelim. Liselilerin yenisi ve doğrusu biz olmalıyız.
Liselilerin cüreti vardır. Bu cüretlerini devrimci
saflarda çelikleştirmeli, doğruya yöneltmeliyiz. Liselilere
güveneceğiz ve onlara görev, sorumluluk ve insiyatif
vereceğiz. Militanlığı ve heyecanını yazılama, afiş,
etkinlik örgütleme vb. eylemlere katmalıyız.
Bugün liseli çalışması yapmak, liselileri örgütlemek
bir kadro çalışmasıdır. Geleceğin, devrimci hareketinin
kadrolarıdır liseliler. Onlara bu gözle bakmalıyız. Bu
yüzden bir “ağaç yetiştirir” gibi emek vermeliyiz bizde.
Tüm Liseli Dev-Genç’liler tekrar düşünmeli tekrar ele
almalıdır liseli çalışmasını... Bizim istediğimiz derneğimize
gelecek, etkinliklerimize katılacak bir kaç liseli değil,

tüm liselerde geniş liseli örgütlenmeleri yaratmak, ulaşamadığımız tüm liselilere ulaşmaktır. Komiteler, Öğrenci
Meclisleri sürecimizin kaçınılmaz gereklilikleridir. Bugün
komitelerle, meclislerle çalışma yapmamak, örgütlenmeleri
oluşturmamak dar bir çalışma içinde tecrit olmaktır.
Liselerde çağrı komitelerinden, etkinlik komitelerine,
güvenlik komitelerinden, genel kampanya komitelerine
kadar örgütlenmeli, liselileri dahil etmeliyiz. Komitesiz
hiçbir lise ve liselinin bulunmadığı hiç bir komite kalmamalıdır.
Gerçekçi düşüneceğiz ve öyle hareket edeceğiz. Liseliler okullardan arta kalan zamanlarını pikniklerde,
parklarda, internet kafelerde geçiriyorlarsa bizde buralarda
örgütlenmeye gideceğiz. Ancak böyle böyle her mahalleden, her sınıftan, her liseden, bizim çalışmamızı
yapacak bir liseli çıkartırız.
Okul başkanlarından, sınıf temsilcilerine kadar tüm
liseliler bizim olmalıdır. Çevremize bakacağız. Bugün
her ailede en az bir liseli, lisede okuyan lise çağında yeğenleri akrabaları vardır. Onlarla tanışmalı, pikniklerden
kahvaltılara; tiyatrodan, film izleme günlerine kadar
her yerde olabilmeliyiz.
Böylelikle farklı semtlerde liselere gitme, ordaki liselilerle tanışma, yeni liselilere açılma şansımız olacaktır.
Liseli Dev-Genç’liler dünden bugüne liseli gençliğin
örgütlenmesinde büyük bir miras bırakmıştır. Bu mirası
liseli mücadelesinde daha ileriye taşımak için;
- Liselileri semt semt, mahalle mahalle, lise lise,
sınıf sınıf tanıyacağız.
- 24 saat yaşamlarında olacağız.
- Liselerde komiteler kuracak, liselileri komitelere
katacak, Öğrenci Meclislerini örgütleyeceğiz!
- Liselilere sorumluluk ve görev verip denetimi
sağlayacağız.
- Liseliler ile “Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye”
şiarıyla yeni Hasan Selim’ler, Şafak’lar yaratacağız.

Sürgünlerle, İşkencelerle Özgür Tutsakları

Teslim Alamazsınız!
İzmir Dev-Genç 6 Ağustos'ta bir açıklama yayınlayarak,
tutsaklara yönelik saldırılara sessiz kalmayacaklarını ifade
etti. Açıklamada: “Katil iktidarın OHAL adı altında halkı
ve devrimcileri sindirmeye çalışmaları yetmiyormuş gibi
şimdi de Özgür Tutsaklarımızı başarılı olamadığı tecrit
politikası sonrası sürgünlerle ve işkencelerin boyutunu
arttırarak yıldırmaya çalışıyorlar.
Son bir haftadır ard arda yapılan sürgünlerle Kırıklar
1 No’lu F Tipinde ki tutsaklarımız çeşitli hapishanelere
ağır işkencelerle, ters kelepçelerle sürgün edildi.
Biz bu işkenceleri, bu sürgünleri ilk defa yaşamıyoruz.
Ulucanları da, 19 Aralıkları da gördük katledildik ama
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hiçbir zaman teslim olmadık. Bombalarınıza, kimyasallarınıza yeri geldi bedenlerimizle barikat olduk.
122 canımızı verdik ve kazandık zaferi ama sanmayın
ki direniş bitti. 122 canımızla kazandığımız hakları canınız
istediği gibi alamayacaksınız.
Bugüne kadar ne işkence ne de baskıyla yıldıramadığınız
gibi şimdi de OHAL’in arkasına saklanarak yaptığınız
saldırılarla, ahlaksızlıklarla bir kez daha yılmadığımızı
göreceksiniz.
Özgür Tutsaklara yaptığınız her işkencenin, ahlaksızlığın
hesabını vereceksiniz. Özgür Tutsaklara kalkan elleri kıracağız!” denildi.

BİR KEZ DAHA KAZANACAĞIZ!

Ülkemizde Gençlik
Dev-Genç’liler Okuma Gruplarında Buluşuyor
Bilgi Güçtür! Okuyarak Gücümüzü Büyütelim!
1 Mayıs: 1 Mayıs Mahallesi liseli
Dev –Genç’liler 4 Ağustos’ta okuma
grubunda buluştu. Çizgilerle Anadolu
tarihimiz kitabından 35 sayfa okuyarak
üzerine sohbet ettiler. Okumaya 5
liseli Dev-Genç’li katıldı. Ayrıca 122
şehidimiz ve ölüm oruçları üzerine
de konuşuldu.
Gazi: Dev-Genç’liler 5 Ağustos’ta
Gazi Mahallesinde Oku Gruplarında
“Yozlaşma” üzerine konuştu. İlk başta
yozlaşmanın ne olduğuna dair bir yazı
okundu. Yozlaşmanın kim tarafından
hayatımıza sokulduğu, kimlere yarar
sağladığı, düzenin yozlaşmayla nasıl
bir gençlik yaratmak istediği ve yozlaşmaya karşı nasıl mücadele etmek
gerektiği üzerine konuşularak, öneriler
sunuldu. 1,5 saat süren okuma grubuna
9 Dev-Genç’li katıldı.
Esenyurt: Liseli Dev-Genç’liler 3
Ağustos’ta Esenyurt’ta kahvaltı ve
okuma yaptı. 2 liselinin katıldığı okuma
grubunda “Çizgilerle Anadolu Tarihi”

kitabından 33 sayfa okundu, Yürüyüş
dergisindeki “Liseliyiz Biz” köşesi
okundu ve tartışıldı. Devrimciliğin
zorunluluğu üzerine çalışma yapıldı
ve şehidimiz Fatma Bilgin’in özgeçmişi
okundu.
Elazığ: Elazığ’da Dev-Genç’liler
2 ağustos günü okuma gruplarında bir
araya geldiler. Çalışmaya bir DevGenç’linin “Düşman çizmesi altında
yurdum” şiiriyle başlandı. Daha sonra
“Mahir Hüseyin Ulaş” kitabı okundu
kitap okumasından sonra “Halk kimdir?
Halk düşmanları kimlerdir? Üzerine
sohbet edildi.
Sarıgazi: Sarıgazi’de 4 Ağustos’ta
liseliler okuma gruplarında buluştu.
Okuma öncesi düzenin eğitim sistemi
üzerine tartıştıktan sonra 1 saat okuma
yapıldı. Okuma ve üzerine tartışma
bittikten sonra çay içip sohbet ettiler.
Genç Bedenlerimizi Her Ne Kadar
Tecrit Hücrelerine Koysanız da Liseli
Dev-Genç’liler Bu Kavganın En Önün-

AKP 17 Yaşındaki Liselilerden ve
Halka Gerçekleri Anlatan Yürüyüş Dergisinden Korkuyor!

Eda Yaren ARİK Serbest Bırakılsın!
5 Ağustos’ta İstanbul Gülsuyu Mahallesi’nde Yürüyüş Dergisi dağıtan
Halk Cepheliler dergi dağıtımı sırasında
polisin saldırısına uğradı. Gülsuyu’nda
gözaltına alınan Liseli Dev-Genç’li
Eda Yaren ARIK 6 Ağustos’ta çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Konuyla
ilgili yapılan yazılı açıklamalarda kısaca şu sözlere yer verildi;
Liseli Dev-Genç: “Eda 17 yaşında
olmasına rağmen kocaman yüreğiyle
mücadele eden adalet isteyen bir liseli.
Yürüyüş dergisi bizim halka ulaşma
aracımızdır. İşte bu yüzden bu düzen
Yürüyüş dergisinden korkuyor. 17 yaşındaki liselileri tutuklayan bu düzen
adaletsizdir. Adaleti biz sağlayacağız
En son tutukladığınız Liseli DevGenç’li Mehmet’i 15 gün tutabildiniz.
Güçsüzsünüz; gücünüz kuru gürültüden

ibaret, tutuklamalarınız korkunuzdandır. Mehmet için verdiğimiz mücadeleyi Eda için de vereceğiz. Daha çok
dergiyi halka okutturacak, daha çok
liseliyi örgütleyeceğiz!”

de Yer Almaya Devam Ediyor – Edecek!
Altınşehir: Geçtiğimiz hafta okuma grubunu kuran Liseli Dev-Genç'liler
bu hafta "Bu Halk Bu Vatan Bizim"
kitabını okudular. Yaklaşık 40 sayfa
kitap okumanın ardından şehitlerimizin
sözlerini ve Nazım Hikmet’in şiirlerini
okuyarak okumayı bitirdiler. Altınşehir
Liseli Dev Genç'liler 5 Ağustos'ta birlikte kahvaltı yaparak güne başladılar.
Ardından aile ziyaretlerine başlayan
Liseli Dev Genç'liler aileler ile OHAL
ve devrimcilik üzerine sohbet edip ailelerin sorunlarını da dinlediler. Liseli
Dev Genç'liler aile ziyaretleri sırasında
dergi dağıtımı da yaptılar. Halka Yürüyüş dergisinin son iki sayısını ulaştırdılar. Altınşehir Liseli Dev Genç'liler
Bayramtepe Mahallesi’ni gezdiler gezinti sırasında bir sapığı teşhir ettiler.
Ve yine halkla sohbet ederek günlerine
son verdiler.
İstanbul 1 Mayıs Mahallesi Liseli
Dev-Genç'liler 10 Ağustos'ta yazılama
yaptı. Yapılan çalışmaya 3 liseli DevGenç'linin katıldığı çalışmada 4 yazılama yapıldı.

Sayı: 534

Yürüyüş
14 Ağustos
2016

şımıza yapılan işkencelerin de hesabını
soracağız. Siz tutukladıkça katlettikçe
çoğalarak geleceğiz, saraylarınızı yıkacağız!”
Topkapı Liseli Dev-Genç: “…
Eda, AKP faşizminin yaptığı katliamları, Kürdistan’da katledilen küçük
çocukların hesabını sormak için onlara
umut olmak için 17 yaşında kocaman
yüreğiyle mücadeleye atılmıştır. Liseliler! Eda sizin arkadaşınız… Onu
yalnız bırakmayalım mektuplarımızla
Eda’nın yanında olalım.”

Kartal Liseli Dev-Genç: “AKP’nin
darbeyi bahane ederek çıkarttığı OHAL
yasası halka, halkın evlatlarına zarar
vermeye devam ediyor... Liseliler
ülkemizin dört bir yanında düşmana Gençliğin Sesi Halkın Kulaklarında
karşı, eğitim sisteminin çarpıklığına
karşı örgütleniyor ve direniyor. Olmaya Devam Edecek
Dev-Genç’liler 4-5 Ağustos’ta İstanbul
Okmeydanı’nda FKME’lerle, halka
dayatılan zulmün, sömürünün he- Kadıköy’de ve Gazi Mahallesi’nde DEVsabını soruyor, uyuşturucu çetele- GENÇ dergisi dağıtımı ve tanıtımı yaptı. Genrine karşı savaşıyor. Berkin ve ül- çliğin yoğun olarak gittiği kafelerde yapılan
kemizde katledilen tüm çocuklar çalışmalarda gündem üzerine ve gençliğin
için “Adalet İstiyoruz” diyor. ”Li- programı hakkında bilgi verildi. Çalışmalarda
seliyiz, Bu Kavgada Biz de Varız” Kadıköy’de 137, Gazi Mahallesi’nde 20 DEVdiyor. Eda'nın ve diğer 5 arkada- GENÇ dergisi ulaştırıldı.

İNANCIN VE CÜRETİN OLDUĞU YERDE DİRENİŞTE DE SINIR YOKTUR! 3 9

Ülkemizde Gençlik

Liselilerden Korkan Bir Düzenin Sonu Yakındır…
Dersim’de 30 Mart 2016’da
AKP’nin katil polisi ve işbirlikçi savcısı
tarafından yılda onlarca kez gözaltına
alınan liseli Neslihan Albayrak komplolarla tutuklanmıştı. Tutukluluğunun
üzerinden 5 ay geçmesine rağmen hukuksuzca tecrit işkencehanelerinde tutuluyor. Bu işkence ve hukuksuzluğa
sessiz kalmayan yaşıtları yani Liseli
Dev-Genç’liler bulundukları bölgelerden
çalışmalar ve açıklamalar yaparak Neslihan’ı sahiplendi. Konuyla ilgili yapılan
açıklama ve çalışmalar şu şekilde:

Sayı: 534

Yürüyüş
14 Ağustos
2016

Kartal Liseli Dev-Genç: “…Dersim
halkı onu çok iyi tanır. Suruç Katliamı’ndan hemen sonra AKP il binası
önünde tek başına yaptığı oturma eyleminden tanır. İşkenceci polisler 11 ayda
19 kere gözaltına aldı; işkence gördü
ve tehdit edildi. Her gün yüzlerce kişinin
uyuşturucu batağına battığı, İlkokul önlerinde uyuşturucu satıldığı, Kürdistan’da
küçücük çocukların katledildiği bu ülkede
AKP’nin polisleri “ülkenin huzuru ve
güvenliği için” 17 yaşında bir kızın
peşinde dolaşır hale gelmiştir. Neslihan
Albayrak komplo sonucu tutuklandı
yaklaşık 5 aydır Elazığ E tipi hapishanesinde. Liseliler, Halkımız! Neslihan
sizin arkadaşınız, kızınızdı. Onu Dersim
sokaklarında parasız eğitim için afiş
asarken görürdünüz. Suruç katliamının
hesabını sormak için AKP Tunceli il
binası önünde tek başına yaptığı oturma
eyleminde gördünüz. Berkin için adalet
isteyen sesini duydunuz. Şimdi Neslihan
için adalet isteme sırası bizde. Neslihan’ı
yalnız bırakmayalım ona, sahip çıkalım…”
Sarıgazi Liseli Dev-Genç: “Neslihan
Albayrak 17 yaşında Dersimde liselilerin
sorunları, hakları için mücadele eden
Kürdistan’da yaşayan katliamlara sessiz
kalmayan bir liseli Dev-Genç’lidir. Dersim polisi aylarca onu tehdit etti, 11
ayda 19 kere gözaltına alındı. Ama Neslihan mücadelesine devam etti. Neslihan
Albayrak yaklaşık 5 aydır Yürüyüş Dergisi dağıttığı, Berkin Elvan için adalet
talebinde bulunduğu ve parasız eğitim
istediği için Elazığ E tipi hapishanesinde
tutuklu 17 yaşında ve tecrit ediliyor. İlk
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mahkemesi 24 Haziranda Tunceli Adliyesinde görüldü. Güvenlik gerekçesiyle
mahkemeye getirilmeyen ve SEGBİS’
te ifade vermesi istenince bunu kabul
etmeyen Neslihan tamamen yasal ve
demokratik haklarını kullandığı için tutuklandığını, görüntülü ifade vermeyi
kabul etmediğini söyledi. Mahkeme
tam bir hukuksuzluk örneği sergileyerek
kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle tahliye vermedi ve mahkemeyi 10 ağustos
tarihine erteledi. 17 yaşındaki bir liselimizin adalet talebi bile sizi korkutuyor…”
Armutlu Liseli Dev-Genç: Yaklaşık 6 aydır tutsak olan Liseli DevGenç’li Neslihan için yazılamalar yapıldı. Armutlu Meydanı’na “AKP Faşizminin Tutukladığı 17 Yaşındaki Neslihan Albayrak Serbest Bırakılsın! Armutlu Liseli Dev-Genç” imzalı pankart
asıldı. “Katil AKP’nin tutukladığı Neslihan’ın sesi olmaya devam edeceğiz”
denilerek şu açıklama yapıldı: “…Neslihan Albayrak AKP’nin liseli gençliği
teslim alma saldırısına karşı en önde
direnen bir Liseli Dev-Genç’lidir.
AKP’nin ahlaksız katil polisleri Neslihan’ı verdiği bu haklı mücadeleden
vazgeçirmek için onlarca kez gözaltına
aldı; işkence yaptı ama Neslihan’ı yıldıramadı. Bu seferde tutuklayarak Neslihan’ı verdiği bu haklı mücadeleden
vazgeçirmek istiyor. Neslihan Albayrak
yalnız değildir yanında biz varız, yanında
o çok sevdiği halkı var! Bu ülkede
herkes sussa bile biz konuşuruz. Parasız
eğitim hakkımızı almanın yolunun Tam
Bağımsız Türkiye için mücadele etme
yolundan geçtiğini biliyoruz. Bunun
için ne bedel olursa olsun ödemekten
vazgeçmeyeceğiz. Neslihan bugün bu
bedeli ödüyor. Neslihan’ı o hücrelerden
alana kadar, Tam Bağımsız Türkiye’yi
kurana dek mücadelemiz sürecek.”
Çayan Liseli Dev-Genç: Liseli
Dev-Gençliler AKP’nin tutukladığı 17
yaşındaki Neslihan için pankart astı.
Gece pankartı sökmeye gelen polislere
Liseli Dev-Genç’liler taşlarla karşılık
vererek engel oldu. Bunun üzerine halk
düşmanları arkalarına bakmadan kaçtılar.

Ardından yapılan yazılı açıklamada kısaca şu sözlere yer verildi: “AKP 17
yaşındaki liseli Neslihan Albayrak’ı tutuklayarak korkusunu göstermiştir. Bizler
17 yaşındaki Neslihan olup AKP faşizminin korkusunu daha da büyüteceğiz.
17 yaşındaki Neslihan Albayrak 6 aydır
Elazığ E Tipi Kadın Hapishanesindedir.”
Esenyurt Liseli Dev-Genç: Liseliler 3 Ağustos‘ta Yeşil Kent’te “Adalet
İstiyoruz, Alacağız! – Halk Cephesi”
imzalı pullamadan 150 adet astı. Ardından “17 Yaşındaki Neslihan Albayrak
Serbest Bırakılsın! Liseli Dev-Genç”
imzalı pankart asılarak liseli Neslihan
için adalet talep edildi.
İzmir Dev-Genç: “Faşizm hayatın
her alanında Dev-Genç’lilere saldırmaya devam ediyor. Ve bugünlerde
de darbe teşebbüsü bahane gösterilerek
ilan edilen OHAL... OHAL’in ilanı
demek yeni katliamlar, işkenceler, yeni
tutuklamalar demektir. Yıllardır devrimcilerin üzerindeki faşizm baskısını
meşrulaştırmak demektir. OHAL’i tanımıyoruz… Berkin Elvan için adalet
istemeyi, halkın evlatlarını sahiplenmeyi, Kürdistan’daki katliam politikalarını halka ifşa etmeyi suç sayan
faşizm halkın çocuklarını bu sebeplerle
tutukluyor. Tutuklamalar ile halkın çocuklarını yıldırmak istiyor… Bizler
Dev-Genç’liyiz, 46 yıldır faşizme
teslim olmadık, olmayacağız. Faşizmi
teslim aldık, alıyoruz. Bir gün Hasan
Selim Gönen oluyoruz, bir gün Şafak
Yayla... Bahtiyar oluyoruz; Çiğdemlerle, Bernalarla geliyoruz. Tutuklamalarınız, gözaltılarınız ve işkenceleriniz bizi yıldıramaz. Elif olur hesabını
sorarız her adaletsizliğin.”

BİR KEZ DAHA KAZANACAĞIZ!

Ülkemizde Gençlik
Ankara’da Dev-Genç’liler Adalet Kampanyası Çalışmalarına Devam Ediyor
Ankara’da Dev-Genç'liler, “Adalet İçin Açlık Grevindeyiz” kampanyası için 2 Ağustos'ta Natoyolu ve
Batıkent mahallelerinde kapı çalışması yapıldı. Halka
1000 adet bildiri ulaştırıldı. 100 sticker yapıştırıldı.
Dev-Genç’liler ayrıca, 4 Ağustos’ta Tuzluçayır Mahallesi
ve meydanında “Adalet İçin Açlık Grevindeyiz”, “Ekmek, Adalet Ve Özgürlük İçin Süresiz Açlık Grevindeyiz
Sen de Katıl!" yazılı 90 adet afiş astı.
Ankara’da Yapılan Açlık Grevini Desteklemek İçin
Ulaşacağınız Telefon Numarası:
0541 835 37 44
Adana’da işçilerin yoğun olduğu Şakirpaşa Sanayi
Sitesi’ne 9 Ağustos’ta “DİSK- Genel İş işçisi Oya
Baydak İşe Geri Alındı Direndik Kazandık- DİH/
Liseli Dev-Genç” imzalı pankart asıldı.

Birlikte İzlediğimiz Filmlerle
Alternatif Kültürümüzü Yayıyoruz
Armutlu Direniş Tepesi’nde Liseli Dev-Genç'liler 3
Ağustos'ta "Şevkat Yerimdar 1" filmini izlediler. Filmin
başlamasıyla çevredeki insanlarda film gösterimine katıldı.
Filmin bitiminde ise filmde vurgulanan adaletsizliklere
karşı gelme ve gerçek mahalle delikanlılığı üzerine konuşuldu. Film gösterimine 18 liseli katıldı.

Devrimci Sanat Dergisini
Her Eve Yetiştireceğiz
İzmir Doğançay Mahallesi’nde Grup Yorum Gönüllüleri 3 Ağustos’ta Kültür Sanat Yaşamında Tavır
dergisinin dağıtımı ve tanıtımı yaptı. Ayrıca devrimci
müzik grubu Grup Yorum hakkında bilgi verildi. Doğançay halkına Grup Yorum’un festival için bir konser
vereceği söylendi. Son olarak 20 derginin dağıtımının
ardından mahallede kış mevsimi için hazırlık yapan
halka yardım edildi ve Dersim’de yapılacak olan
Munzur Doğa Festivali için çağrı yapıldı.

Devrimci Tutsaklar Yalnız Değildir!
Dev-Genç'liler 6 Ağustos'ta İzmir Bornova’da
OHAL’e karşı ve devrimci tutsakları sahiplenmek için
ozalitler astı. 2 Dev-Genç'linin katıldığı çalışmada 4
ozalit asıldı.

Liseli Dev-Genç'lilerden
"Halkın Milisi Ol" Çağrısı
Liseli Dev-Genç'liler 1 Ağustos'ta Karşıyaka’da “Polis
Olma, Asker Olma, Halkın Milisi Ol" yazılamaları yaptı.

İzmir Yazılamalarına Halkın Desteği
İzmir Liseli Dev-Genç'lilerin 1 Ağustos’ta yapılan
"Polis Olma, Asker Olma, Halkın Milisi Ol” yazılamasının fotoğrafını halkımızdan bir arkadaşımız çekip
sosyal medyada Dev-Gençl'ilere selam gönderdi.

Neslihan Albayrak’a Özgürlük!

Liseli-Dev-Genç’li Neslihan
Yine Tahliye Edilmedi
Liseli Dev-Genç’li Neslihan Albayrak’ın Tunceli Adliyesi’nde görülen duruşmasında SEGBİS’te ifade vermeyi
kabul etmediği için Neslihan’ı tahliye etmedi. Mahkeme 21
Ekim tarihine atıldı. 17 yaşındaki genç kızlarımızın düzenin
karşısında boyun eğmemesi korkutuyor AKP’yi. İstiyorlar
ki karşılarında el pençe duran “tamam efendim, yapmadım
efendim” diyen sümüklüler olsun. Ama hayır, Neslihan
mahkemede “siz benim savunma hakkımı engelleyemezsiniz,
ben yüz yüze yargılanma hakkımı kullanmak istiyorum”
dedi. Neslihan’ın bu dik duruşu tüm liseliler adınadır aynı
zamanda. Liseliler! Halkımız Neslihan’ı yalnız bırakmayalım;
mektup yazalım.

Teslim Olmayacağız;
Okurumuzla, Dağıtımcımızla,
Her Satırı İçin Bedeller Ödenmiş
Dergimizle Gerçekleri
Anlatmaya Devam Edeceğiz!
AKP faşizmi, 5 Ağustos günü Yürüyüş dergisi okurlarının
Gülsuyu Mahallesi’nde yaptığı toplu dergi dağıtımına
saldırdı katil polisler. Bu saldırıda 6 kişi gözaltına alındı.
İlk olarak 18 yaşından küçük Eda Yaren Arık tutuklandı.
18 yaşın üstündeki diğer dağıtımcılarımızın ise gözaltı
süreleri 7 güne uzatıldı ve yapılan işkenceleri avukatlarından
öğreniyoruz!
AKP kendi iktidarını sağlamak için çıkarılan OHAL
kanunlarını ise öncelikle halka, devrimcilere uyguladı.
Çünkü iktidarının garantisi olarak halkı sindirmeyi, direnen
tüm güçleri ortadan kaldırmayı hedefliyorlar!
Ancak buradan tüm halkımıza çağrımızdır! OHAL yasalarını tanımıyoruz, bu yasalarla bizleri sindiremezler!
İrfan Ağdaş AKP faşizminin kendine örnek aldığı 90’lı
yıllarda, 17 yaşının coşkusu ve direngenliğiyle kaybetmelere,
işkencelere meydan okuyarak adımlamıştı Alibeyköy sokaklarını!
Bugün de çaldığı her kapıya, çay içtiği, su içtiği her
eve umut taşıyor dağıtımcılarımız. 7 gün gözaltı ve işkencelerin 17 yaşındaki gençlerimizin tutuklanmasının tek
sebebi işte bu büyük korkularıdır! Şimdi asıl onların korkularını büyütme zamanı; dergimizi her zamankinden daha
çok sahiplenmenin zamanıdır!
Gözaltılar Tutuklamalar Bizleri Yıldıramaz!
Eda Yaren Arık Serbest Bırakılsın!
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Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm İçin
YÜRÜYÜŞ Dergisi
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Sırtımızdan
Vuranlardan
Hesap Sormak
İçin Yürüyüş
Okuyalım,
Yürüyüş Okutalım!
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Umut, coşku ve inatla sürdürdüğümüz Yürüyüş
dergisi çalışmaları şu şekilde;
İSTANBUL
Gülsuyu: Halk Cepheliler 2 ve 5 Ağustos’ta
Yürüyüş dergisi dağıtımı yaptı. 5 Ağustos’ta
yapılan çalışmada ilk olarak mahallede bulunan
Mahir Hüseyin Ulaş Parkı’nda 20 Halk Cepheli
bir araya geldi. Coşku ile dergi dağıtımına başlandı ve sık
sık “Yürüyüş Halktır Susturulamaz, Umudun Sesi Yürüyüş
Dergisi” sloganları atıldı. Emek Caddesi ve Çarşamba Pazarı’nda yapılan çalışmada toplam 300 dergi halka ulaştırıldı.
Dergi dağıtımının sonunda AKP’nin katil polisleri Halk
Cephelilere saldırarak 5 kişiyi işkencelerle gözaltına aldı.
Bahçelievler: Halk Cepheliler 5-7 Ağustos’ta Soğanlı
ve Zafer Mahallesi’nde dergi dağıtımı yaptı. 250 dergi
halka ulaştırıldı.
Sarıgazi: Halk Cepheliler 4 Ağustos’ta Demokrasi
Caddesi üzerindeki esnaflara dergi dağıtımı yaptı. Yapılan
çalışmada 200 dergi ulaştırıldı.
Ömürtepe: Dev-Genç’liler 3 Ağustos’ta halka dergi
dağıtımı yaptı. Yapılan çalışmada OHAL kararı hakkında
sohbet edildi ve “OHAL’i tanımıyoruz, OHAL halkımızı
teslim olmaktır bundan kaynaklı tanımıyoruz…” denildi.
Çalışmada 40 dergi halka ulaştırıldı.
Hacıhüsrev: Dev-Genç’liler 6 Ağustos’ta coşkuyla dergi
dağıtımı ve tanıtımı yaptı. Çalışma boyunca Dev-Genç’lileri
evlerine ziyaret edenler oldu.
Dağevleri: Dev-Genç’liler 6 Ağustos’ta umudun sesi
Yürüyüş dergisini halka ulaştırdı. Çalışmada 70 dergi halka
ulaştırıldı.
Büyükdere: Dev-Genç’liler 5 Ağustos’ta esnafa Yürüyüş
dergisinin tanıtımını yaptı. Aynı zamanda AKP faşizminin
OHAL Kararı’nı “Adalet İstiyoruz Alacağız” yazılı stıckerleri
ve afişleri mahallenin çeşitli yerlerine asıldı.
Taksim: Liseli Dev-Genç’liler 8 Ağustos’ta halka gerçekleri anlatmak için Yürüyüş dergisi dağıtımı yaptı. Yapılan
çalışmada “AKP OHAL ilan ederek halkı sindirmek istemekte
ve devrimcilere saldırılarını yasallaştırmaktadır…” diyerek
devrimciliğin meşruluğuna değindi.
Çayan Liseli Dev-Genç: “… İşkenceciler arkadaşlarımıza
gözaltında yoğun işkence yapmış kollarını morartmışlardır.
OHAL’i bahane edip, liselilerin gözünü korkutmaya çalışan
bu düzen, asla istediğini elde edemeyecek. Nasıl Neslihan’ı
tutukladıysanız bizler de Eda olup, Neslihan olup halka

gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz. Halka gerçekleri anlatmak için mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.”
ANADOLU – KÜRDİSTAN
Adana: Halk Cepheliler 3 Ağustos’ta Akkapı, Dağlıoğlu
Mahallesi’nde dergi dağıtımı yaptı. Yapılan dağıtımlar
sırasında halkımız adalet özlemini dile getirerek “dergi dağıtmak yerine silahlanın” cümlesini kullandı. Bunun üzerine
dağıtımcılar yapılan bu eleştiri üzerine “zaten silahlı propagandanın gücüne inanıyoruz, 46 yıllık tarihimizde bu çizgiden
sapmadığımızı ve de bizlerde bir kurşun sıkanın da bir
dergi dağıtanın da eşit olduğu ve dergi düşmana vurduğumuz
en büyük darbedir…” diyerek meşruluğa vurgu yaptı.
İzmir: Halk Cepheliler 2 Ağustos’ta yaptıkları Doğançay
Mahallesi’nde yapılan çalışmada Yürüyüş dergisinin kapağını
ve içeriğini vurgulayan ozalit astı. Ayrıca Buca ve Kuruçeşme’de 5-7 Ağustos
tarihlerinde dergi dağıtımı yaptı. Yürüyüş
dergisi yanı sıra Yeni
Kurtuluş dergisinin dağıtımı ve tanıtımı yapıldı.
Eskişehir: Halk
Cepheliler 1 Ağustos’ta
Gültepe Mahallesi’nde
Yürüyüş dergisi dağıtımı ve bildiri dağıtımı
yaptı. Yapılan çalışmada OHAL kararı hakkında sohbet edildi.
Dersim: Halk Cepheliler 2 Ağustos’ta Yürüyüş dergisi dağıttıkları
için tutuklanan yoldaşları için Seyit Rıza’daki
kafelerde bildiri dağıtımı yaptı.

BİR KEZ DAHA KAZANACAĞIZ!

Direniş, Mücadele ve Zafer!

Basına ve Halkımıza
Bugün burada Genel-İş Sendikası
önünde gerçekleştirdiğimiz “Oya BAYDAK işe geri alınsın mahkeme kararı uygulansın” konulu eylemin Ankara Genel
İş Merkezi önündeki ayağını 70. gününde
bitiriyoruz.
Oya Baydak ile Genel-İş Sendikası
Oya Baydak’ın “işimi onurumu istiyorum”
diye başlattığı direnişin 391. gününde bir
anlaşmaya vardığı için direnişi bitirdi,
bizler Devrimci İşçi Hareketi olarak da
destek eylemimizi sonlandırıyoruz.
Devrimci İşçi Hareketi olarak hep
haklı olan işçinin yanında olduk, bundan
sonra da olacağız. Bu devrimciliğimizin
bir gereği… Dini, dili, rengi, cinsiyeti, siyaseti ne olursa olsun, işçiyi haklı mücadelesinde desteklemek kendisine devrimciyim, demokratım, sınıf, mücadelesi yürütüyorum diyen herkesin görevi ve sorumluluğudur.
Biz bu sorumluluğumuzu yerine getirdik ve getireceğiz. Bu eylemde bizlere
destek veren iki sendikaya teşekkür ediyoruz. En başta ASİM-SEN Sendikası’na
teşekkür ederiz. Ve ESM 1 No’lu şubeye
de teşekkür ederiz. İşçinin siyasetine bakmadan “haksızlığa uğramış bir işçinin yanındayız” dedikleri için.
Ne acıdır değil mi? Sendikaların ve
solcuların zaten işçiyi savunmaları gerekiyor ama burada öyle olmadı. Biz o nedenle sınırlı sayıda sendikaya teşekkür
ediyoruz ki onlar da biz teşekkür edelim
diye sahiplenmedi işçiyi. Onlar sorumlulukları gereği bunu yaptı.
Bu eylem Türkiye’de solun ve sendikaların ne durumda olduğunu gösteren
bir eylem oldu. Sol sorumluluğu gereği

direnen işçinin yanında olması gerekirken, iki siyasetin kavgası gibi tuhaf bir
düşünceye kapılıp haklı olan
işçinin haklılığını göz ardı
etti ve eylemin haberini bile
yapmadı. Yapan ise ya karaladı ya da bir iki haberi
geçmedi. Sendikalar ise dibe
vurduklarını bir kez daha
tescilledi. Odalar ve sendikalar bu eylemde bir devrimci hareketi düşman olarak gördü ve bunun üstünden bir işçiyi sahiplenmedi.
Yaşanan onca linci koskoca TMMOB,
KESK, TTB kurumlar sahiplenme düşmanlığını gösterdi. Tüm bunlara rağmen
bu direniş kazandı. Kazanım çok çok
büyük olmayabilir. Önemli olan haklının
haklılığını kabul ettirmesidir. Her bir kazanım direnişin kazanımıdır.
Katil AKP’nin katliam hazırlıkları yaptığı, oligarşi içi çatışmaların yoğun olduğu
günler yaşıyoruz. Biliyoruz ki OHAL ile
AKP daha da saldırganlaşacak ve başta
işçi hakları olmak üzere birçok demokratik
haklar elimizden gidecek. Faşizm ile yönetilen ülkelerde bu kaçınılmaz olarak
böyle olacak. Katil AKP’nin OHAL’ini
tanımıyoruz. AKP’den demokrasi de beklemiyoruz. Bu nedenle bu direniş bitti
ama faşizme karşı mücadelemiz sürecek.
Sendikalar da bunları gözeterek bundan
sonra sınıf mücadelesi temelinde mücadele
yürütmeliler. Bir daha haksız yere patron
gibi davranıp işçisini işten atmamalı. Bundan bir ders çıkartmalıdır.
Yaşasın Direniş Yaşasın Zafer! İşçiyiz
Haklıyız Kazanacağız!
Devrimci İşçi Hareketi
İzmir Devrimci İşçi Hareketi 4 Ağustos'ta kısa bir açıklama yaparak, Oya Baydak'ın direnişinin zaferle sonuçlandığını
ifade etti. Açıklamada: "İşimi Onurumu
İstiyorum” diye direnen Oya Baydak direnişi zaferle sonuçlandı. Bir kez daha
direnenler kazandı. Sendikayla Oya Baydak
arasında yapılan bir protokolle anlaşmaya
varılarak Ankara’da DİSK Genel-İş Sendikası önünde 70 gündür devam eden direniş 2 Ağustos Salı günü saat 17.00 itibariyle sonlandırıldı" denildi.

Direnen İmbat
Maden
İşçileri Açtıkları
İşe
İade Davasını
Kazandı...
İmbat Madencilik de çalışırken
2015 Aralık ayında işten çıkarılan
madencilerin işe iade davası sonuçlandı. 2 Ağustos’ta Soma İş
Mahkemesi’nde görülen duruşmada hakim işe iade kararına hükmetti. Aynı zamanda işveren eğer
işe almazsa çalışmışlık süresine
göre 4+4 ve 4+5 tazminat ödenmesi kararını verdi. Mahkeme
işten çıkartmanın sendikal faaliyetlerden olduğu ispatlanamadığı
gerekçesiyle sendikal tazminat
ödenmesini reddetti. İşçiler işten
çıkartılınca 70 günlük direnişleri
sonucunda farklı iş yerlerinde iş
başı yapmışlardı. Ve hala çalışmaya
devam ediyorlar.
Duyuru:
Yaz Okulumuz 15 Ağustos’ta
İzmir/Kınık’ta Başlıyor!
Maden İşçileri Dayanışma ve
Mücadele Derneği olarak madenci
arkadaşlarımızın çocukları için yapacağımız yaz okulumuzun ihtiyaç
listesini sizlerle paylaşıyoruz. Tüm
katkılarınızı bekliyoruz.
İhtiyaç Listesi
- Resim Defteri, Boya (Sulu
Boya, Kalem Boya, Pastel Boya),
Boyama Kitabı (7-8 Yaş), Satranç,
Gitar, Bağlama, Müzik Defteri,
Kalem, Silgi, Sinevizyon Makinesi
Böyle bir çalışmayı ilk kez ve
sınırlı olanaklarla yapıyoruz. Her
türlü katkı ve öneriye açığız.
Ve tabiki gönüllü eğitmen arıyoruz. Eğer bu çalışmamızda bizlere yardımcı olmak isterseniz aşağıdaki iletişim bilgilerinde bize
ulaşabilirsiniz.Madeniscileridernegi@gmail.com
0546 211 69 46
Maden İşçileri Dayanışma ve
Mücadele Derneği
5 Ağustos 2016
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DÜNYADA SAVAŞAN SADECE BİZ VARIZ
Dayımız, Önderimiz’in çizdiği yol KÖŞE TAŞLARIMIZ oldu. Bugün aramızda fiziken
olmasa da stratejik hedefimize giden yoldaki HER KÖŞE TAŞINDA O BİZİ BEKLİYOR
Her dönemeçte, her köşede ONUN DÜŞÜNCELERİ YOL GÖSTERİYOR.

HER KUŞATMADA DAYI DİYOR Kİ;
“Teslim olmadık, ölmedik... Ama birçokları gibi emperyalizmin gücüne tapmadık.
Düşüncelerimizi değiştirmedik, bedel ödemeden kaçınmadık ve bugüne geldik. Dünyada
bir benzeri daha görülmemiş bir direniş yarattık.”

ÖZGÜCÜMÜZE GÜVENMEMİZ GEREKTİĞİNDE
DAYI DİYOR Kİ;
“Biz aynı yerdeyiz. Yerimizdeyiz. Devrimci çizgimizdeyiz. Bizi sadece izleyenler
dolaylı veya dolaysız zulme alkış tutanlardır. Bu yaşadıklarımızın belki daha fazlasını da
yaşayacağız. Asla unutmayın. Bu bir tarih yazımıdır. Yaşamayanların, masa başında
oturanların, rant elde etmek isteyenlerin tarih yazımı değil, mücadelemizin kanla yazılan
tarihidir. ASLA UNUTMAYIN!”

SAVAŞI BÜYÜTMEMİZ GEREKTİĞİNDE DAYI DİYOR Kİ;
“Örgütlenmek, daha çok örgütlenmek ve halk kitlelerinin doğrudan söz ve karar sahibi
oldukları halk örgütlerini yaratmak ve halkı savaştırmak, savaşı halklaştırmak bugünkü
vazgeçilmez sorunumuzdur”

DOĞRU DÜŞÜNCEDEN SAPMANIN TEHLİKELERİNE
KARŞI DAYI DİYOR Kİ;
“Başarının olmazsa olmazı, ne kadar acımasız olursa olsun, gerçeği görmek,
esnetmeden, sağa-sola bükmeden; bilimsel doğruları, değerleri ortaya koymak, yanlışın
karşısına dikmektir…”

BİZİ TESLİM ALMAYA ÇALIŞTIKLARINDA
DAYI DİYOR Kİ;
“Özgürlük kimseye bahşedilmez, kazanılır. Biz özgürlüğü kazanma savaşı içinde
olacağız…”

SAĞDAN SOLDAN ÜZERİMİZE OKLAR YAĞARKEN,
SİLAHLI MÜCADELE DÜŞMANLIĞI HER YERİ
SARDIĞINDA DAYIMIZ DİYOR Kİ;
“THKP-C'nin silahlı mücadelesi nasıl 50 yıllık revizyonist gelenekten kopuşu
sağladıysa, nasıl Türkiye devrimci hareketinin tarihini değiştirdiyse; bugün de,
milliyetçiliğin, reformizmin ve yasallaşarak düzen içileşmenin önünü kesecek olan da
silahlı mücadeleyi yükseltmek ve kitleleri örgütlemektir...”

ÜLKEMİZDEKİ OHAL UYGULAMALARI-1

FAŞİZMİN YÖNETİM ARAÇLARI...
OHAL, SIKIYÖNETİM, DARBE, GÖSTERMELİK PARLAMENTO...
OHAL, sıkıyönetim, askeri darbe
yönetimlerini ele almadan önce, ülkemizdeki parlamenter yönetim dönemlerini ele alalım. Bizdeki parlamento, faşist rejimin bir ayağıdır.
Burjuva parlamenter yönetim şekli,
feodalizme karşı iktidar mücadelesiyle
birlikte ortaya çıkmıştır. Ve iktidarı
ele geçiren burjuvazinin şekillendirdiği bir yapıdır. Bir başka deyişle
feodalizmin yıkılıp, kapitalist üretim
ilişkilerine geçişten sonraki siyasi
yönetim biçimi olmuştur. Bu yönetim
biçimi de feodalizme karşı mücadelede işçi sınıfının, demokratik hak
ve özgürlükler için oluk oluk akıttığı
kanın karşılığı olarak, kazanılan birçok hak; yasa ve anayasalarla güvence
altına alınmıştır.
Ancak bizim ülkemizde kapitalizmin gelişimi böyle olmamıştır. Bizim ülkemizde deyeni sömürgecilik
ilişkileri içindeki diğer ülkelerdeki
parlamentolarda yasa ve anayasalar
da hep göstermelik olmuştur. Çarpık
gelişen kapitalist ilişkilere paralel
olarak, çarpık şekilde gelişen bir parlamento, çarpık yasalar ve çarpık
anayasalarla şekillenen bir rejim oluşmuştur.
Bir ülkedeki rejimin niteliğini belirleyen, o ülkedeki üretim ilişkileridir.
Bizde de böyle olmuştur. Yeni sömürgeciliğe dışarıdan monte edilen

bir anayasal düzenin hiçbir garantisi de yoktur. Çünkü bizde
kapitalist üretim ilişkileri kendi
iç dinamiğiyle değil, emperyalizmle ilişkiler içinde gelişmiştir.
İlerici talepler ile zaman zaman
yapılan yasa ve düzenlemelerin
ise hiçbir kalıcılığı yoktur. Çünkü
bunlar da, halkın savaşarak elde
ettiği haklar olarak kazanılmamıştı.
Ve tekellerin çıkarı gerektiğinde de,
yasal ve anayasal haklar da kuşa
çevrilebilmektedir.
Elbette ki, devrimci hareketin yürüttüğü demokratik mücadele ile
meşruluğu sağlanmış olan bazı hakların gasp edilmesi kolay olmamaktadır. Yoksa, ülkemizdeki sistemin
demokratik hiçbir yanı yoktur.
Parlamentolara baktığımızda, emperyalizmin işbirlikçisi partilerin tıkıştığı bir yapıdan başka bir şey yoktur ortada. Milletin vekilliği diye adlandırılsa da bu gerçek değildir. Partilerin kendi yönetimleri içinde demokrasi olmadığından, bunların vekillerinin de bağımsız ve halktan
yana olabilmeleri mümkün değildir.
Hepsinin tek amacı, bir kere daha
seçilip, dokunulmazlığını uzatmaktır.
Onun için de parlamentolarda grup
kararları her zaman belirleyici olmuş
ve vekillerin rolü de amin çeker gibi
baş sallamayla sınırlı olmuştur.

Çarpık veya değil, sonuçta tekellerin açık bir pazarı olunmasından
dolayı, emperyalist üretim mallarının
özgürce pazara girmesi gerekmektedir. Bunun için, göstermelik de
olsa bir demokrasi havası olmak zorundadır. Ancak, tekellerin çıkarları
tehlikeye girdiğinde, en kanlı dikta
rejimlerinden de kaçınılmaz. Ordusu,
polisi, parti ve parlamentolarıyla emperyalizme göbeğinden bağımlı bir
ülkede başka türlüsü düşünülemez.
Tekellerin yönetemez duruma gelmesi, asıl olarak halkın mücadelesinin
gelişmesine paralel olarak gerçekleşir.
Kendi aralarındaki çelişkiler de, bunu
derinleştirir. İşte bu sorunların derinleşmesi kendi aralarındaki iktidar
mücadelesini büyütür. Yani bir yönetememe sorunu ortaya çıkar. Bunu
aşmak için göstermelik tüm hakları
ortadan kaldıran süreçler hayata geçirilir.
Parlamenter veya değil; her zaman
belirleyici olan rejimin
faşist karakteridir.
Kapitalist üretim ilişkilerinin yerine sosyalist
üretim ilişkileri hakim
olana kadar da faşizm
hep kapitalizmin bir yönetim biçimi olarak kalacaktır.
Yeni sömürge ülkelerdeki sömürünün katmerli olmasından kaynaklı olarak, tekeller
hiçbir zaman bir istikrar
sağlayamazlar. Çünkü
gırtlaklarına sarıldıkları
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halkın, kaybedecek bir şeyi kalmadığında, gecekondulardan gelip onların gırtlaklarını sıkacaklarını, tecrübelerinden dolayı çok iyi bilmektedirler. Onun için yeni sömürge ülkelerde faşizmden başka bir yönetim
biçimi düşünülemez.

Faşist Rejim OHAL’lere,
Sıkıyönetimlere Neden
İhtiyaç Duyuyor?
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Faşist rejim, askeri yönetimler
veya hiçbir hakkın olmadığı rejimleri
de istediği an uygulayabilme olanağına sahiptir. Ancak, bunun bir başka
anlamı da halkın gırtlağını biraz daha
sıkıştırmaktır. Ve bunun sonucunun,
doğal olarak halkın savaşının keskinleşmesi olacağını bildiğinden,
bunu her zaman tercih edemiyor.
Onun yerine göstermelik parlamenter
rejimle, halkın gözünü boyamaya
çalışır. Bu göstermelik parlamentolarda sol görünümlü partilere de özellikle yer verir. Çünkü halkın düzen
dışında bir talebinin olmaması, tüm
umudunu faşizmin parlamentosuna
bağlamasını ister. İsimleri ne olursa
olsun, kendilerine ne kadar devrimci
derlerse desinler; tekellerin güdük
bir koltuk değneği olmanın ötesine
geçemezler. Çünkü parlamentonun
kendisinin de hiçbir belirleyiciliği
yoktur.
OHAL’ler, sıkıyönetimler asıl olarak parlamentonun belirleyici bir rolünün olmadığının ispatlarıdır.
OHAL’li süreçler, asıl olarak parlamento görünürde olsa da, yürütmenin
tüm yetkilerinin, parlamento dışında
olduğu durumlardır. Parlamentonun
bu süreçlerdeki tek rolü de, OHAL’i
uzatmak için noterlik görevidir. Türkiye tarihinde 46 kere üst üste altışar
aylığına, yani 23 yıl boyunca OHAL’li
dönemler de yaşanmıştır.
OHAL’le de yönetemedikleri dönemlerde sıkıyönetimler ilan ederler.
Sıkıyönetimlerle yönetemediklerinde sokağa çıkma yasaklarına başvururlar.
Hiçbir yöntemin yetmediği yerde
de göstermelik parlamento kökten
değiştirilir...
Oligarşi ve emperyalizmin bizim
gibi ülkelerde geleceği yoktur. Bunun

için de sürekli olarak iktidarı zor yoluyla ellerinde
tutma yöntemlerini geliştirirler.

Sıkıyönetim Nedir?
Hangi Dönemler
Uygulanmıştır?
Sıkıyönetim “Bakanlar
Kurulu kararı” şeklinde ortaya çıkar. Resmi Gazete’de yayımlanır ve aynı
gün Meclisin onayına sunulur. Meclis İçtüzüğünün
127’nci maddesine göre,
sıkıyönetim ilan kararı Başbakanlık tezkeresi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin onayına sunulur.
Sıkıyönetim ilan kararı,
Cumhurbaşkanının, Başbakanın ve istisnasız bütün
bakanların iradelerini aynı
anda ve aynı yönde açıklamaları ile oluşur. Sıkıyönetim, OHAL uygulamalarından daha ağırdır.
Temel hak ve hürriyetler
kısmen ya da tamamen
devre dışı bırakılabilir ve
kolluk yetkileri askeri makamlara geçer.
Yargılama özel mahkemeler aracılığı ile yürütülür.
Sıkıyönetim için en
uzun süre 6 aydır ve Meclis
kararıyla 4 ayda bir de
uzatılabilir.
Türkiye kuruluşundan
bu yana, tüm yeni-sömürge
ülkelerde olduğu gibi, mevcut kurum ve yasalarıyla
yönetemez hale geldiğinde,
oligarşi içi çelişkiler derinleştiğinde ya da oligarşi
ve halk arasında çelişkiler
arttığında sıkıyönetimlere,
OHAL’lere başvurmuş ve
bu süreci de faşizmin süreklileştirildiği ve pekiştirildiği dönemler olarak halkın aleyhine değerlendirmiş, kendi
içinde bir istikrar sorunu yaşayan ve
her dönem sıkıyönetimlerle sorunu
çözmeye çalışan anti demokratik uy-

gulamaları bu vesile ile yasalaştıran
bir ülke olmuştur.
Yönetememe krizini, ülke tarihinin
yarıdan fazlası sıkıyönetimlerle ve
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OHAL uygulamarıyla çözmeye çalışan ülkemizin kısa bir sıkıyönetimler
tarihçesini aktaralım:
1925: 24 Şubat 1925-23 Aralık
1927 tarihleri arasında Şeyh Sait İsyanı’nı bastırmak gerekçesiyle Muş,
Bingöl, Elazığ, Siirt, Diyarbakır,
Mardin, Tunceli, Urfa, Bitlis, Van,
Hakkari, Malatya, Erzurum illerinde
sıkıyönetim ilan edilip, Takrir-i Sükun
Kanunu çıkarıldı.
Sıkıyönetim uygulamasında Zaza
ve Kürt halklarına yönelik katliamlar
uygulandı. Kurtuluş savaşı sürecinde
varlıkları kabul edilen ve birlikte
emperyalizme karşı savaşılmış olan
Kürt halkının talepleri yok sayılmış,
kitle katliamlarına ve sürgünlere tabi
tutulmuşlardır.
1930: 1 Ocak 1931-9 Mart 1931
tarihleri arasında Menemen’de, Manisa ve Balıkesir’de gerici hareketlere
karşı “cumhuriyete karşı geniş çaplı
ayaklanma” gerekçesiyle bölgede sıkıyönetim ilan edildi.
1934: Trakya’nın bazı şehirlerinde
Yahudiler’e karşı gerçekleştirilen
ırkçı saldırılar üzerine Trakya bölgesinde sıkıyönetim ilan edilerek,
sokağa çıkma yasağı konuldu.
Trakya’da sıkıyönetimle birlikte
Yahudi varlığı yok edildi.
1940: Yıllarca sürecek olan bu
sıkıyönetimin gerekçesi, 2. Emperyalist Paylaşım Savaşı’ydı. Emperyalist Paylaşım Savaşı 1944’de bitti,
ama Türkiye’de sıkıyönetim bitmedi.
1945’te, 46’da, 47’de sıkıyönetim
hala sürüyordu.
1955: 6-7 Eylül 1955’de MİT tarafından düzenlenen provokasyon
sonucu, İstanbul’da Rumlar’a karşı
gerçekleştirilen yağma, talan saldırısının ardından İstanbul, Ankara ve
İzmir’de sıkıyönetim ilan edildi. Sıkıyönetim 1956 Haziran’ına kadar
sürdürüldü.
Sıkıyönetimin ilanı, Türkiye’de
yaşayan Rumlara karşı sistemli Kontrgerilla saldırıları sonucu yapıldı. Ancak sıkıyönetimin hedefi de yine
Rumlar oldu. Ve ülkemizde yaşayan
tüm Rumlara, ya müslüman olmayı,
ya da Yunanistan’a sürgün dayatıldı.
Ve ağırlıklı olarak İstanbul’da yaşayan
Rumlar evlerinden, topraklarından

kopartılarak sürgün edildiler. Onların yerlerine,
yağmalanan dükkanlarına da el
konuldu.
6-7 Eylül katliam ve sürgünleri, kontrgerillanın ülkemizdeki
ilk geniş çaplı
saldırılarından olmuş ve bundan
rihleri arasında Kıbrıs’a düzenlenen
sonra da, bu örnek devam ettirilmiş.
işgal saldırısı gerekçe gösterilerek
Aynı yöntemler yetmişli yıllarda Alsıkıyönetim ilan edildi. Kıbrıs savaşı
evilere, seksenli yıllardan günümüze
birkaç ayda bitti, ama sıkıyönetim
kadar da Kürt halkına uygulana gelbuna rağmen kaldırılmadı.
miştir.
1978: Maraş Katliamı üzerine 13
1960: Gençliğin demokratik müilde sıkıyönetim ilan edildi. 6 sıkıcadelesini polis terörüyle bastırmaya
yönetim mahkemesi kuruldu.
çalışan Menderes iktidarı, emrindeki
1979’da 6 ilde daha sıkıyönetim
polisin Turan Emeksiz adlı öğrenciyi
uygulanmaya başladı. 1980’de sıkıkatlettiği gün, sıkıyönetim ilan etti.
yönetim kapsamına yeni iller sokuldu.
Her sıkıyönetimde olduğu gibi, bu
12 Eylül 1980: Silahlı kuvvetler
sıkıyönetim de yine saldırıya uğrayönetime el koydu, tüm Türkiye’de
yanlara, katliamlara uğrayanlara yösıkıyönetim ilan edildi.
nelik kapsamlı devlet saldırıları haline dönüşmüştür.
1960: Milli Birlik KoAdalet İçin Açlık Grevi
mitesi yönetime el koydu.
Mahallelerde, Parklarda
1963: 21 Mayıs 1963
- 20 Temmuz 1964 tarihSürüyor!
leri arasında Albay Talat
Halk Cephesi’nin “Katledilen Çocuklarımız
Aydemir öncülüğünde İçin Adalet İstiyoruz!” talebiyle başlattığı açlık
gerçekleştirilen askeri dar- grevi 10 Ağustos 2016 tarihi itibariyle 45.
be girişiminin boşa çı- gününe girdi. Çağdaş Hukukçular Derneği Ankartılmasının ardından hü- kara Şubesi’nde devam eden açlık grevi eylemi,
kümet Ankara, İstanbul 11 Ağustos 2016 – Perşembe gününden itibaren
ve İzmir’de sıkıyönetim akşam saat 17:00 – 23:00 saatleri arasında mailan etti...
hallelerdeki parklarda da devam edecek.
1970: 16 Haziran
Müzik yayını, stantlar ve çeşitli faaliyetlerin
1970 - 16 Eylül 1970 ta- de yapılacağı park programları ilk olarak 11 rihleri arasında 15-16 Ha- 13 Ağustos 2016 tarihleri arasında Natoyolu –
ziran işçi direnişi karşı- Tekmezar Mahallesi’ndeki Hacı Bektaş-i Veli
sında iktidar çareyi İs- Parkı’nda yapılacak.
tanbul ve Kocaeli merkez
Tüm halkımızı, devrimci kurumları ve basın
ve Gebze’de sıkıyönetim emekçilerini Açlık Grevi eylemini sahiplenmeye
ilan etmekte buldu.
çağırıyoruz.
1971: 26 Nisan 1971
- 26 Eylül 1973 tarihleri
Tarih: 11-13 Ağustos 2016
arasında 12 Mart Cuntası
Yer: Hacı Bektaş-i Veli Parkı
yönetime el koydu, 11
Saat 17:00 – 23:00
ilde sıkıyönetim ilan edilAdres: Natoyolu Caddesi, (Tek mezar)
di.
Mamak/Ankara
1974: 20 Temmuz
1974 - 2 Eylül 1975 ta-
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Bakırköy Hapishanesi’nden Silivri’ye Sürgün Edilen Tutsaklar Anlatıyor….
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Bakırköy Hapishanesi’nin yaktığımız hücrelerine, idare teknisyen
getirip hasar tespit tutanağı tutacaklarını söylediler. Tutsaklar olarak
“biz bu teknisyenleri istemiyoruz ve
içeri almayacağız” diyerek kabul etmedik.
Kısa bir süre sonra bir gariplik
olduğunu anladık ve hemen ardından
gardiyanlar da koğuşa girdiler.
Üst kata çıkan merdiven başına
barikatlar kurduk… Merdivenlere
yağ ve deterjanlı su döktük. Kafalarına fırlatmak için su şişeleri ve
diğer materyalleri topladık.. Ve içeri
girdiklerinde bunları kafalarına fırlatarak direnmeye başladık. İlk gelen
ekip normal gardiyanlardı, böyle bir
durumla karşılaşınca hemen geri çekildiler. Sonra robocop kıyafetli gardiyanlar geldiler.. Onları da geri püskürttük.. Bir iki denemeden sonra
kasklar, kalkanlarla girebildiler içeri..
Barikat olarak yerleştirdiğimiz ranzaları, yatakları kaldırdılar.
Aramıza aldığımız robokopların
kasklarını söktük; kalkanlarını, coplarını alıp bazılarını bir güzel dövdük.
Bu arada sürekli ajitasyon ve pro-

paganda yapıyorduk. Neden
direndiğimizi
anlattık sürekli…Gardiyanlardan bazıları, müdürün
açık emrine rağmen
geri çekildiler ve tutsaklara dokunmadılar. Aralarında ağlayanlar oldu.
Çatışma sırasında kendilerine vurduğumuz halde “ben size vurmayacağım” diyenler oldu.
Gardiyanların üzerine acı kırmızı
biber, karabiber dökerek kendimizi
savunduk. Sonuç olarak yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Keşke şunu
da yapsaydık diye bir şey kalmadı,
içimiz rahat etti.
Özellikle güçlü kuvvetli arkadaşlarımızı söküp almakta çok zorlandılar
ve bu nedenle de arkadaşlarımız çok
fazla darbedildiler.
En çok darbe alan arkadaşlarımızdan birisi Yeliz Türkmen’di. Yeliz’in dudağı kaskla yaptıkları saldırı
sırasında patladı, kolları morluklar
içindeydi ve kanayan yerleri vardı.
Yine bacakları da morluklar içindeydi,

kendini felçli gibi hissetti bir süre…
Baş edemedikleri arkadaşlara daha
ciddi saldırarak onlarda daha derin
izler bıraktılar. Yine Nebiha Aracı,
Hatice Aşık, Yasemin Karadağ ve
Sultan Işıklı gibi yaralı veya hasta
arkadaşlarımızı özenle korumaya çalıştık, diğer arkadaşlara göre onların
vücutlarındaki hasar daha az oldu.
Gardiyanlar çok özel bir işkence
yapamadılar. Biz de gardiyanları
ciddi biçimde yaraladık, kimimizin
üzerindeki kan bize değil, gardiyanlara aitti. Elbiselerimiz yırtıldı, kimi
arkadaşlarımızın ayağında ayakkabı
yoktu.
Bakırköydeki eşyalarımızın bize
verilmesini istedik, idare bu sorunu
çözeceğini söyledi.
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Merhaba,
Öncelikle selamlarımızı iletiyor
çalışmalarınızda kolaylıkla ve başarılar diliyoruz.
İzmir 1 No'lu F Tipi Hapishanesi
Özgür Tutsakları Genel Direnişe
Başladı.
Sizlere bu mektubu İzmir 1 Nolu
F Tipi’nin tecrit hücrelerinden yazıyoruz. Ülkemizin dört bir yanı
kan gölüne ve adeta “açık hapishane”ye çevrilmiş durumda. Yakılıp
–yıkılan şehirler, mezarsız-kefensiz
ölüler, adalet bekleyen Berkinler;
“barış” istedi diye tutuklanan – işten
atılan akademisyenler, gazeteciler
yağma ve talan edilen doğamız...
Anayasa’nın fiilen değiştiğinin ilan
edildiği günlerdeyiz. “Ne istediler
vermedik” dedikleri, besleyip- büyüttükleri “nankörlük” ile suçladıkları eski yol arkadaşlarının cunta
yapmaya çalıştığı bir ortamdayız.
Şimdi “Allah’ın lütfu olur” diyenleri
ve asıl olarak da kendinin sorumlu
olduğu bu olayı mağdur rolü oynayarak ve fırsata çevirerek kendi iktidarını sağlama alma derdindeler.
Zulmü yapanın
hangi üniformayı giydiği
ya da asker
değilde, sivil
iktidar olması
baskı, işkence,
katliamlar gerçeğini değiştirmiyor. Ülkemizin tablosu özetle
böyle. İşte bu tabloya bakınca
“kapalı hapishanelerin” durumunu tahmin etmek
hiç de zor olmayacaktır.

“Huzur adası”nın dört duvar arasındaki “sakinleri” olarak, hapishanelerde yaşadığımız baskı, saldırı
ve hak gasplarını anlatmak istiyoruz.
Aslında hiç de “sakin” değiliz. Çünkü her yeni gün yeni saldırılarla
karşılaşıyoruz. Fıtratlarında zulüm
ve yalan olanların biz Devrimci
Tutsaklara saldırmaması zaten mümkün değildir. Ve biz 16 yıldır, 16
yılın her günü, tecrit işkencesine
karşı direnerek siyasi kimliğimizi
ve insanlık onurunu koruduk, korumaya da devam edeceğiz. Direnmeden, bedel ödemeyi göze almadan
ne hak ve özgürlüklerimizi, ne de
devrimci – sosyalist düşüncelerimizi
korumanın mümkün olmadığı bir
dönemden geçiyoruz. Kendinden
olmayan herkesi ezilmesi gereken
bir düşman olarak gören, baskı ve
sindirme aygıtlarını kullanarak biat
etmeye zorlayan iktidara karşı mücadele etmekten direnmekten başka
yol yoktur diyoruz.
Hatırlayacağınız üzere, F Tipi
tecrit hücreleri kanlı bir katliamla
açıldı. 7 yıl süren Ölüm Orucu direnişimizde 122 arkadışımız hayatlarını feda ederek
tecritte bir gedik
açtılar. 22 Ocak
2007’de 45/1 nolu
sohbet hakkı genelgesinin yayımlanması ile
ölüm orucuna ara verildi
– vermiştik.
10 kişinin haftada
10 saat sohbete çıkmasını öngören bu genelgeyi hemen hiç bir
hapishane idaresi
tam olarak uygulamıyor. Dönemin
“Adalet” Bakanı
Cemil Çiçek’in taahhüt ettiği 20
saate çıkaracağı sözü
9 yıl-

dır tutulmadığı gibi tecrit her geçen
gün daha da ağırlaştırılmaktadır.
Mayıs ayında yayınlandığı söylenen “gizli” bir genelge ile hücrelerimiz sık sık basılıp talan ediliyor.
Siyasi düşünce ve inançlarımızı
ifade eden kitap, dergi ve resimlerimize saldırıyorlar. Birçok hapishanede kitap ve dergi sınırlandırılması getirildiği, hücrelerden toplanacağı tebliğ edilmiş durumdadır.
Değerlerimize el uzatanlar elbet
karşılığını alacaktır.
Hasta tutsakların tedavilerini engelleyerek katletme politikası devam
ediyor. Son 10 yılda hapisanelerde
“sessiz imha” ile katledilenlerin sayısı en azından 3077’dir. En son
Bolu F tipindeki arkadaşımız Rıza
Yıldırım, bu politikayla katledildi.
Bugün ise yüzlerce hasta tutsak yavaş yavaş öldürülmektedir. Hemen
her gün onlarca tutsak sürgün edilmekte, sürgünlerde eziyet ve sindirme aracı olarak kullanılmaya çalışılmaktadır. Hastane – mahkeme
sevklerinde sistematik bir şekilde
saldırılar, işkenceler yaşanmaktadır,
savunma ve tedavi hakkımız gasp
edilmektedir. Bu saldırılara karşı
direnen tutsaklara “cezalar” verilmekte ve bu “cezalar” bahane edilerek infazlar yakılmaktadır. Ziyaret,
mektup, telefon gibi haklarımız
gasp edilmektedir.
Tüm bu saldırılar karşısında
DHKP-C Davası Tutsakları olarak
10 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla
Genel Direnişe başlıyoruz. Ödenecek bedeller pahasına, devrimci
kimliğimizi ve değerlerimizi koruyacağımızı ilan ediyoruz. Yaşanabilecek tüm olayların sorumlusu siyasi iktidar sahipleri ve onların bakanı, savcıları, müdürleri, gardiyanları olacaktır.
Duyarlı olmanız, sesimizi kamuoyuna duyurmanız dileğiyle…
İzmir 1 Nolu F Tipi Hapishanesi
Özgür Tutsaklar
Not: Mektubu yazan Özgür Tutsakların tamamı 1 Ağustos günü
Edirne F Tipi Hapishanesi’ne sürgün
edildi!
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Katil
AKP’nin,
15 Temmuz’daki
FETÖ/
PDY (Fetullah Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) diye adlandırılan oluşuma yaptığı darbe girişiminden sonra, 20 Temmuz’da 3
aylık süreyle ilan ettiği Olağanüstü
Hal Uygulaması (OHAL) halka açılmış savaş ilanıdır. OHAL kararı ile
keyfi gözaltılar, gözaltında işkence
ve hapishanelerde keyfi sürgün sevkler uygulanmaya, hapishanelerde ve
dışarıda bugüne kadar kazanılmış
hak ve özgürlükler hiçe sayılmaya
başlandı.
Darbe girişiminde bulunan FETÖ/
PDY diye adlandırılan örgüt gerekçe
gösterilerek çıkarılan OHAL kararı,
başta devrimci-demokrat tutsaklara
ve halka yönelik saldırılara dönüşmüş,
halkı ve devrimcileri sindirmeyi, yok
etmeyi hedeflemiştir. Bu saldırılarına,
halkın yoksul, ilerici kesiminin yaşadığı, devrimci mücadelenin geliştiği
mahallelere sivil-faşist örgütlenmeleri
aracılığıyla saldırarak başladı. Halkı
sindirmek için, asıl olarak hapishanelerdeki Özgür Tutsakları hedef alarak, kazanılmış haklarını hiçe saydı.
Devrimci tutsaklara kitap yasağı konuldu, keyfi sürgün sevkler başlatıldı,
sürgün sevkler sırasında en ağır işkenceler uygulandı ve uygulanmaya
devam ediliyor.
Büyük meydanlarda “Demokrasi
Nöbeti” tutarak, demokrasi savunuculuğuna soyunan saray soytarısı
Tayyip Erdoğan ve yalakaları, halka
gözdağı vererek, sallanan tahtını sağlama almaya çalışıyor. Darbe girişiminden faydalanarak tüm dünyaya,
demokrasi savunucusu olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Oysaki iktidara
geldiğinde Fethullah Gülen’le bir
olup halka karşı her türlü baskı, zu-

lüm, sömürü yasalarını çıkartıp katliamların emrini veren yine kendileriydi. İki taraf arasında iktidar kavgası
çıkıp yollar ayrılınca, Tayyip Erdoğan
ve AKP nasıl demokrasi temsilcisi
olabilirler ki?
Halkımız, ne AKP’nin ne de
FETÖ/PDY denen yapılanmanın tarafında saf tutmak zorunda değildir.
İkisi de halka karşı her türlü suçu işlemiş faşist, katil ve Amerikan işbirlikçisi yapılardır. Bizim tarafımız;
halkın, devrimcilerin, devrimci halk
iktidarının yanıdır.
Bu saldırılara karşı biz diyoruz
ki; Saldırı varsa Direniş var. Özgür
Tutsaklar, bu saldırılara karşı Temmuz
ayının ortalarında tüm hapishanelere
yayılan Genel Direniş’e başladı. 25
Temmuz’da Türkiye’deki DHKP-C
tutsakları Genel Direniş’e başladıklarını şöyle açıkladılar: “AKP’nin
tutsaklar üzerindeki baskılarını artırmasıyla birlikte Türkiye hapishanelerinde kalan Özgür Tutsaklar, Genel Direniş’e başladılar. Direnişin
talepleri şöyle: Büyük Ölüm Orucu
Direnişi’nin kazanımı olan 45/1 genelgesiyle tutsaklara tanınan 10 saat,
10 kişiyle sohbet hakkının uygulanması, hasta tutsakların serbest bırakılması, kitap ve yayın kısıtlamasının
kaldırılması, tedavi hakkının uygulanması, sürgün sevklere son verilmesi, hücrelerde uygulanan eşya sınırlamasının kaldırılması.”
Genel Direniş çerçevesinde hapishanelerde saldırılara karşı, devrimci
tutsaklar, bulundukları hücreleri yakmaya başladı. Saldırılara, kapılara,
mazgallara vurarak, sloganlarla ve
çeşitli eylem biçimleriyle karşılık
veren Özgür Tutsaklar, direnişlerinin
zafere kadar süreceğini, taleplerinin
kabul edilmemesi durumunda eylem
biçimlerinin genişletileceğini ve direnişin yükseltileceğini belirtti.
Ülkemiz hapishanelerinde 20002007 yılları arasında tam 7 yıl süren
Ö.O. direnişimiz hala hafızalardadır.
Tecrite karşı 122 şehit uğruna verilen,
teslim olmayarak zafer kazanan devrimci tutsakların direnişinin sonunda,

tutsakların haftada 10 saat ortak görüşme hakkının hayata geçirileceği
sözü verilmiş, ancak bugüne kadar
hiçbir hapishanede tam olarak uygulanmamaktadır. O zaman da kazanılan hakların takipçisi olacağını
açıklayan devrimci tutsaklar, bugün
yaşanan saldırılara karşı kazanılmış
hakları geri alma ve zaferi kazanma
kararlılığıyla Genel Direnişi sürdürüyorlar. Bu kararlılığı 84 Ö.O. 4
şehit uğruna, 96 Ö. O. 12 şehit uğruna
kazanılan zaferlerden biliyoruz. Bugün de Genel Direniş’i kazanan
Özgür Tutsaklar olacak; Biz olacağız.
Devrimci tutsakları direnişlerinde
asla yalnız bırakmayacağız.
Ayrıca mücadelelerine ve direnişlerine destek verdiğimiz FHKC’li
dostlarımızın da kendilerine dayatılan
tecrit, keyfi uygulama ve saldırılara
karşı Siyonist İsrail’in hapishanelerinde ve dışarda Temmuz ayında başlattıkları süresiz Açlık Grevi direnişine
de destekliyor ve zaferi kazanacaklarına inanıyoruz. Hatırlanacağı gibi;
19 yaşından beri 15 yıldır hapishanede
olan FHKC tutsağı Bilal Kayed, tahliye olması gerekirken, Siyonist İsrail
yönetimi Kayed’in düşüncelerini ve
inancını teslim alamadığı için 6 ay
idari tutukluluk kararı vermiş. Bunu
protesto eden Kayed, Süresiz Açlık
Grevinin 50. gününde.
Bilal Kayed’e destek ve genel
olarak hapishanelerdeki insanlık dışı,
keyfi uygulamalara karşı tüm hapishanelere yayılan açlık grevine katılım,
FHKC Genel Sekreteri Ahmet Saadat’ın da katılımıyla içerde ve dışarda
100 kişiyi aşmış durumda.
Dünyanın her yerinde Siyonist,
faşist zihniyetle varlığını sürdürüp,
halkın haklı mücadelesini, direnişini
yok edeceğini düşünen katillere diyoruz ki; Dünyanın hiçbir yerinde
direnenleri teslim alamazsınız, dünyayı yeniden biz yaratacağız! Direnişte olan Özgür Tutsaklarımızı ve
FHKC Davası Tutsakları’nın direnişlerini selamlıyoruz, “direnişiniz direnişimizdir” diyoruz.
Suriye Halk Cephesi
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ATÇALI KEL MEHMET;
SEVDADAN FEDAYA UZANAN
YENİ BİR DÜZENİN ÇAĞRISIDIR!

TARİH
CEPHELİLERE
DİYOR Kİ
“Aydın dağlarında gezerim gayri
Yazıldı fermanım okundu gayri
Aldım martinimi çıktım dağlara
Dünya bir olsa tutulmam gayri”
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“Çocukluğunda çok ürkek olduğu
anlatılan Atçalı Mehmet, bir gün köy
kahvesinde otururken, ahalinin ve
kendisinin ağalar tarafından sömürüldüğünü ve yok yere acı çektirildiğini düşünüp buna bir çare ararken,
üç iri köpeğe karşı, cılız bir köpeğin
kapışmasına şahit olur. Hasımlarınca
bir hayli yıpratılan küçük köpek, can
havliyle kaçarken bir çıkmaz sokağa
girer. Kaçacak yeri yoktur. Direncinin
son noktalarında olmasına rağmen
sırtını duvara vererek bu üç köpeğe
çılgıncasına saldırır ve onları kaçırmayı başarır. Atçalı da bundan
ibret alır.”
Atçalı Kel Mehmet yoksulluk içerisinde yaşayan bir garip köylüdür.
Babasının ölümüyle yetim ve kimsesiz kalmıştır. Aydın Arpazlı ve
Atçalı beylerinin, ağalarının yanında
ırgatlık yapar ve bu sırada Şerif Hüseyin Ağa’nın kızı Fatma’ya sevda-

lanır. Bu ortaya çıkınca ağadan ve
adamlarından eziyet görür. Köy kahvesinde ağanın adamlarının saldırısına
uğrar. Bu kavgada ağanın kahyası
ve birkaç kişi yaralanırlar. Atçalı için
tek yol kalmıştır: Dağa çıkmak!
Dağa çıktıktan bir süre sonra Şerif
Hüseyin, kızı Fatma’yı Aydın’ın zenginlerinden birinin oğlu olan Hasan’la
evlendirmeye kalkışır. Atçalı, hem
Şerif Hüseyin’i hem Hasan’ı uyarır
ve Hasan’ı dağa kaldırır. Hasan’ın
yaşamına karşılık düğünden vazgeçmelerini ve bunun için fidye ister.
Fidye verilir ve Atçalı, Hasan’ı serbest
bırakır. Osmanlı’nın ağalarında da
oyun çoktur Atçalı’yı ortadan kaldırmak için, Uzun Efe adında birini
Atçalı’nın peşine takarlar. Uzun Efe,
efe değil *‘çalıkakıcı’dır.
Köşk kasabasında oturan Atçalı’nın anasına hakaretler yağdırarak
işkence yapar. Atçalı bu olayı duyar
duymaz kasabayı basar ve Uzun
Efe’yi öldürür. Atçalı’nın namı ile
birlikte saygınlığı, halkın üzerindeki
etkisi gittikçe artmaktadır.

Ağalar bu defa Atçalı’yı vurması
için, Kara Efe ile anlaşır. Ancak bunu
önceden öğrenen Atçalı, Kara Efe’ye
pusu kurarak onu öldürür. Ağaların
çiftliğini basar ve aldığı bu parayı
yoksul halka dağıtır, kimsesizleri ev
sahibi yapar, dağlardaki yörüklere
verir.
Şerif Hüseyin Ağa, Atçalı’dan
kızı Fatma’yı kaçırmak için, köyden
Aydın’a götürür. Fakat Atçalı, Aydın’da da kılık değiştirerek sık sık
Fatma’yı görmeye gider. Fatma ısrarla Atçalı’nın kendisini kaçırmasını
ister. Ancak Atçalı bunun zeybeklik
töresine yakışmayacağını söyleyerek
onu düğün-dernekli alacağını söyler
ve dediğini yapar; Fatma’yla düğün
dernek kurarak evlenir. Efelerle baş
edemeyen Osmanlı Atçalı’nın dağa
çıkışından birkaç yıl sonra “af” çıkarır.
Sevdası ve uğradığı haksızlık, adaletsizlik yüzünden dağa çıkan Atçalı
da düze iner. Ancak bu düze iniş Atçalı’nın kurulu düzeni sorgulamasına
ve bilinçlenmesine yarar.
Atçalı Mehmet’im bilsinler beni
Yoksulun yanında görsünler beni
Koyarım bu yola bu
tatlı canımı
Dünya bir olsa tutulmam gayri
Ve Atçalı asıl olarak
ondan sonra gerçek kişiliğini bulur. Artık hedefleri genişlemiştir. Adaletsizliğe uğrayan halk, yoksulluk ve zulüm altında
inletilmektedir. Zalim bir
ağayı cezalandırarak tekrar dağa çıkar. “Yoksulların ve düşkünlerin korunması; baskı, zulüm ve
soygunun önlenmesi” talepleri halktan büyük destek görür.
Atçalı, başta “Nazilli
zeybekleri” olmak üzere,
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“Aydın dağlarında gezerim gayri
Yazıldı fermanım okundu gayri
Aldım martinimi çıktım dağlara
Dünya bir olsa tutulmam gayri”
sayısı binlerle ifade edilen efelere
önderlik etmeye başlar. Bölgede yönetimi ele geçirmeye karar verirler.
İlk önce Kuyucak Kasabası’na, ardından Nazilli’ye yönelirler. Nazilli’den sonra Aydın-Güzelhisar üzerine
yürüyen efeler, Osmanlı güçleriyle
karşılaşır ve onları yenerler. Aydın
merkezini de ele geçirdikten sonra
1829 yılı Ekim ayı ortalarında, halkın
da desteğiyle Tire ve Bayındır’ı
alırlar. Sonrasında peşi sıra Turgutlu,
Arpaz, Atça, Bey Dağ, Birgi, Bozdoğan, Koçarlı, Köşk deresi, Savd,
Yenipazar, Yenişehir, Kütahya’ya
bağlı Kula ve Eşme kasabaları, İzmir’e bağlı Ödemiş, Manisa’ya bağlı
Alaşehir, Denizli’ye bağlı Buldan
kazaları ve yerleşim yerlerini ele geçirirler; ele geçirdikleri her yerde
yoksul halktan
yana adil bir dü-

zen oluştururlar.
Bu gelişmeler
Osmanlı’yı ürkütür. Osmanlı’nın
paşalarından İbrahim Paşa, 18 Aralık’ta Manisa’ya
askeri bir yığınak yapar. Osmanlı’nın
saldırıya geçtiğini öğrenen Atçalı,
halka yönelik bir kıyım olmaması
için mevcut güçlerinin halkı savunmaya yetmeyeceğini düşünerek, dağlara çekilir. Bir kısım yoldaşını şehrin
savunması için bırakır. Atçalı’nın
baş efesi Çakmakoğlu Mehmet, Aydın’da çıkan çarpışmada yanında diğer efelerle birlikte öldürülür. Osmanlı
tekrar Aydın’ı ele geçirir. Osmanlı,
ele geçirdiği yerlerde, baskı ve zulüm
düzenini tekrar kurar.
Dağlara çekilen Atçalı, saldırının
yaralarını sarıp güç toplayana kadar
Osmanlı ile çatışmaya girmez.1830
Mayıs ayının son günlerinde efeler,
yönetimi tekrar ele geçirmek için
tekrar birleşerek Nazilli üstündeki
Madran Dağı’na çekilirler. Efelerin
bu hazırlıklarını öğrenen ağalar karşı
hazırlığa girişirler. Efeler 8 Haziran’da
Nazilli’yi tekrar ele geçirirler.
Daha sonra Atça, Arpoz ve Karahayat’ı da ele geçirerek Aydın
üzerine doğru yürüyüşe geçerler. Burada yapılan savaşta
efeler yenilirler. Atçalı Kel
Mehmet bir halk önderi olarak
hayatını kaybeder. Atçalı
Kel Mehmet Efe ve kızanlarının kafaları kesilerek İstanbul’a gön-

Oniki yaşımda binerdim taya
Minnet etmezdim paşaya beye
Bizi yaman bildirmişler devlete
Dünya bir olsa tutulmam gayri

derilir.
Atçalı Kel Memet Efe, eski düzeni
kökünden yıktı. Halkının malına, canına ve ırzına saygı gösterdi. Ahlaksız,
zalim ve hırsız ağaların amansız bir
düşmanı oldu. Ağır vergiler altında
inleyen, dövülen, hapsedilen ve sürgüne gönderilen halkın koruyuculuğunu yaptı.
Atçalı Kel Memet’ten önce gelen
eşkiyalar astılar, kestiler, soydular,
halkın kızlarını, oğullarını dağlara
kaçırdılar. Halbuki Kel Memet, bunların aksine zulmü ve adaletsizliği
ortadan kaldırmak, yeni bir düzen
kurmak için çalıştı. O bu idealleri
uğruna fermanlı oldu ve baş verdi.
Atçalı diger ayaklananlardan farklı
olarak Osmanlı düzeninin temelini
sarsmıştır. Halktan alınan vergiyi
kaldırdığını açıklamıştır. Resmen
yeni bir yasa koymuştur. Kendini
yeni bir iktidar, irade olarak ortaya
koymuş; Aydın ve yöresi halkının
desteğini almıştır. Halka zarar vermeden; halkın canını, malını koruyup
Osmanlı’nın valilerini, yöneticilerini
şehir dışına çıkarmıştır. Atçalı bulunduğu dönemde gerçek anlamda
halkçı bir yönetim kurmuştur. Halktan bir insan olarak, halkı da yanına
alarak toplumun temelini sarsan “ihtilal” niteliğinde bir toplumsal düzen
kurmuştur.
Atçalı, sevdadan fedaya uzanan
yeni bir düzeni o günden kurmanın
bedelini ödemiştir
Atçalı Kel Mehmet Efe Cepheliler’e diyor ki: Kavgamız; eşitlik
adalet ve onur kavgasıdır. Adaletsizlik
ve zulum düzeni ortadan kalkmadan
kimse mutlu olamaz. Tüm halkın sorunları çözülürse, düzen değişirse
yüzlerimiz gülecektir. Güzel umutlu
günler için sevdadan fedaya savaşmaya devam...
*Çalıkakıcı: Efelik geleneklerine
aykırı davranan, zengin-fakir ayrımı
yapmadan çalan-çırpan, halka zarar
veren çetelere halkın taktığı bir isimdir.
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Okmeydanı Halk Meclisi Üyelerinin Uyuşturucu, Kumar ve Fuhuşa Karşı
Yaptıkları Yürüyüşe Polis Saldırdı! Halk ve Esnaf Polise Tepki Gösterdi:

“Size O Kadar Şikayet Ettik Kılınızı Kıpırdatmadınız, Burada
Halk Bu Pisliklere Karşı Eylem Yapınca mı Geldiniz?”

Okmeydanı Halk Meclisi üyeleri
geçtiğimiz hafta 5 gün, her akşam
saat 20.00-21.00 arasında mahallede
tüm kahvelerde çağrılar yaptılar.
Esnaf ve yöre derneklerine gittiler.
Yaygın biçimde el ilanı dağıttılar.
Mahallede 100 adet ozalit astılar.
Her yere ve her kesime yürüyüşün
duyurusunu yaptılar.
Sesli çağrılar özelllikle torbacıların
barındığı köşe ve sokaklarda yapıldı.
Yürüyüşten hemen önce bir araç ve
ses sistemi ile sesli duyurular yapıldı.
Yürüyüş, 6 Ağustos Cumartesi günü
saat 16.00 da Piyalepaşa Muhtarlığı
önünde başladı. Polis, akrep denen

araçlarını ve 1 TOMA’sını
oraya çekmişti. Halkı tedirgin edip yürüyüşe katılmalarını engellemeye çalıştı. Polisin tacizine rağmen yürüyüş başladı ve
belirlenen güzergah boyunca yüründü. Önceden
belirlenen 3 noktada yaygın
ajitasyon yapıldı. Yürüyüşe
katılanların sayısı 100’e
yaklaştı.
Çeşme denen faşistlerin yoğun
ve örgütlü olduğu, hatta kimi zaman
buradan da faşist saldırıların gündeme
geldiği bölgede de yüründü. “Muhafazakar, milliyetçi” denilen insanlarımız da yürüyüş yapan Halk Meclisi üyelerini alkışladı ve polisi protesto ettiler.
Yürüyüşün sonuna doğru Cemal
Kamacı olarak bilinen ve torbacıların
üslendiği sokakta beklendi. Burada
torbacılar kaçtılar. Polis bu noktada
saldırdı ve kitleyi dağıtmaya kalktı.
Polisin hedef gözeterek gerçekleştirdiği gaz bombalı saldırısında

bir kişi kafasından, bir kişi de karnından yaralandı.
Halk Meclisi üyeleri, ne pankartlarını indirdiler ne de dağıldılar. Esnaf
polise” size o kadar şikayet ettik kılınızı
kıpırdatmadınız, burada halk bu pisliklere karşı eylem yapınca mı geldiniz?” diye tepki gösterdi. Polisle tartıştı
ve kovdu. Akrepten gaz tüfeği çıkartılınca yumruklayan esnaflar da oldu.
Polis geri çekilmek zorunda kaldı.
Eylemin bitişinde de Halk Meclisi
üyelerinin yakaladığı bir torbacı dövülerek teşhir edildi.
Açıklama yapan Okmeydanı Halk
Meclisi: “Bugün bir kez daha görüldü
ki; bu sermaye örgütlerinin ve arkasındaki güçlerin sistemli bir saldırısıdır. Amaç bellidir, ortada büyük
rant ve hesap, çıkarlar dönmektedir.
Fuhuş, uyuşturucu, kumar, yozlaştırma politikaları hep bu amaçlarla
yaygınlaştırılmaktadır. Bu politikaları
örgütlü mahalleleri dağıtmanın aracı
olarak kullanmaktadırlar. Bu saldırılar
karşısında, örgütlenmekten ve direnmekten başka yolumuz yoktur” dedi.
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“Bizler de Onlar Gibi Körü Körüne Vurulmak İstemiyoruz”
Gazi Halk Meclisi, Düz bölgesinde
16 Haziran’da tanışma ve yozlaşma
üzerine toplantı yaptı. Toplantıya çağrı
bir gün önceden başladı. Katılımcıların
kendilerini tanıtmaları istenerek toplantıya başlandı. Ardından söz, toplantıya gelen gençlere verildi. Söz
hakkı isteyen bir genç, “Daha önce de
burada toplantı yaptık, aynı parkta
aynı bankın üzerine oturduğumuz 2
arkadaşımız vardı onların ikisi de devrimcilerin yanından ve safından uzaklaştığı için çeteler ile birlikte hareket
etmeye başladılar. Ardından kendi çetevari işlerinden kaynaklı ayrı yerde
ayrı zamanda vuruldular. Bizler onlar
gibi körü körüne vurulmak istemiyoruz”
dedi. Bunun üzerine düşmanın çok
yönlü olduğu, çekilen dizilerin bile

düşman açısından politik bir getirisi
olduğu anlatıldı.
Söz hakkı isteyen başka bir genç
ise “Şu gün ve zamanda cemevinin
orada şu zat tarafından bana silah çekildi” dedi. Bu konunun önemsendiği
ve üzerinde durulacağı belirtildi. Ardından konu 19 Haziran günü cemevi
konferans salonunda yapılacak olan
“halka zarar veren eylemler ve polis
terörü”nün tartışılacağı halk toplantısına
getirildi. Mahallede yakılan halk otobüslerinden, ekmeğini kazanmak için
taksicilik yapan şoförün vurulmasından,
polislerin pervasızca saldırmasına ve
konvoylar düzenleyerek tahriklerini
arttırmalarından muzdarip olduklarını
dile getirdiler. Bunun üzerine bu toplantıya gelmeleri bu duygu ve düşün-

celerini mahallenin gençleri dolayısıyla
geleceği olmaları açısından önemli olduğuna değinilerek çağrı yapıldı. Çağrıya uyacaklarını ve en az Düz Gençlik
olarak 25 kişi katılacaklarını izah ettiler.
Halka zarar veren eylemleri kimlerin
yaptıklarını çok iyi bildiklerini Halk
Meclisinin bu konuda pür dikkat olduğunu bunu da dostun ve düşmanın
çok iyi bildiklerini söylediler.
Polis terörü içinse Düz Gençlik
olarak birçok şeyden geri adım atmayacaklarını yapılması gereken birçok
şeyi yapmaya gönüllü olduklarını, gayelerinin mahalleye sahip çıkmak olduğunu dile getirdiler. Bu içerikte süren
istişareler sonucunda iki konuda karar
kılınarak toplantı bitirildi. 25 gencin
katıldığı toplantı bir buçuk saat sürdü.
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“Toprak İşleyenin Su Taşıyanın”
Dersim Festivali’nde Buluşalım
Her sene yapılan Geleneksel Dersim
Festivali çalışmaları tüm hızıyla
başta Dersim olmak üzere çevre illerde de devam ediyor. Çalışmalar
kapsamında yapılanlar şu şekilde;
Dersim:
Halk Cepheliler 27, 28, 29 Temmuz’da, Hozat’ın köylerinde Halk
Festivali’nin duyurusunu yaptı. Köy
halkına festival anlatılarak davet
edildi. Festivale mutlaka geleceklerini
söyleyen köylüler Halk Cephelileri
evlerine davet etti. Yapılan çalışmada
halk festivalinin bildirilerinden dağıtıldı, afişlerinden asıldı. Ve 7, 8
Ağustos’ta merkezde ve Mazgirt’te
yapılan çalışmalarda 130 afiş asıldı
ve 200 bildiri dağıtımı yapıldı. Ayrıca
12-13 Ağustos’ta yapılan olan festival
için Dersim Halk Cephesi, Dersim’in
kültürünü anlatacak ve geçmişten
geleceğe ışık tutacak bir sergi hazırlama düşüncesiyle halka çağrı
yaptı. Yapılan çağrıda, mutfak araç-

gereçleri, tarım aletleri, lekan (karda
giyilen bir tür ayakkabı), leçike, eski
fotoğraflar vs. ulaştırılmasını istedi.
Son olarak “Kültümüzü gelecek olan
misafirlerimize anlatmak istiyoruz.
Geçmişten günümüze kültürümüzü
yaşatmak için tüm Dersimlileri festivalimizi sahiplenmeye çağırıyoruz”
diyerek son bir çağrı yapıldı.
9 Ağustos'ta Anadolu Halk Festivali’nin çalışmalarına devam edildi.
Pertek ilçesinde afiş asıldı. Afiş asılırken polis akreplerle gelerek afişin
asılmasına engel oldu. İki festival
gönüllüsünü gözaltına alarak bir
saat karakolda tuttuktan sonra bıraktı. Toplam 90 adet afiş asıldı
150 adet bildiri dağıtıldı. Çemişgezek
ilçesinde 250 adet bildiri dağıtıldı.

tıldı. Afiş asarken yine akreplerle
gelen AKP`nin polisi GBT yaptıktan
sonra çekip gitti.
Elazığ:
Halk Cepheliler 7 Ağustos’ta Yıldız
Bağları Mahallesi’nde Anadolu Halk
Kültürü Festivali çalışması yaptı.
Yapılan çalışmada çeşitli yerlere festival ile ilgili afiş asıldı. Afiş asmasına
halkın yoğun ilgisi vardı ve kimileri
evlerinin duvarlarına afiş asılmasını
talep etti. Yapılan çalışmada 60 afiş
asıldı.
İzmir:
Halk Cepheliler 8 Ağustos’ta Yamanlar Mahallesi’nde yaptığı çalışmada, Dersim’de yapılacak festivale
gidecekler için arabanın ücretine
ekonomik katkı ve halka festival

Esnaflarla sohbet edildi çay içildi.
Festivalin içeriğine dair bilgi verildi.
10 Ağustos'ta Dersim merkez Sihenk
Mahallesi’nde festival çalışması yapıldı. 70 afiş asıldı, 250 bildiri dağı-

hakkında bilgi vermek amaçlı çalışma
yaptı. Tabi çalışmada gelemeyecek
olan halkımız üzüntü duyduklarını
belirterek gidecek olanlara iyi yolculuklar diledi.

AVRUPA’dakiBİZ

Federal Kriminal Dairesi Raporu: “ALMANYA’DA IRKÇI SALDIRILAR AZALMIŞ!”
Federal Kriminal Dairesi (BKA),
Almanya’ya gelen mülteci sayısında
büyük bir düşüş olduğunu ancak mültecilere yönelik ‘sağcı’ saldırıların devam
ettiğini söylüyor. BKA’nın bu saldırıların
adını koyarken faşist terör saldırısı deyimi yerine ‘sağcı saldırı’ deyimini kullanması aslında raporun da ne amaçla
yapıldığını anlatmaya yetiyor.
BKA’nın bu raporu sadece mültecilere ve mültecilerin kullandığı ev
ve merkezlere yönelik olan saldırılardır. Ve milyonlarca yabancı işçi
ve yine milyonlarca Alman vatandaşlığına geçmiş olan yabancı kökenliye yapılan saldırılar bu raporun
bilançosuna dahil değildir. Oysa, Almanya’daki sivil faşist hareketin hedefi
mülteciler değil, kendisinden olmayan
tüm yabancılar ve yabancılarla dayanışma içinde bulunan Almanyalılara
yöneliktir.
BKA’nın raporuna göre, 2016 yılının ilk sekiz ayında, 1 Ağustos’a
kadar, mültecilere yönelik olarak 613
‘sağcı’ saldırı olmuş.
Bu saldırılar;
118 fiziki saldırı,
55 bina yanıcı madde ile kundaklandı ve bunlardan dokuzu patlayıcılarla çıkartılan yangınlardı,
262 saldırıda sadece mal ve mülke
zarar verildi,
148 tane tehdit ve yasak propaganda, yazılama vs...
Haziran 2016’da BKA şefi Holger
Münch, mültecilere yönelik “sağcı”
saldırıların büyük düşüş gösterdiğini,
ancak son dönem yapılan bu eylemleri
hayata geçirenlerin üçte ikisinin daha
öncesinden herhangi bir suç kaydı olmayan yeni insanlar tarafından yapıldığını düşündükleri için, eylemlerin
düşüş göstermesinin tehlikenin düştüğü
anlamına gelmediğini açıklamıştı.
Irkçı saldırıların azalmasına ölçü
olarak da 2015 yılında mültecilere
karşı toplamda 1031 “sağcı” saldırının
olması gösteriliyor... Irkçı saldırıların
düşüş gösterdiği bir süreçte iki günde
bir linç saldırısının yaşanması, dört
günde bir kundaklama ve bombalama

olmasını makul görmenin, hele de
bu saldırıların halen ırkçı niteliğini
kabullenmemek, bu raporun özünü
de yeterince anlatmaya yeterlidir. Diğer yandan bu raporlarda saldırganlara
yönelik “tespit edilmelerinin
zorluğu”na vurgu yaparak, ırkçı saldırılara karşı somut bir adım atmayacaklarının da itirafıdır.

Türkiye Devleti Neden
Almanya’nın Irkçı
Saldırılarına Karşı
Tavırsız Kalıyor?
Almanya, 1982’den itibaren 12,5
milyar dolarlık yatırım hacmiyle, en
büyük yabancı yatırımcıdır. Yıllar
içinde bu yatırımlar artmış ve 2013’ten
itibaren de 34 milyar Avro’ya yükselmiştir. Yani, 1980 Amerikancı faşist
darbeden sonra Alman yatırımları
dört kat daha artmıştır. AGİT’in
2016’da yaptığı açıklamalara göre,
şu an Türkiye’de Alman sermayeli 6
bin şirket bulunuyor. İşte bütün mesele
budur.
Elli yıl önce, ikinci emperyalist
savaş sürecindeki yıkımın tamiri için,
Alman tekellerine satılan işçiler olarak
Almanya ve Avrupa’ya sürüldük. O
zamanlardan beridir de Avrupa’daki
işçiler oligarşi için sadece döviz getiren, yani altın yumurtlayan tavuk
muamelesi görmüştür.
Almanya açısından ise, bugün vazgeçilmez bir durumdayız. Çünkü milyonlarca işçi ile halen Alman tekellerinin
işgücü ihtiyacını karşılamanın yanısıra;
bugün Almanya’da bulunan Türkiyeli
işçilerin kurduğu 75 bin şirket, yıllık 3
milyar Avro bütçesi ve 375 bin kişiye
yarattığı istihdamla görmezden gelinmeyecek bir güç durumundayız. Milyonlarca insanımız her yıl izinlerini
Türkiye’de geçiriyoruz. Ama Türkiye
devleti her yıl yaptığı turizm rakamlarında bizi Almanya’dan gelen turist
olarak görmekte ve bizim Türkiye’ye
taşıdığımız alınterimizin bedellerini de
turizm tekellerine teşvik adı altında,
her iktidar kendi taraftarlarına peşkeş
çekmektedir.

Avrupa’daki Türkiyelilerin Türkiye’ye Charter uçaklarıyla seyahat etmeleri bile daha yeni başlamıştır. Türk
pasaportlu işçiler olarak biz ortalama
kişi başına 1000 Alman Markı’na bilet
alabilirken, yanımızdaki koltukta seyahat
eden Almanlar ise ikiyüz Alman Markı’na aynı seyahati yapabiliyordu. Charter seferleriyle bile onlarca yıl milyonlarca insanımız üzerinden milyarlarca
dolarlık kar yapanlar, yine sözde bize
sahip çıkan Türkiye devleti idi.

Emekçinin Emekçiden
Başka Dostu Yoktur
Hem Alman tekelleri, hem de Türkiye’deki işbirlikçi tekeller tarafından
çifte sömürüye tabi tutuluyoruz. Yetmezmiş gibi, bir yandan ırkçı faşist
teröre tabi tutuluruz. Bir yandan da
tüm emeklerimiz talan edilir.
Almanya’daki durumumuz aslında
diğer ülkelerdeki insanlarımızla çok
farklı koşullarda değil. Aynı sömürü
ve ırkçı saldırılar, bulunduğumuz
diğer Avrupa ülkelerinde de mevcut.
Onun için tüm Avrupa’da örgütlenmeliyiz. Avrupa’nın diğer ülkelerinde
sorunlarımız bazı küçük farklılıklar
gösterse de temelde aynıdır. Çözümlerimiz de aynıdır. Örgütlü bulunduğumuz her yerde halk toplantıları yapalım. Göreceğiz ki, üç aşağı beş yukarı sorunlarımız aynı çıkacaktır. Halk
Toplantılarında, Halk Komiteleri, Halk
Meclisleri hedefiyle örgütlenmeliyiz.
Halk Meclisleri olarak bir yandan
ülkemizdeki insanlarımıza uygulanan
zulme karşı, bir yandan da ırkçı faşistlerin saldırılarına, tekellerin sömürüsüne karşı birleşmeli ve mücadele
etmeliyiz. Önceliğimizi de ırkçı faşist
teröre karşı mücadeleye vermeli, bulunduğumuz yerlerdeki anti-faşist güçlerle birliktelikler oluşturmalıyız. Yani
hem bulunduğumuz ülkelerin anti-faşist, ırkçılık karşıtı emekçileriyle, hem
de tüm Avrupa’da bizimle aynı durumda olan insanlarımızla birlikteliğimizi örgütlü bir güç haline getirmeliyiz.

Sayı: 534

Yürüyüş
14 Ağustos
2016
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“Biz, her zaman gerçeklerden güç alan insanlar olduk.
Hep gerçekleri bütün çıplaklığıyla görmek istedik. Gördüğümüz
gerçek karşısında ne dehşete düştük ne şaşkınlığa kapıldık
ne de ne oldum delisi olduk. Hep halk için daha iyi olanı
arayıp bulduk, yapmayı istedik; ölçümüz hiç değişmedi,
rotamız hiç şaşmadı, ama hep kendimizle yarıştık...”
Gülnihal Yılmaz

22 Ağustos- 28 Ağustos

Baki Erdoğan

Baki Erdoğan:
Baki, mücadeleye 1984'te Aydın Turizm
Meslek Yüksek Okulu öğrencisiyken katıldı.
TÖDEF'in kurucularından biri oldu. 1991
sonunda farklı görevler üstlendi. 22 Ağustos
1993'te Aydın polisi tarafından işkencede
katledildi. Şehit düştüğünde devrimci hareketin Ege Bölgesi Siyasi Sorumlusu'ydu.
Necmettin Giritlioğlu:
İzmir- Aliağa Rafinerisi'nde sürdürülen
direnişte 22 Ağustos 1970'te patronun adamları
tarafından vurularak katledildi. Parti-Cephe'nin
işçi alanındaki kadrolarındandı.

Bartolomeo VANZETTİ,
Nicola SACCO:
“Hiç aklından çıkarma Dante,
bunları hep hatırla... Bizi bir yığın
uydurma ve yalanla mahkum ettiler... Bizi idam ediyorlarsa, bunun
sebebi... Biz yoksullardan yanayNicola Sacco Bartolomeo Vanzetti
dık, insanların insanlar tarafından
ezilmesine ve sömürülmesine karşıydık...” B. Vanzetti
Sacco ve Vanzetti'nin idamı, burjuva hukukunun ve
yargısının nasıl “sınıf çıkarları” doğrultusunda kullanıldığının
tarihi bir örneğidir. İşçi önderleriydiler onlar. ABD'deki “komünist avı” döneminde bir komplo sonucu tutuklandılar ve
burjuva hukukunun komploya uygun olarak verdiği kararla
23 Ağustos 1927'de idam edildiler.

Necmettin Giritlioğlu
Sadrettin Uğurlu:
İstanbul'da 1 Mayıs mahallesinin devrimci
emekçilerinden biriydi. Lokantacılık yapıyordu. 28 Ağustos 1980’de İstanbul 1 Mayıs
Mahallesi’nde kendisine devrimciyim diyenler
tarafından vuruldu.
Sadrettin Uğurlu
Birsen Hoşver: Rizeli’ydi. Ana dili Lazca'dır.
Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi
öğrencisiyken bir Dev-Genç'li olarak mücadeleye
katıldı. 1997'de Dersim Kır Gerilla Birlikleri’ne
katıldı. Şubat 1999'da tutsak düştü. Mücadele
devam ediyordu. 2001'de Malatya HapishaneBirsen Hoşver si'nde 7. Ölüm Orucu Ekibi direnişçisi olarak
tecrite karşı ölüm orucuna başladı. Direnişinin
ilerleyen günlerinde Ankara Numune Hastanesi'ne sevk edildi
ve 22 Ağustos 2002'de şehit düştü.
Gülnihal Yılmaz: Sivas doğumlu ve Çerkez
milliyetindendir. 1980’li yılların sonunda Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenciyken
katıldı devrim mücadelesine. Legal, illegal
çeşitli alanlarda sorumluluklar aldı. İşkencelerden
defalarca başı dik çıktı. 1993’te tutsak düştü.
Gülnihal Yılmaz Bulunduğu hapishanelerde yönetici olarak görevler aldı. 19-22 Aralık Katliamı sırasında
Çanakkale Hapishanesi’ndeydi. Ölüm Orucu’na başından
itibaren gönüllüydü. 5. Ekiplerde ölüm orucu direnişine başladı
ve 26 Ağustos 2002’de ölümsüzleşti.

DEVRİM
Be heey Kürdistan dağları
Be heey memleketimin toprağı
Her kaçak köşe,
her ince patika ve tüm keçi yolları
Ve fidanlar, makinalar, mavzerler,
pankartlar, afişler
ille de kızıl güller
size elimiz değmedi
ayağımız varmadıysa eğer
ant olsun ve şart olsun
köpeklerin bile sokulmadığı kuytulardan
aslanın tam midesindeki
ekmeği alan halkım
ant olsun
"Sözümüz Var" hıncıyla
"Biz Kazandık" türküsü
kardeşlerin namlularında çaldığında
Devrimin koca sevecen eli
okşamadık çocuk başı ve
dikilmemiş sökük
kaynamamış tencere bırakmayacak
yurdumda...
Gülnihal Yılmaz / Ankara Hapishanesi

Anıları Mirasımız

kültürünü, diliyle, gelenekleriyle, görenekleriyle korumaya
çalıştın. Ve kısmen de olsa başardın... Ve yaşatmaya
çalıştın. Bir mektubunda diyorsun ya;
“Laz'ım, Lazcanın kafasını gözünü kıra kıra konuşuyorum işte. Karadeniz türkülerini seviyorum, hem Türkçesini, hem de Lazcasını söylüyorum... Ar, cum, sum,
oxho, xut, aşi, şkıt... bunlar ne mi Lazca, bir, iki, üç,
dört, beş, altı, yedi. Parmak hesabı..."
Evet Melek, yediye kadar sayabilirim dedin. Gönül
düşürmüştün yedinci katara, ötesi yok dedin.
Yaşamındaki en büyük dönemeç üniversite yıllarıydı...
Ankara caddeleri, sokakları tanıdı seni... Umudun adını
bulmakta güçlük çekmedin... Atmaca gibiydin keskin gözüyle sekeleyen. Forumdan foruma, anfiden anfiye, mitingden eylemlere kadar sen de vardın artık tüm coşkunla...
"Biz de gençlikteniz. Gençlik gençliğe sahip çıkar.
Biz her ne kadar dağlara çıktıksa da damarlarımızda
gençlik kanı dolaşıyor, deli deli akıyor. Yani her zaman,
her yerde gençliğiz..."
Ve ilk gözaltıyı, ilk tutsaklığı yaşadın. Ulucanlar sana
okul oldu... Büyüdü de büyüdü sevdan kocaman yürek
oldu. Ve tekrardan soluduğunda Ankara'nın kavga kokan
sıcaklığından geri durmak yoktu. İnsan düzenin bataklığına
doğru koşar adım kulaç atarken, sen, sana nerede ihtiyaç
varsa orada koşmaya devam ettin. Doksanaltı Ölüm Orucu
sürecinde en çok koşturanlardandın.
Ankara'ya sığamaz olmuştun... Ve gönlünde büyüttüğün
dağlara saldın kendini. “Dersim'de doğan güneş Kaçkarlara
yol alıyor...”
Evet. Güneşe uğurlayacağın yoldaşlarınla dağlardaki
patikaları adımlamaya başladın. Gün oldu ateşler yakarak
etrafında halaya durdunuz. Gün oldu toprağa düşenler
için bastınız mavzerin tetiğine...
Bir can parçan, yoldaşın senin Dersim'e adım atışını
şöyle anlatıyor:
"... Rizeli Melek'le ben bu aşamaları hep beraber
yaşadık. Ankara gençlikteyiz. Umudumuz Karadeniz dorukları ancak bir yol aldık az gittik, uz gittik, bir baktım
Dersim'e getirilmuşum. Gelmişum artık deyip kaldımda
bir baktım ayını bulmadan bir yaz vakti közlerin başında
muhabetteyken bizim gız gelmiş. Tabi diyemedim, ee gız
senin işin nedir haburada..."
Bilirim yarenin dağlar senin için bir tutkuydu... Namluya
mermiyi kin, öfke ile sürdün... Karadeniz'in dorukları
hafif bir tebessüm olarak kaldı... Yine de senin dilinden
aktarayım.
"... Dersim'i yukarıları gördük. Dağ havası başka
oluyor. Sen ne dersin, eminim evet dersin..."
Ve yeniden tutsak düştün '99 Şubat'ında... Malatya
Hapishanesi'nde özgür tutsaklığı yaşamaya başladın.
Yabancı değildin mapusluğa... Yatarız diyordun. Yeter ki
sol cevahirim solmasın. Ve sürecin önemini iyi kavramıştın,
daha fazla yük binecekti omuzlarına ve bu süreci en iyi
şekilde omuzladın. Ne de güzel anlatmıştın bu sürecin
özgünlüğünü...
“Her sürecin her zamanın güzellikleri ayrı ayrı hele şu

Selami Kurnaz
(ölüm orucunda şehit düştü),
yoldaşı Birsen'i Anlatıyor:
Birsen Hoşver diye yankılandı duvarlar
-Senin ülkende dağlar denizden başlarSağım açlık-solum ölüm
Dört duvar arasındayım
Sıcaklar kerbela-boğucu
Bir avuç gökyüzünde ALICI KUŞLAR var
Hayat can istiyor
Ben mapustayım
Bir yanım derya deniz bir yanım içerde
Karadeniz horona durdu tepiniyor
Ve senin adın geldi kondu hücremize. Sesten gökyüzü
ağlıyor; bir can, bir can, bir can daha düştü toprağa. Ne
güzel bir gündü içinde acıyı, gururu, hüznü, onuru barındıran. Durdum, duraladım, sağırlaştı kulağım, göğüs
kafesine sığmaz oldu yüreğim... Birsen Hoşver diye yankılandı duvarlar. Sustum sen konuşurken:
"...Uzun uzun sana nasıl sesleneyim diye düşünürken...
Neyse benim iki adım var ama Melek'i tercih ediyorum,
haberin ola diye yazıyorum!.."
Ve avaz avaz bağırıyorum: Melek Birsen Hoşver...
Ardından tüm yürekler, yarenler bir olup haykırıyorlar.
...
Yürüdün geldin işte... Yüreğini, coşkunu ve inancını
yükledin de heybeye, öyle vakur, öyle dervişcesine.
Hemide duvarları delerek geldin. Dile geldin söz oldun,
akıttın yüreğini ve bize düşen seni anlatmak...
Sen, unutturulmaya çalışılan Laz halkının kızı olarak
dünyaya merhaba dedin. Rize-Pazar'da çay bahçeleri arasında büyüdün. Gün geldi elinle topladın çayı ve varengellerle taşıdın harman yerine. Alım yerlerinde sıraya
girdin çayı satabilmek için. Bazen elde kaldı. Egemenlere
tepki olarak derelere, denize döktünüz. Bu yüzden açlığı,
yoksulluğu yakından bilirdin. Ve yaşamınız gurbetçilik
oldu. Aş için, iş için düşüldü yollara, büyük kentlere.
Tüm Karadenizliler gibi... Tüm Anadolu'nun yoksul
halkları gibi.
Senin memleketinde gün denizden doğar denizden
batar. Bu yüzden size Zuğaşı Berepe - Deniz dendi. Senin
ülkende dağlar denizden başlar, bu yüzden sevdanı dağlarda
büyüttün... Kaçkar dağlarının eteklerinde çiçeklerin binbir
çeşiti bulunur. En güzel çiçeklerden biri sen oldun Melek...
Tıpkı Ayşe Gülen, Sadık Mamati, Zehra Kulaksız, Canan
Kulaksız gibi onlar da senin gibi Rizeliydi, Laz'dı...
Onlarla aynı sevdaya baş koydunuz. Mavzer oldu yürekleriniz bastınız tetiğe...
Damarlarımızda gençlik kanı dolaşıyor, deli deli akıyor.
Evet Laz kızıydın. Asimile politikalarına karşı, tüm

içinde bulunduğumuz günler. Birçok duyguyu bir arada
yaşıyoruz. Öylesine yoğun ve güzel başka ne diyebilirim
ki... Birer ikişer derken yediye geldik dayandık, dahası da
yolda upuzun bir kervan yıldızlara doğru. Herkes yıldızına
doğru koşuyor, yıldızımıza... En son İbrahim’imizin (Erler)
haberini aldık, hem de oralardan onurlandık, gururlandık.
Daha fazla söze gerek var mı?.."
Daha fazla söze gerek bırakmadınız ki. Ne diyebiliriz
ki. Acılar çektin, yapayalnız kaldın ama moralini bozmadın, coşkunu yitirmedin... Karadenizli yanınla, "Burası
kalabalık bolca in-cin top oynuyor". Biliyorduk yalnızlığın
fiziki idi. Yoksa hep bizimleydin, seninleydik. Bu coşku
ile yol alıyordun. Gün oldu mektupların yasaklandı,
ulaştırmadılar. Bizim mektupları da sana vermediler.
Ailen en büyük engeldi önünde, elinin tersiyle iterek
ana kuzusu olmadığını gösterdin. Çok şeyler öğrettin
bize Melek, çok şeyler... Bağlılığı, vefayı, ölesiye sevdalanmayı.
Ve o gün gelip çattığında. 26 Eylül 2001... Sevincinden
çığlıklar atıp horon teptin ve yedinci ekipte tereddütsüzce
yerini aldın...
"... Şimdi benim zaten dünya işleriyle bir işim

Başsağlığı
Devrimcilerin Dostu Ali Ekber
Demir Yoldaş Ölümsüzdür
İstanbul – Alibeyköy Halk Meclisi çalışanı
ve devrimcilerin dostu Ali Ekber Demir 10
Ağustos’ta geçirdiği beyin kanaması sonucu
yaşamını yitirdi. Ali Ekber Demir örnek bir
devrimcidir ve hayatı boyunca devrimcileri
sevmiş ve destek vermiştir, halkı ve vatanı
için son anına kadar mücadele etmiştir. Anısını
mücadelemizde yaşatacağımıza söz veriyor,
ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
Alibeyköy Halk Meclisi

kalmadı. Bilsen ne kadar mutluyum. Sonunda ben de
bir bant kaptım. Yedinci katardan koyuldum yola..."
dedin ve sözünü tuttun.
... Hiç baktın mı geceleyin gökyüzüne yıldızların
arasında kaybolmak için. Ve hiç aradın mı türkü söyleyen
sesin sahibini. Saçı, kaşı, gözü nasıl diye... Bilmem
voltada dalıp gittin mi uzaklara tanıdık yüzler bulmak
için. Gökyüzü olmasaydı deniz mavi rengini alır mıydı?
Toprak dereyi görmeseydi sararıp akar mıydı? Acıonur-hüzün-gurur iç içe geçmiş beynimizin kıvrımlarında
dolanıp duruyor. Yüreğimiz göğüs kafesine sığmıyor.
Kendi ellerimizle gelin eyledik yarenlerimizi. Nasıl dile
gelip konuşalım, boğazımız düğümleniyor. Suskunluğumuz bile çok şey anlatıyor.
Ardı ardına gittiler kanat çırparak güneşin ülkesine,
sanki yarışırcasına... Ne denir ki yarenler ne denir ki. Kör
olmuş gözlere, duymayan kulaklara inat olsun diye değil.
Sevdamız bezensin diyedir yurdumuza... Ölesiye devam
edeceğiz yolumuza. Ve dünyaya gözünü açan bebelere adlarını vereceğiz. Umudumuzu büyütsünler diye.
Bu yürekler acıya nasırlaştı. Ama bu acılar güzel
günleri getirecek...

Şenay ve Gülsüman
Halk Bahçesi’nde
Şimdi Hasat Vakti!
Halkın Mühendis Mimarları’nın (HMM) projelendirdiği Şenay ve
Gülsüman Halk Bahçesi’nde Küçük Armutlu’da üçüncü yılında üçüncü
yazlık hasat dönemi yaşanıyor. Çalışmalarla ilgili bilgi veren HMM
kısaca şu sözlere değindi; “Kimyasal gübrelere, tohum şirketlerine,
ilaç tekellerine ihtiyacımız yok denmiştik üç sene önce. Bugün kendi
ilacımızı da kendi gübremizi de kendimiz yapıyor, Anadolu’nun
bereketli tohumlarından kendi tohumlarımızı üretiyoruz. Bugün kentsel
dönüşüm alanı ilan edilen bir direniş mahallesinde başlattığımız halk
bahçelerimiz birer birer Anadolu’ya yayılıyor. Antalya’da, İzmir’de,
Amed’te… Tüm yoksul mahallelerde örgütleniyor” ayrıca konuya dair
çağrı yaparak “Başta meslektaşlarımız olmak üzere halkımızı ve tüm
dostlarımızı halk bahçelerimize çağırıyoruz. Ürettiklerimizi sizler ile
paylaşmak istiyoruz. Yarın kuracağımız başka bahçelerde sizlerle
birlikte üretmek istiyoruz” denildi.

Halk İçin Mimar Mühendisliği Yaşatacağız
Halkın Mühendis Mimarları (HMM) İstanbul Okmeydanı Mahallesi’nde 9 Ağustos’ta kendi yayın organı olan “Halk İçin Mühendislik
Mimarlık Dergisi”ni halka ulaştırdı. Halkın mühendislerinden 2 kişinin
katıldığı çalışmada halka yapılan ve hayata geçirilen projelerle ilgili
bilgi verildi ve 50 adet Halk İçin Mimar Mühendislik Dergisi ulaştırdı.
Ayrıca yeni sayısını ve rüzgar türbini özel sayısını internet üzerinden
okumak isteyenler için aşağıdaki linkleri halkla paylaştı.
Bu linklerden dergilere ulaşabilirsiniz;
http://bit.ly/hmmdergi
http://bit.ly/hmmdergiozelsayi

