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Gerçek bir demokrasi onların zararınadır.
Faşizmle demokrasi yan yana olmaz.
Bunun bilinmesi lazım. Dolayısıyladır ki
bu faşist devlet yıkılmadan
demokrasi mümkün değildir.
Halk için demokrasi,
bu devlet yıkıldıktan sonra gerçekleşecektir.
“Halk demokrasisi; toplumun en küçük
biriminden, siyasal birimlere kadar,
bütün sosyal ve siyasal örgütlenmelerde;
halkın kendi yönetim birimlerini
seçmesi, denetlemesi ve görevden
alması esası üzerine yükselir.”
Devrimci Halk İktidarı’nın demokrasisi
halkın demokrasisidir.
Halkın demokrasisinde tüm özgürlükler halkadır.
Halk, gerçek anlamda kendi kendini yönetir.
Emperyalizm ve oligarşi Kürt sorununu çözemez.
Düzen partileri Kürt sorununu çözemez.
Bu düzen Kürt sorununu çözemez.
Çünkü bu sorunu yaratan onlardır.
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“ BİZ SADECE BİR ÖGRÜTTEN BAHSETMİYORUZ
SAVAŞ ÖRGÜTÜNDEN BAHSEDİYORUZ...”
(DURSUN KARATAŞ)

SAVAŞ ÖRGÜTÜYÜZ,
HALK İKTİDARI İÇİN SAVAŞIYORUZ

Parti-Cephe Geleneğimiz Kızıldere’de Doğdu
46 Yıl Süren Dişediş Bir Savaşla Büyüttük
"Halkın savaşının zaferini yakınlaştırmak, bu savaşı halklarımız için mümkün
olan en az acıyla, en az kayıpla iktidar hedefine ulaştırmak devrimin önderliğinin
bir sorumluluğudur. Ancak her şey buna tabi kılındığında savaş ve iktidar
perspektifi bulanır. İttifaklar belirsizleşir. Egemen güçlerin çelişkileri doğrultusunda politikalar oluşturulursa, reformlar temel alınırsa savaş uzayıp gider
ve bir türlü sonuç almak mümkün olmaz." (Devrimci Sol, sayı: 8 Temmuz 96)
Bugün savaşan bir tek bizim kalmış olmamız tesadüf değildir. Silahlı mücadelenin tasfiyesini emperyalizm çoktan hazırlamıştır. İktidar iddiasına güvenenler,
ideolojik olarak sağlam ve kararlı olanlar emperyalizmin teslim alma politikalarına
karşı silahlarını yere indirmez, aksine düşmana doğrulturlar.
Savaş tarihimiz çok köklüdür. İktidar hedefli bir hareketin savaşçısı olmak
yenilmezliğini, kararlılığını Kızıldere'den alır. Kızıldere'den bu yana 44 yıllık
mücadele tarihi boyunca savaşmak ve savaştırmaktan asla vazgeçmeyişimiz
egemenler için korku sebebidir. Bu korkunun sebebi Marksizm ve Leninizme
dayanır. Ve düşmanın korkulu rüyası bu halkın savaşçılarıdır. İdeoloji ve taktikleriyle sürece ilişkin politikaları hayata geçiren ve geçirecek olan savaşçılar,
savaşan bir örgütün birer neferi olarak hareket etmeli ve yaşamlarını savaşa
göre şekillendirmelidirler.
Sürecimiz, savaşımızda niteliksel dönüşümü ifade eden önemli adımlar atttığımız ve atacağımız bir süreçtir. Düşmanı şehir merkezlerine hapsetmek,
kırda ve şehirde silahlı ekipleri, milisleri çoğaltmak sürecimizin temel hedeflerindendir.
“Bugünün dünyasında yalnız başına kalmayı göze almadan güçlü olmak ve
düşmana karşı savaşmak mümkün değildir. Yalnız başına, emperyalizme, oligarşiye ve onun uzantılarına karşı savaşmak hiçbir teknikle, silahla, güçle
değiştirilemeyecek dünyanın en büyük gücüdür. Bu kendine güvendir. Bu,
ideolojik sağlamlıktır.”
(Dursun Karataş)
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Sürecimiz, savaşımızda niteliksel
dönüşümü ifade eden önemli adımlar
atttığımız ve atacağımız bir süreçtir.
Düşmanı şehir merkezlerine hapsetmek, kırda ve şehirde silahlı ekipleri,
milisleri çoğaltmak sürecimizin temel
hedeflerindendir. Bu süreçte kitleleri
bu silahımız ile örgütleyecek, savaştıracak ve iktidar yürüyüşümüzü hızlandıracağız. Kuşkusuz ki, savaşımızın temel gücü örgütümüzdür. Fakat burada Dayımızın sözünü hatırlamalıyız: “BİZ SADECE BİR ÖRGÜTTEN BAHSETMİYORUZ SAVAŞ ÖRGÜTÜNDEN BAHSEDİYORUZ...”
Peki nedir savaş örgütü?
Nedir Savaş?
Sözlükte savaş, “iki taraf teşkilat,
ülke veya ülkeler topluluğu arasında
meydana gelen silahlı vuruşma,
cenk, muharebe, harb, döğüş, kavga,
mücadele uğraş” şeklinde tanımlanıyor. Clausewitz’in savaş üzerine
yaptığı tanım ise genel kabul görür
ve kullanılır. Bu tanıma göre: “Savaş
politikanın başka araçlarla devamıdır.”
Nedir bunun anlamı? Savaş, özü
açısından politik hedefleri olan bir
eylemdir.
Nedir Örgüt?
Sözlük tanımıyla örgüt; “Ortak
bir amaç veya işi gerçekleştirmek
için bir araya gelmiş kurumların
veya kişilerin oluşturduğu birlik,
teşekkül, teşkilât” tır. O halde savaş
örgütü, politik amaçlarla bir araya
gelmiş kişi ve kurumlardan oluşmuş
bir birliktir.
Fakat, bu ifade savaş örgütünü
tanımlamaya yetmez. Savaş örgütü,
bir sınıfın politik hedeflerine savaş
aracılığıyla ulaşmasını amaçlayan
bir örgüttür. Günümüz dünyasında
çıkarları uzlaşmaz çelişki içinde olan
ve bunun sonucu olarak savaş halinde
olan iki temel sınıf vardır. Bunlardan
birisi burjuvazi, diğeri proletaryadır.
Burjuvazi dünya genelinde iktidar
gücünü elinde bulunduran ve dolayısıyla devasa bir savaş aygıtına
sahip bir sınıf, karşılığında proletarya
ise bu devasa büyüklükteki savaş
aygıtı karşısında zafer kazanmasını
garanti altına alan silahlarla donanmış

bir örgüte sahiptir. Bu örgüt proletaryanın savaş örgütüdür.
O halde, savaş örgütü öncelikle
proletaryanın ideolojisiyle donanmış
bir örgüttür. Nedir proletaryanın ideolojisi; Marksizm-Leninizmdir... O
halde savaş örgütü Marksist-Leninist
bir örgüttür. Ve bu ideolojidir ki,
burjuva ideolojisine karşı savaşma
gücüne sahiptir. Bu ideoloji, burjuva
ideolojisinin örgütlenmiş hali olan,
emperyalist ve oligarşik devlet aygıtlarına karşı proletaryanın zaferini
garanti altına alma gücüne sahiptir.
Nedir bu gücün özellikleri?
Savaş örgütü, dünyayı ve ülkeyi
tahlil etmiş, kendini bugünün dünyası ve ülkemiz gerçekleri çerçevesinde savaşa göre örgütlemiştir.
Sözlükte ideoloji şöyle tanımlanmıştır: Siyasi ve toplumsal bir öğreti
oluşturan, bir hükümetin, bir partinin, bir grubun (biz buna bir
sınıfın diyebiliriz) davranışlarına
yön veren politik, hukuki, bilimsel,
felsefi, dini, moral, estetik düşünceler bütünü...
O halde proletaryanın ideolojisi
bilimseldir. Nedir bunun anlamı? Şudur; proletaryanın partisi, yani savaş
örgütü, gücünü bilimsel bir ideoloji
ile dünyayı ve bulunduğu ülkeyi tahlil
etmiş, kendini bugünün dünyasının
gerçekleri çerçevesinde savaşa göre
örgütlemiş olmaktan alır. Bu olmadan,
bugünün dünyasında emperyalizme
ve oligarşiye karşı savaşmak, bu savaşı
zafere kadar sürdürebilmek olanaklı
değildir. Ülkemizde ve dünyadaki
pek çok örgütün, emperyalizmle uzlaşmalarının, giderek emperyalizmin
denetimine girmelerinin ve dahası
emperyalizmin silahlı-silahsız gücü
haline gelmelerinin temel nedeni budur. Adında Marksizm-Leninizm kelimeleri olduğu halde, günümüz koşullarında emperyalizmin kimi alanlarda kara gücüne dönüşmüş olanların
problemi, Marksist-Leninist ideoloji
ışığında dünyamız ve ülkemiz gerçeklerini tahlil etmek yerine, Marksizm-Leninizmi örgütlerinin isminde
taşımayı yeterli gören bir reklam aracı
sanmalarıdır.
Nedir ülkemiz ve dünyanın gerçeğini tahlil etmek?

Nasıl bir dünyada yaşıyoruz? sorusunu doğru cevaplandırmaktır. Cevap; emperyalizmin hakim olduğu
bir dünyada yaşıyoruz, olmalıdır.
Nedir bunun anlamı?
İki büyük paylaşım savaşında, onmilyonlarca insanın ölümüne, onmilyonlarca insanın yaralanmasına ve sakat kalmasına neden olan bir sistemde
yaşıyoruz demektir. Savaş alanına çevirdikleri dünyada, halkların o güne
kadar ürettiği ne varsa yok eden,
devasa şehirleri hatta ülkeleri yerle
bir eden, devasa ekonomik zararlara
neden olan bir sistemin egemenliği
altında yaşıyoruz demektir. Neden savaş çıkarır emperyalist güçler? Çünkü,
ekonomik sistemleri kriz üretir. Ekonomik, siyasi, sosyal kriz üretirler.
Bu krizler ölümcüldür. Ölümcül krizlerden kurtulmak için devasa bir savaş
makinesine dönüşür, onmilyonların
canını almakta bir an olsun tereddüt
etmeden harekete geçer.
Nedir bunun anlamı? İşgal ettikleri
ülkelerde, faşist yönetimler kurdukları
ve faşist cuntalar örgütledikleri ülkelerde, yüzbinleri, milyonları gözlerini kırpmadan katleden emperyalist
tekellerin hakimiyetindeki bir dünyada yaşıyoruz demektir.
Nedir bunun anlamı? Ülkeleri
işgal edip, halkları din ve milliyetler
çerçevesinde bölüp birbirine düşmanlaştıran ve birbiriyle savaştıran,
bu savaşlarda yüzbinleri, milyonları
katleden emperyalist tekellerin ve
işbirlikçisi oligarşilerin hakim olduğu
bir dünyada yaşıyoruz demektir.
Nedir bunun anlamı? Her yıl milyonlarca çocuğun daha 5 yaşına basmadan açlıktan öldüğünü, emperyalist
sistemin kendi kurumları dahi itiraf
etmek zorunda kalmıştır. Dolayısıyla
bunun anlamı, sırf daha fazla kar
elde edebilmek için onmilyonları açlıktan öldüren bir sistemde yaşıyoruz
demektir.
Nedir bunun anlamı? Ülkeleri işbirlikçi oligarşik güçler aracılığıyla
sömürgeleştirmiş, ikinci paylaşım
savaşında çıkardığı derslerle yeni
sömürgecilik ilişkilerini geliştirmiş
ve artık topraklarımızda sistemin
iliklerine kadar işlemiş, içsel bir olgu
haline gelmiş emperyalizmin egemen
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kuksal ve örgütsel... donanıma sahip
olmak zorundadır. Yani; Parti-Cephe’mizin savaş örgütü olma gerçekliği
öncelikle dünyayı ve ülkemiz koşullarını bilimsel temelde doğru tahlil
etmesinde, bunu sağlayan bir ideolojik
netliğe sahip olmasında yatar.

Savaş Örgütü Olmak
İdeolojik Netliğe
Sahip Olmaktır
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olduğu bir dünyada ve ülkede yaşıyoruz demektir.
Nedir bunların anlamı? Emperyalizmin, gerek ülkemizde ve gerekse
de dünyada tüm sorunların temel kaynağı olduğu bir dünyada yaşıyoruz
demektir. Nedir bunun anlamı? Emperyalizme karşı savaşmadan ve emperyalizme karşı zafer kazanmadan,
onun işbirlikçisi oligarşik güçlere karşı
savaşmadan ve bu oligarşik güçlere
karşı zafer kazanmadan hiçbir sorunu
çözmek mümkün değildir, demektir.
Elbette bir savaş örgütü sadece
dünya genelinde temel ve baş çelişkileri
tespit etmekle yetinemez. Bu çelişkinin
bulunduğu ve savaşı pratik olarak yürüttüğü ülkesindeki, vatanındaki baş
çelişkiyi de tespit etmek durumundadır.
Parti-Cephe çizgisinin ayırt edici özelliği burada yatar. Parti-Cephe ve önderimiz Mahir Çayan, Marksizm-Leninizm bilimi ışığında dünyayı çözümlemekle kalmamış, ülkemiz koşullarını da bilimsel olarak çözümlemiş,
strateji ve taktiklerini bu çözümleme
ışığında belirlemiştir, ki ülkemiz emperyalizmin yeni sömürgesi bir ülkedir.
O halde; ülkemiz emperyalizmin yeni
sömürgesi bir ülke, devrimimiz Demokratik Halk Devrimi, devrim stratejimiz Politikleşmiş Askeri Savaş
Stratejisi’dir. Bu mücadelede silahlı
mücadele temel mücadele biçimimiz
olacak, diğer tüm mücadele biçimleri
silahlı mücadelenin örgütlenmesine
ve başarısına hizmet edecek şekilde
örgütlenecektir.

“Silahlı mücadele temeldir” tespitinin yapıldığı, Politikleşmiş Askeri
Savaş Stratejisi çizgisinin esas alındığı
bizim gibi ülkelerde, silahlı mücadele
olgusu baştan beri süreci belirler. Silahlı mücadele, partinin ideolojik,
örgütsel ve kültürel yapısının harcı
olup, her şeyiyle savaşa göre biçimlenmiştir. BİÇİMLENMELİDİR. Silahlı mücadeleyi büyütmek, savaş
örgütünün tüm çalışma alanlarının
temel hedefidir.
Mücadele biçimlerinin tespitinde,
temel ve tali ilişkisi, mücadele biçimlerine verilmesi gereken önemin
azlığı ya da çokluğuyla ilgili değildir.
Devrim mücadelesinde gelişen koşullara göre, taktikler de bu gelişmelere
bağlı olarak değişiklikler gösterebilir.
İşte bu yüzden, “Burada önemli olan,
silahlı mücadele dışındaki ekonomik,
demokratik, ideolojik, kültürel tüm
mücadele biçimlerinin silahlı mücadeleyi güçlendirecek, büyütecek
doğrultuda ele alınıp alınmamasıdır.”
Bunun için de, öncelikle her koşulda
savaşabilecek bir örgüt olmak gerekir.
Nihayetinde en özlü ifadesiyle savaş
örgütü savaşı yürütecek olan güçtür.
Savaş örgütü, devrim pratiğinin asli
öğesidir.
O halde, bir örgüt, herhangi bir
örgüt değil de halkları kurtuluşa
götürecek gerçek bir savaş örgütü
olacaksa, emperyalizme ve oligarşiye karşı savaşabilecek ve zafer
kazanabilecek ideolojik, politik,
kültürel, ahlaki, moral, estetik, hu-

Savaşımız her şeyden önce iki
sınıfın, iki ideolojinin savaşıdır. Dolayısıyla, kendini bu savaşın bir
tarafı olarak tanımlayan savaş örgütü, temsil ettiği sınıfın ideolojisinin tavizsiz savunucusu, yaşama
ve savaşa uygulayıcısıdır. Bu ideoloji,
proletarya ideolojisidir. İdeoloji, bu
savaşın belirleyici kurmayıdır. Bu
ideolojinin kurmaylığı savaşımızın
zaferinin garantisidir. Proletarya ideolojisinin, yani Marksist-Leninist ideolojinin belirsizleştirildiği, ideolojik
temellerinin tahrif edildiği, inkar
edildiği bir durumda değil savaş örgütü olmak ve savaşı zafere taşımak,
emperyalizme karşı savaşı tanımlayabilmek bile mümkün değildir. O
halde bir savaş örgütü, koşullar ne
olursa olsun, ne kadar zor olursa olsun, tümden imhası pahasına bile
olsa, ideolojisini savunur, uzlaşmaz,
taviz vermez.
İdeolojisinden taviz vererek, “örgütü korumayı esas aldığını” sananlar
ya da iddia edenler, teslimiyetçiliğine,
uzlaşmacılığına “örgütü koruma” kılıfı
giydirmeye çalışanlar, tersine örgütün
imhasına imza atmış olurlar. Eğer bu
emperyalist sisteme bilinçli bir yerleşme ve bilinçli bir işbirlikçilik değilse, savaşta ideolojinin kurmaylığını,
belirleyici yerini kavramamış olmak
demektir. Bu, sözkonusu örgütün ya
da örgüt kadrolarının, kendilerini savaşın tarafı olan proletarya sınıfına,
halk saflarına ait hissetmemeleri, en
azından sınıf bilincini almamış oldukları anlamına gelir.
Sınıflar savaşı uzlaşmaz çelişkilerin
sonucudur. Savaş örgütü iki sınıfın
uzlaşmaz çelişkilerinin somutlandığı
yerlerden biridir. Yani, savaş örgütü
kendi varlığında düşman iki sınıfın
uzlaşmazlığını taşır. Savaş örgütünde

ŞİMDİ TÜM CEPHELİLER İÇİN MEVZİLERİNİ GÜÇLENDİRME ZAMANIDIR!

ideolojik netlik olmadan savaş olmaz.
Savaşın amacı olmaz, ayağını bastığı
zemin olmaz, güç aldığı kökleri olmaz.
Savaşmak için gerekçesi olmaz, savaşmaya gücü olmaz. Özellikle sosyalist ülkelerin yıkılması sonrası yaşanan tablo bu çarpıcı gerçeği ortaya
koymuştur. Arka arkaya pek çok devrimci örgüt, emperyalist sistemle uzlaşma arayışına girmiş, o güne kadar
yaptıkları tahlilleri, tespitleri birer
birer değiştirmiş, ideolojik alanda, siyasal alanda, pratikte savaş meydanını
terketmişlerdir. Kavramları yeniden
tanımlamaya başlamış, emperyalizmin
diliyle konuşur olmuşlardır. Bunun
sonucu olarak, savaşın anlamı kalmamış, düşman güç olan emperyalizmle aynı zeminlerde ortak hareket
edilebilir olmuştur. Peki böyle oldu
diye, sınıflar mücadelesi son mu bulmuş oldu? Tersine, emperyalist sistemin krizine bağlı olarak dünya halkları
ile emperyalist sistem arasındaki çelişkiler daha fazla derinleşmiştir. Olan,
bu örgütlerin savaş alanında saf değiştirmiş olması, halk güçlerini temsil
eden konumlarının giderek değişime
uğramasıdır. Halktan, halk saflarında
yer alan sınıflardan kopmalarıdır.
Bu nedenledir ki, emperyalizm
özellikle ideolojilere saldırmış, öncelikle beyinleri teslim alarak ideolojik zeminde zafer kazanmaya çalışmıştır. Emperyalistlerin 80’li yılların sonlarında gündeme getirdikleri
Yeni Dünya Düzeni, emperyalizmin
ideolojik saldırısının en etkili olduğu
dönem denilebilir. Bu dönemde emperyalizm, sömürü sisteminde vitrin
değişikliği yapıyordu. Bu değişikliğin
özünde, dünya halkları nezdinde
teşhir olan yüzlerini gizleme çabası
vardı. Aynı vahşet, sömürü ve katliamlar, artık “barış” ve “demokrasi”
havariliğiyle yapılacaktı. Bu politika,
revizyonist iktidarların yıkılarak, sosyalist sistemin dağıldığı ‘90’lı yıllarda
daha hızlı bir şekilde uygulamaya
konuldu. Hedef, dünyada kendi egemenliklerini kurmaktı. Yeni Dünya
Düzeni saldırısının temelini ideolojik
saldırı oluşturuyordu. Kısa sürede,
revizyonist ve oportünist örgütler de
dahil, solun dilinde de emperyalizmin
literatürüyle düşünmek, konuşmak

alışkanlık halini alıyor, solun dilinde
emperyalizmin “globalleşme”, “küreselleşme” gibi kavramları yer ediyordu.
Tarih bir kez daha, Marksist-Leninistlerin önüne proletaryanın ideolojisini savunma görevi koyuyordu.
Dayı’nın önderliğinde Parti-Cephemiz
bu tarihsel sorumluluğu yerine getirme görevini üstleniyor ve yeri geldiğinde tüm dünyayı karşısına alacak
bir irade ve kararlılıkla MarksizmLeninizmi savunuyordu. Süreç, ideolojimizi kıskançlıkla korumak, üzerine
en küçük bir lekenin sürülmesine
izin vermemekti. Bunun için devrimci
hareketimizin kadroları son anlarında
duvarlara ideolojimizi kanlarıyla yazıyor ve şehit düşüyorlar. Bunun için
devrimci hareketimizin kadroları,
ideolojimize yönelik saldırıların karşısına bedenlerinden barikatlar örüyor,
“kimse için ölmeye değmez” cümlesinde ifadesini bulan burjuva ideolojisinin saldırısına karşı bedenlerini
ölüme yatırarak, halkımız ve vatanımız için ölüme gitmenin, dünya
halkları için ölüme gitmenin manifestolarını yazıyorlardı.
Küçük burjuva aydınları, oportünizm ve reformizm soruyordu: Bu
ölümler ne için?
Tek kelimeyle, Savaş Örgütü olduğumuz için, Savaş Örgütü olarak
kalmaya devam etmek için. Bir Savaş
Örgütü olmanın temel koşulu, ideolojik sağlamlık olduğu için.
Ve bu hareketin kadroları, ideolojik sağlamlığı önderleri Dursun
Karataş’ın kişiliğinde, düşüncelerinde,
mücadelesinde görüyor, örnek alıyordu. Emperyalizm ve oligarşi devrimci ideolojimizin yerine darbecilik
kılığında burjuva ideolojisini yerleştirmeye çalıştıklarında, Dayı; “Gerekirse bu hareketi atomlarına kadar
böler, moleküllerinden yeni bir hareket yaratırım” diyor, burjuva ideolojisine devrimci hareketimiz saflarında geçit vermiyordu.
Bugün, “Sürecimiz, savaşımızda
niteliksel dönüşümü ifade eden
önemli adımlar attığımız ve atacağımız bir süreçtir” diyebiliyorsak,
Marksist-Leninist ideolojimizi her
koşulda ve her türlü bedel karşılığında

savunma kararlılığımızın sonucudur.
Marksist-Leninist ideolojiyi koruma görevi Parti-Cephemizin omuzlarındaydı. Tüm revizyonist, reformist, oportünist, küçük burjuva milliyetçisi örgütlerin emperyalizme biat
etmek ve kendini kabul ettirebilmek
için kuyruğa girdiği koşullarda, bu
süreci yalnız başına kalmayı göze
alarak, tek başımıza kaldığımızda da
bedellere göğüs gererek omuzlamak
durumundaydık.
Önderimiz sürecimizin özelliğini
tanımlıyordu “Bugünün dünyasında
yalnız başına kalmayı göze almadan
güçlü olmak ve düşmana karşı savaşmak mümkün değildir. Yalnız
başına, emperyalizme, oligarşiye ve
onun uzantılarına karşı savaşmak
hiçbir teknikle, silahla, güçle değiştirilemeyecek dünyanın en büyük
gücüdür. Bu kendine güvendir. Bu,
ideolojik sağlamlıktır.” (Dursun
Karataş)
Nedir ideolojik sağlamlık?
İdeolojik sağlamlık tarih bilincidir.
İdeolojik sağlamlık iktidar bilincidir.
İdeolojik sağlamlık devrimci kişiliktir.
İdeolojik sağlamlık halka bağlılıktır.
İdeolojik sağlamlık davaya bağlılıktır.
İdeolojik sağlamlık değerlere
bağlılıktır.
Marksizm-Leninizm bayrağını ellerimizde onurla taşırken; bir elimizde
de tarih bilincini, iktidar bilincini,
devrimci kişiliği, halka bağlılığı, davaya bağlılığı, değerlere bağlılığı yenilmez silahlarımız olarak düşmanlarımıza ve ideolojimize saldıran tüm
güçlere çevirdik. Yürüyüşümüzü bugünkü süreçte savaşı daha da büyütme
iddiası ile sürdürürken, bu silahlarımız
yine ellerimizde; dilimizde ise stratejik hedefimizi anlatan Tek Yol
Devrim sloganımız var.
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tarzı... tüm hepsi stratejik hedefe kilitlenmiştir.
Nedir strateji?
Sözlük tanımıyla: “1 . Önceden
belirlenen bir amaca ulaşmak için
tutulan yol.
2 . Bir ulusun veya uluslar topluluğunun, barış ve savaşta benimsenen politikalara en fazla desteği
vermek amacıyla politik, ekonomik,
psikolojik ve askerî güçleri bir arada
kullanma bilimi ve sanatı.”
Stratejik hedefimiz, anti-emperyalist, anti-oligarşik Demokratik
Halk Devrimi’dir. Devrim stratejimiz
Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi’dir. Bu hedefe hizmet etmeyen
bir mücadele biçimi, bu hedefe göre
şekillenmemiş bir kadro anlayışı, bu
hedefe hizmet etmeyen politika, örgütlenme tarzı, çalışma tarzı devrimci
değildir. Savaş örgütüne ait değildir.
Savaş örgütünün politikaları savaşın hedeflerini esas almak durumundadır. Bir savaş örgütü, günübirlik, kendi subjektif durumu ve
subjektif niyetlerine bağlı olarak politika belirleyemez. Politikaları, taktikleri devrim stratejisine göre biçimlenecek, devrim stratejisini güçlendiren, devrim hedefine yürümeye
hizmet eden şekilde olacaktır. Bir
savaş örgütü politika belirlerken,
devrimi büyütmeyi esas alır. Devrimi
büyütmek, ideolojik gücü, savaş kültürünü, halk ve vatan sevgisini, umudu, güveni, inancı büyütmektir. Devrimi büyütmek, savaş örgütünü güçlendirmek, halkı örgütlemek ve savaşı
büyütmektir. Savaş örgütünün politikalarını belirleyen budur. Savaş örgütü hak ve özgürlükler mücadelesini
örgütlerken, demokratik mücadeleyi
örgütlerken, demokratik mevziler
için dişediş mücadele verirken, politikasını belirleyen, devrim için
savaşı büyütmektir. Savaş örgütü,
silahlı savaşı büyütürken, illegal alanda örgütlenmelerini büyütürken hedefi
devrim için savaşı büyütmektir. Savaş
örgütü, emperyalizmin, oligarşinin
saldırıları karşısında en ağır bedelleri
ödeme pahasına direniş kararları alırken, hedefi devrim için savaşı büyütmektir. Savaş örgütünün kültürü
nedir? Savaş kültürüdür. Kuşatma-

larda teslim olmayan kültür, savaş
kültürümüzün parçasıdır. Uzlaşmayı,
teslimiyeti, ihaneti reddeden kültür,
savaşımızın ihtiyacına göre ve savaş
içinde şekillenmiş bir kültürdür.
Savaş örgütünün örgütlenme anlayışı nedir? Halk savaşını örgütleyecek ve savaşı büyütecek örgütlenmelerin yaratılmasıdır. Halk komiteleri, halk meclisleri, halk milisleri,
halk cephesi... hepsi devrim için savaşın büyütülmesi ihtiyacına göre
şekillenmiştir.
Savaş örgütünün kadrosu da, savaşımızın ihtiyaçlarına göre şekillenmiştir. Savaş kültürüne sahiptir.
Düşmanla uzlaşmaz bir kültüre, ideolojik netliğe sahiptir. Tüm yaşamını
devrimin ve savaşın ihtiyaçlarına
göre şekillendiren bir yaşam kültürüne
sahiptir. Savaşan bir örgütün kadrosu,
çalışma tarzında da savaş örgütü ciddiyetini taşır. Disiplinli, ilkeli, kurallı
çalışmak durumundadır. Kuşatmalarda teslim olmaz savaş örgütünün
kadroları, savaşçıları. Savaşın kültürünü yaratan, taşıyan, büyütenlerdir.
Savaş örgütünün kadrosu, halkı
savaşa göre örgütleyecek, halkı düşman karşısında birleştirecektir. Halka
bakışı, halkla ilişkileri buna göredir.
Mütevazıdır, örgütçüdür, savaşın ihtiyaçlarını, devrimin stratejik hedeflerini esas alarak kendini şekillendiren, eğiten, donatandır.
Ve nihayetinde savaş örgütü, stratejik hedefinden kopmayan örgüttür.
Bu nedenle elinde çok büyük silahlar
olsa da, tonlarca bombalar kullansa
da bir örgüt, stratejik hedefini günübirlik nedenlerle değiştiriyorsa; hedeflerini, politikalarını emperyalizm
ve oligarşi ile uzlaşmaya, emperyalizmin ve oligarşinin icazetine göre
belirliyorsa; emperyalizm ve oligarşilerin icazetine sığınabilmek için
dün doğru dediğine bugün yanlış diyorsa, hedeflerini terkedebiliyorsa,
güce tapan küçük burjuva anlayışların
iddia ettiklerinin tersine o örgüt, savaş örgütü değildir.
Savaş örgütü, bugün yalnız kalma
pahasına, geçici olarak güç kaybetme
pahasına stratejik hedefinden ayrılmadan devrim yürüyüşünü sürdüren

örgüttür. Savaş örgütü bilir ki, esas
olan bugünün geçici başarıları veya
başarısızlıkları değildir, esas olan
proletarya ideolojisinin tarihsel haklılıktan gelen gücüne dayanmak, bu
güce sahip olarak, bu gücü büyüterek
geleceğe yürümektir. Emperyalizmin
egemen olduğu bir dünyada, halk
kurtuluş savaşlarına önderlik etmenin
birinci ve vazgeçilmez koşulu budur.
Sonuç olarak;
1- Sürecimiz, savaşımızda niteliksel dönüşümü ifade eden önemli adımlar attığımız ve atacağımız
bir süreçtir. Düşmanı şehir merkezlerine hapsetmek, kırda ve şehirde silahlı ekipleri, milisleri çoğaltmak sürecimizin temel hedeflerindendir.
2- Savaş örgütü, dünyayı ve ülkeyi tahlil etmiş, kendini bugünün
dünyası ve ülkemiz gerçekleri çerçevesinde savaşa göre örgütlemiş
olan örgüttür.
3- Savaş örgütü proletaryanın
ideolojisiyle donanmış bir örgüttür.
Bu ideoloji, burjuva ideolojisinin
örgütlenmiş hali olan, emperyalist
ve oligarşik devlet aygıtlarına karşı
proletaryanın zaferini garanti altına
alma gücüne sahiptir.
4- Silahlı mücadeleyi büyütmek,
savaş örgütünün tüm çalışma alanlarının temel hedefidir.
5- Bir örgüt, herhangi bir örgüt
değil de, halkları kurtuluşa götürecek gerçek bir savaş örgütü olacaksa, emperyalizme ve oligarşiye
karşı savaşabilecek ve zafer kazanabilecek ideolojik, politik, kültürel,
ahlaki, moral, estetik, hukuksal,
örgütsel... donanıma sahip olmak
zorundadır.
6- Emperyalizm özellikle ideolojilere saldırmış, öncelikle beyinleri
teslim alarak ideolojik zeminde
zafer kazanmaya çalışmıştır.
7- Savaş Örgütü, Stratejik Hedefinden Hiçbir Zaman Kopmaz.
Savaş örgütünün kadrosu, politikası, eylemi, örgütlenme tarzı, çalışma tarzı... tüm hepsi stratejik
hedefe kilitlenmiştir.
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ÜLKEMİZDEKİ OHAL UYGULAMALARI-2
12 Eylül Ülkemizde
OHAL ve Sıkıyönetim Süreçlerinin
En Kapsamlı Uygulandığı Dönemdir
12 Eylül 1980 darbesine kadar kısaca özetlediğimiz sıkıyönetimler süreci ülkemiz açısından katliamların,
sivil faşist terörün, kontrgerilla operasyonlarının uygulandığı dönemlerdir.
12 Mart 1971’de verilen muhtırayla
generaller yönetime el koydu. Parlemento kapatılmayarak halka “bol”
gelen anayasa değiştirildi. 12 Mart
generalleri 61 Anayasası’nı “kuşa”
çevirme işini düzen partilerine yaptırmıştır. Anayasa’da değişiklik AP,
CHP, DP, MGP milletvekillerinin
toplu imzasıyla gerçekleşmiştir. Hemen
sonrasında Dev-Genç, ÜOB, TÖS,
DDKO ve birçok dernek kapatıldı.
Kızıldere’de Mahir Çayan’ların
katliamından Deniz Gezmiş’lerin asılmasına, İbrahim Kaypakkaya’ların
işkencede katledilmesine, onbinlerce
insanın tutuklanıp işkenceli sorgulardan geçirilmesine kadar birçok katliam
ve yargısız infazlara tanık olundu.
Cunta kararları ile kontrgerilla, ülkemizde “Koordinasyon Komitesi”
adı altında kurumsallaştırıldı.
Devlet desteğiyle sivil faşist hareket
halka ve devrimcilere saldırıp, ülkenin
her tarafında fabrikaları, okulları, mahalleleri, köyleri işgal altına alıp binlerce
insanımızı katletti. Gençliğinden işçisine,
memurundan köylüsüne, gecekondulusundan aydınına kadar devrimci, demokrat, ilerici herkes sivil faşist hareketin hedefi durumuna getirildi.
1 Mayıs 1977’de kitlenin üzerine
silahlar sıkılarak 37 insanımız katledildi.
1978 Aralık ayında gerçekleşen Maraş
katliamı ülkemizde halka yönelik katliamlar zincirinin en kanlı halkalarında
biri oldu. 111 ölü, yanmış, yıkılmış
210 ev, 70 işyeri. Maraş’ı terk etmek
zorunda kalan binlerce ilerici, demokrat,
Alevi... Katliamın bilançosu kesin olmamakla birlikte buydu.
12 Eylül 1980 darbesine kadar
olan süreçte kontrgerilla ve sivil faşistlerin işbirliği ile bastırılamayan
devrimci mücadele, darbe yoluyla ülkenin tamamında uygulamaya sokulacak sıkıyönetimle “bitirilecekti.”

12 Eylül dönemi, Cumhuriyet
tarihinde sıkıyönetimin en kapsamlı
ve en yetkili bir biçimde uygulandığı dönemdir. 13 sıkıyönetim bölgesine ayrılan ülkemiz 13 general tarafından yönetilmeye başlandı.
12 Eylül darbesinden bir hafta
sonra, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu
değiştirilerek, sıkıyönetim komutanlarına “kamu kuruluşlarında ve belediyelerde, KİT’lerde çalışan işçi ve
devlet memurlarının iş akdini feshetme, grev ve lokavtları yasaklama,
tüm sendikal faaliyetleri askıya alma,
izne bağlama, kamu özgürlüklerini
askıya alma yetkisi” verildi.
Cadde ortalarındaki infazlar, doksan güne çıkarılan gözaltı sürelerindeki
işkenceler, darağaçları, hapishanelerdeki zulüm, yüzbinlerce insanın gözaltına alınması, tüm demokratik kurumların kapatılıp her türlü hak arama
eyleminin yasaklanmasıyla, Türkiye
büyük bir hapishaneye çevrildi.
RAKAMLARLA 12 EYLÜL BİLANÇOSU
650 bin kişi gözaltına alındı,
1 milyon 683 bin kişi fişlendi,
210 bin dava açılarak, 230 bin kişi
yargılandı,
7 bin kişi idam cezasına çarptırıldı,
517 kişinin idam cezası kesinleşti,
50 kişi idam edildi,
71 bin kişi 141., 142. ve 163. Maddelerden yargılandı,
98.404 kişi örgüt üyeliğinden yargılandı,
388 bin kişiye pasaport yasağı konuldu,
30 bin kişi işten atıldı,
14 bin kişi vatandaşlıktan atıldı,
30 bin kişi siyasi mülteci olarak
başka ülkelerde iltica etti,
300 kişi yargısız infazlarda katledildi,
171 kişi işkencede katledildi,
937 film yasaklandı,
23 bin 677 dernek kapatıldı,
3854 profesör, 120 üniversite yöneticisi ve 47 hakim işten atıldı,
31 gazeteci mahkum edildi,
300 gazeteci saldırıya uğradı,

3 gazeteci vurularak katledildi,
Gazetelere yönelik toplamda 300
günlük yasak konuldu,
13 günlük gazeteye 303 dava açıldı,
39 ton yayın imha edildi,
Hapishanelerde 299 tutsak katledildi,
144 kişi gözaltında kaybedildi,
14 kişi Ölüm Orucu ve Açlık Grevlerinde öldü,
Çatışmalarda 95 kişi katledildi,
73 tutsak “doğal” şekilde öldüğü
rapor edildi,
Gözaltında ve tutuklu olan 43 kişi
için “intihar” ettiği raporu verildi.
Generaller 1982 Anayasası ve YÖK,
YHK yasaları ile yerlerini “sivil” hükümete devrettiklerinde halk cunta yasaları ile yönetilmeye devam edecekti.
Sıkıyönetimlerin yerini OHAL uygulamaları alacaktı. Görünüşte bir parlamento olsa da, faşist rejimin bir istikrar
sağlayabilmesi mümkün değildir. Çünkü
hem bir yandan emperyalist tekellerin
kar hırsını karşılayacak, bir yandan da
işbirlikçi tekellerin palazlanmasını sağlayacak, hem de milletvekilleri ile ordu
ve polisteki şeflerin, itiyle MİT’iyle
“bal tutan parmağını yalar” misali hırsızlıklarını karşılayabilmek için, halkın
kemerlerini sürekli sıkar, demir yumruklarını da tepesinden eksik etmemeye
çalışırlar. Çünkü bunun başka bir çözümü yoktur. OHAL’ler de bu rejimin
demir yumruğunu temsil eder.
OHAL’lerde göstermelik yasal ve
anayasal haklar da ortadan kaldırılır.
Bunun için OHAL’ler Kanun Hükmünde
Kararname (KHK) adı altında, keyfiyet
yasalarına ihtiyaç duyar. OHAL’ler parlamentoyu, KHK’lar
da yasa ve anayasaları ortadan kaldırır.
Görünüş parlamentolu bir yönetimdir
ama özde yine en azgın haliyle faşizm hakimdir.
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Oligarşi, devrimci tutsakları teslim
almak için bugüne kadar çok farklı
politikalara başvurmuştur. 12 Eylül
döneminde ise, hapishaneler devrimcileri teslim almak için tam bir
laboratuvar gibi çalışmıştır. Emperyalist ve işbirlikçilerin “uzmanları”
gözetiminde işkencenin her türüne
başvurulmuştur...
Teslim almanın en temel aracı
olarak devrimcilerin devrimci kimliklerinden soyundurulup, kimliksizleştirilmesi, değersizleştirilmesi, onursuzlaştırılması olmuştur. Fiziki, psikolojik bütün işkencelerin amacı devrimci kimliğin ayaklar altına alınması,
değersizleştirilmesi, kişinin kendinden
nefret eder duruma getirilmesidir...
Düşman bunu Mamak’ta ve birçok
hapishanede başarmıştır. 12 Eylül
döneminde “Mamaklaştırma” devrimcilerin teslim alınmasını ifade
eden kavram halini almıştır. Ve cunta,
Mamak Askeri Hapishanesi’nde başardığını tüm hapishanelerde başarmak istemektedir... Yani tüm hapishaneleri Mamaklaştırmak...
Yazı dizimizin başından beri düşmanın 12
Eylül cuntası
döneminde
tutsak ettiği
devrimcileri
teslim alabilmek amacıyla çeşitli yöntemleri denediğini yazıyoruz. Her
dönem yeni
bir saldırı
aracıyla ortaya çıkan cun-

Özgür Tutsaklık Direnişlerle Yazılmış
Tarihsel Bir Birikimdir

DİRENME KARARI ALMAK DAHA
BAŞTAN ZAFERİ KAZANMAKTIR

ta, kimi zaman
açıktan, en kaba
şekilde saldırarak
işkenceyle sonuç almaya çalışmış;
kimi zaman ise bu araçların tek
başına yetersizliğini görerek temel
amacını gizleyen dolaylı araçlar kullanmaya başlamıştır. Saç kesme, komutanım dedirtme, gerici eğitime
zorlama, onur kırıcı arama bu araçların birkaçıydı.
İşte TEK TİP ELBİSE, 12 Eylül
generallerinin esas amacını gizlemek,
kamuoyunu yanıltmak; göstermelik
de olsa saldırılarına meşruiyet zemini
sağlayabilmek ve siyasi kimliği-devrimci onuru ayaklar altına almak için
ortaya çıkarılmıştı. TEK TİP ELBİSE uygulaması; devrimcileri siyasi
kimliğinden koparmanın, “bireysel
çıkar ve kaygıları için suç işleyen”
adli tutuklular görünümüne sokmanın
ve dolayısıyla teslim alma sürecinin
bir parçasıydı. Bu uygulama; adli
suçlular gibi yazgısına boyun eğmiş,
kurbanlık koyunlar gibi boynu bükük
ve sesi çıkmayan, giydiği “mavi kefenler” içinde suçluluk psikolojisiyle,

oligarşinin verdiği cezayı kabul etmiş
ve her türlü yaptırıma uyan, cezasını
çekmekten başka bir düşüncesi olmayan insanlar yaratmayı hedefliyordu.
12 Eylülcülerin tek tip elbiseyi
sivil (adli) tutuklu ve hükümlülere
giydirme amacı farklı olabilirdi.
Özünde amaç, her şeyiyle disipline
edilmiş gerici bir toplum düzeni anlayışıdır. Toplumun tüm kesimlerini
merkezi bir disiplin altında tutup,
tek tip düşünen, hareket eden, kendilerine verilenle yetinen, egemenlerin her dediğini yapan, hiçbir
şeye muhalefet etmeyen ve adeta
birer robot gibi koşullanmış insanlar yaratılmak istenmiştir. Devletin temsil ettiği güçleri ve korumaya
çalıştığı sınıfsal çıkarları, olabildiğince
geleceğe taşıma amacıdır sözkonusu
olan...
Devlet dairelerinde memur ve çalışanların “giyim”inden hareketine
kadar her şeyi talimatlara bağlayan,
üniversitelerde, yurtlarda askeri bir
disiplin ve eğitim sistemi
altında öğrencileri robotlaştıran, işçi sınıfını fabrikalarda kışla disiplini altında
baskı cenderesine sokan,
esnafı (seyyar satıcısından
şöförüne kadar) TEK TİP
ELBİSE giymeye zorlayan
bu gerici faşist rejimin;
özgür düşünceye, bağımsız
kişiliğe, bilince, en ufak demokratik örgü tlenmeye
düşman olmasında da, bu
çağdışı toplum düzenini koruma amacı vardır.

ŞİMDİ TÜM CEPHELİLER İÇİN MEVZİLERİNİ GÜÇLENDİRME ZAMANIDIR!

Bu toplum düzenini sorunsuz idare ettirmenin
önemli halkalarından biri de, hapishanelerde halen
direnen, en kararlı muhalefet odağı olan devrimcileri
susturup teslim almaktır. Tek tip elbise uygulaması
da bir türlü (özellikle İstanbul hapishanelerinde)
gerçekleştirilemeyen bu amacın önünü açmaya çalışacaktı.
12 Eylül işkencecilerinin tek tip elbisenin gerçek
amacını gizlemek için gösterdikleri “hapishanelerde
güvenliği sağlamak” gerekçesi, kötü bir demagojiden başka bir şey değildir. İstanbul hapishanelerinde
12 Eylül’den beri bu gerekçeyi haklı gösterecek
önemde bir olay yaşanmadığı gibi tek tip elbisenin
söz konusu gerekçeyle doğrudan ilgisi de yoktur.
Hapishaneleri neredeyse adam başı bir asker düşecek
kadar sıkı denetim altında tutmalarının ve havalandırmanın üstünü dahi tel örgülerle kapatacak
kadar önlem almalarının yanında, tek tip elbisenin
sağlayacağı güvenliğin hiçbir ciddi inandırıcılığı
olamazdı. Kaldı ki, 1986’da tek tip elbise saldırısının
başarısızlığı karşısında tek tip elbiseden vazgeçilmesi
hangi değişen güvenlik gerekçesiyle açıklanacaktır...
Tek tip elbise giyilmediği için zaten kısıtlı olanaklara sahip olunan koşullarda, mevcut savunma
olanaklarının yok edilmesi, mahkemelere, avukat
görüşüne dahi çıkamamanın gerekçesi ne olabilirdi?
Tek tip elbise giymiyorlar diye işkenceye maruz
bırakılmanın sağlık hizmetlerinden yararlandırılmamanın, revire çıkarılmamanın, hastaneye sevk
edilmemenin, ilaç almamanın tek tip elbiseyle doğrudan ilişkisi ne olabilirdi?
Tek tip elbise giymemek; yemeklerin azaltılmasının, havalandırma yasağı konmasının, gazete
ve dergilerin yasaklanmasının, ayakkabıların
toplanmasının yasal gerekçesi olabilir miydi?
Tek tip elbise giyilmiyor diye radyo, televizyon
ve kitap verilmemesinin güvenlikle ilgisi neydi?
Burjuvazinin kendisinin de inanmadığı demagojisi
iyice sırıtıyor ve kendini ele veriyordu.
Burjuvazi öyle bir uygulama bulmuştu ki, insanları sorgulamadan, yavaş yavaş çürümeye, bedensel ve zihinsel yok olmaya mahkum ediyordu.
Ya tek tip elbise denilen paçavraları giyip faşizmin
teslim alma programının önü açılacak ve halka verilen direniş mesajları köreltilecek; ya da her gün,
her saniye insanlık dışı koşullara sahip hücrelerde
yavaş yavaş çürüme ve her türlü bedel göze alınarak,
sonunda onurlu bir yaşam tercih edilecekti...

Başaramayacaksınız, Çünkü Biz
Halkız ve Milyonlarız
Burjuvazi ne kadar ince düşünüp taktikler geliştirse de, devrimcileri iyi tanıyamadığı belliydi.
Davasına inanmış, sorumluluğunu bilen devrimciler

"TEK TİP ELBİSE SALDIRISI
VE DİRENİŞ
Mahkemelere gidişlerde 1984 16 Ocak'ından sonra yeni bir
engel daha çıktı: Tek Tip Elbise...
Artık çırılçıplak soyarak aramanın yanında, mahkemeye
giderken tek tip elbise giyme zorunluluğu vardı. Tek tip elbiseye hazırlık olarak önce koğuşlardaki sivil giysiler; pantolon,
eşofman, boğazlı kazak, çeket, palto ve diğer giyilerin de fazlası operasyonla toplandı. İlk önce pantolonları toplayan
Metris idaresi (DEVRİMCİ SOL tutsaklarının barikatlı direniş önerisi reddedilip) ciddi bir direnişle karşılaşmayınca
tereddütlerden kurtuldu ve eşofman dahil tüm giysileri topladı.
Geriye iç çamaşırları, çorapları, pijamalar ve bir iki parça
(boğazsız) kazak ile çarşaf-nevresimler, havlular kaldı.
Tek Tip Elbise gelebilirdi artık. 16 Ocak 1984 günü geldi
de.
Tek Tip Elbisenin ilk uygulandığı günlerde mahkemeye
çıkanlara tam bir şok saldırı gerçekleştirildi. Terör öyle bir
uygulanmalıydı ki, herkesin gözü korksundu.
Mahkemeye çıkanlar sabah alındıklarında, önce koridorda
çırılçıplak soyularak (makat araması dahil) sözde aranıyordu.
“Sözde aranıyordu” demek gerekiyor, çünkü gerçekte bu bir
arama değildi, tutuklunun üzerindekiler parçalanırcasına çıkartılıp atılıyor ama bu eşyaları da bir not taşınıp taşınmadığı
araştırılmıyordu. Tutuklu ile top gibi oynayan onlarca asker,
daha sonra tutukluya zorla tek tip elbise giydirip, ellerini arkadan kelepçeleyerek 'mahkeme havalandırması'na atıyorlardı.
Bu işlem dönüşte de aynen tekrarlandıktan sonra, bir de cezaevinin alt kat koridor sonunda izbe köşedeki çamaşırhanede
kıç falakasından geçiriliyordu.
Zorla tek tip elbise giydirilen tutsaklar, daha havalandırmaya atılır atılmaz birbirine yardım ederek tek tip elbiseleri parçalamaya başlıyorlar, bu işleme mahkeme arabasında (ringde)
devam ediyorlardı. Dolayısıyla tutuklular mahkemeye vardıklarında üstlerinden lacivert paçavralar sarkıyordu, o kadar. Bu
durumda mahkemeye ulaşanlar için mahkemelerin kararı hep
aynı oldu: "Ahlaka mugayir kıyafetlerle, çıplak olarak getirilen sanıklar mahkeme adabına uymadıklarından duruşmadan çıkarılmalarına..."
Makeme adabına uymadıkları gerekçesiyle duruşmalara
alınmayan tutsaklar yeniden cezaevine getirilip, saatlerce
soğuk, kış demeden bekletilecekleri havalandırmaya elleri
arkadan kelepçeli olarak atılıyorlar..." (Bir Savaş, Bir Dava ve
Zafer, Sayf:140)
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için, direnmekten başka bir yol söz konusu olamazdı.
Devrimciler 18.8.1983 tarihli, 2 no’lu Askeri Mahkeme’ye verdikleri dilekçede, tek tip elbise dayatmasına
karşı tavırlarını şöyle ifade ettiler:
“İNSANLIK ONURUNU YOK ETMEK İSTEYEN ASKERİ YAPTIRIM VE İŞKENCEYE TESLİM OLMAYACAĞIZ!
ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ YOK ETMEK, YAŞAM BAĞIMIZI KOPARMAK İSTEYEN FAŞİZMİN ELBİSELERİNİ
GİYMEYECEĞİZ!
VE BİZLERİ DÜŞÜNCELERİMİZDEN VAZGEÇİRMEK, KENDİ KÖLELERİ YAPMAK ARZUSUNDA OLACAKLARA DİYORUZ Kİ, BAŞARAMAYACAKSINIZ!..
BAŞARAMAYACAKSINIZ, ÇÜNKÜ BİZ HALKIZ
VE MİLYONLARIZ. YALNIZ TÜRKİYE DEĞİL, TÜM
DÜNYA HALKLARIYLA BERABERİZ!..
İNANÇLIYIZ, ERGEÇ YENECEĞİZ!..
Evet, halkımıza, savunduğumuz düşüncelerimize,
mücadelemize olan inancımız ve sorumluluğumuz gereği;
oligarşinin bu çok boyutlu saldırısına karşı direnecektik.
Başka bir çözüm yolu bulunamazdı. Burjuvazinin her
türlü demagojik ve iğrenç saldırı silahlarıyla yürüttüğü
bu taktiği boşa çıkaramaz, teşhir edemezsek, İstanbul
hapishanelerinin de teslim alınma sürecine girmesi kaçınılmazdı. Her türlü direniş biçimi kararlılıkla hayata
geçirilmeliydi...” (Bir Direniş Odağı Metris, Syf:194)

Devrimci Sol Tutsaklarından
Tüm Siyasetlere Direniş Önerisi
Metris idaresi, tek tip elbise giyilirse gaspedilen tüm
hakların geri verilebileceğini, Metris’i «mamaklaştırma»
diye bir düşüncesi olmadığını vb. şeyleri, konuştuğu
tüm tutsaklara söylüyor; tek tip elbiseyi özendirmek, tek
tip elbiseye karşı direnişi gevşeterek tepkinin dozajını
azaltmak istiyordu. Her şeyden önce, direnişin örgütlü
gücünde gedikler açılmalı, tek tip elbise giyilmeye
elverişli psikolojik ortam hazır olmalıydı.
DS davası tutsaklarının, tüm siyasi dava temsilcilerine
sunduğu, tek tip elbiseye karşı ·direniş mevzisi oluşturmayı
hedefleyen öneri paketi şunları kapsıyordu:
- Tek tip elbise giydirmek için koğuşlara operasyon
düzenlenirse; barikat kurularak direnilecek, eğer tek
tek koparılanlara koridorlarda tek tip elbise giydirilirse
ilk fırsatta yırtılacak.
- Tek tip elbiseler koğuşlara verilirse, yakılıp havalandırmaya atılacak.
- Hapishane yönetimi, sivil elbiseleri isterse, verilmeyecek, almak için operasyon yaparsa direnilecek.
- Hapishane idaresi sivil elbiseleri operasyonla topladıktan sonra, koridora yığıp gelin seçin derse seçilmeyecek.
- Tek tip elbise operasyonları süresince hapishane
yönetimiyle hiçbir biçimde görüşülmeyecek, yemek hariç
çay vb. gereksinimler alınmayacak, görüşme ancak operasyonların bitmesi halinde gündeme getirilecek.
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Naziler’den İthal Politika
Elbise Renklerine Göre Sınıflandırma
12 Eylül faşizmi de Metris’te tutukluların niteliklerine,
konumlarına göre elbiselerini renklere ayırdılar.
Nazi toplama kamplarında kırmızı siyasileri, yeşil adi
tutukluları, sarı Yahudileri, siyah çingeneleri simgeliyordu.
Naziler tarihe gömüleli yıllar geçmişti ama, hâlâ tarihe
gömülmesi gereken toplama kampları vardı. Bu kamplardan birinde tutukluları tanımlamak için, kırmızılar, yeşiller,
kırmızı-yeşiller, sarılar, beyazlar vb.leri kullanılıyor.
Burası da Metris Askeri Toplama Kampı’ydı.
Metris’teki tutsakların konumlandırılması şöyleydi:
Kızıllar: Tek tip elbise giymeyen, her türlü dayatma
ve yaptırımı reddeden ve başeğmez bir direniş gösteren
tutsaklar. Bunlar yıllardır don-atlet mahkemelere
götürülen, sabah 06.00’dan itibaren koğuşlardan alınarak,
dayak ve işkenceyle çırılçıplak soyularak, ahlak dışı aramaya tabi tutulan, saatlerce soğuk-kar ve yağış altında
bekletilen, hiçbir insani, ekonomik ve demokratik hakka
sahip olmayan tutsaklardı. Son Sağmalcılar’a sevklerden
sonra 34 kişi kalmışlardı. Bunlar da “sibirya” denen
bölüme atılarak diğer tutuklulardan tecrit edilmişlerdi.
Dışı Yeşil İçi Kırmızılar: Tek tip elbise giyen
siyasi tutuklulardı. Sayıları 160-170 arasındaydı. Yoğunluk
olarak P, DY, K, HK davası tutsaklarından oluşuyordu. Az
sayıda da diğer küçük gruplar ve herhangi bir siyasi davayla bağı olmayan unsurlar da bu grupta yer alıyordu.
Yeşiller: Bunlar baskı ve işkencelere dayanamayıp,
devrimci safları terkeden yılgın, karamsar, unsurlardan
oluşuyordu. Bu statünün oluşmasını EB ve Troçkistler
davasından yargılanan tutuklularla hapishane ve polisle
işbirliği yapmış kişiler sağladı. İstiklal Marşı hariç hemen
her türlü yaptırıma uyuyor, siyaset yapmama, slogan atmama, direnişçilere destek olmama sözü veriyorlardı.
İhbarcıların kol gezdiği, tek tek var olan devrimci unsurların dahi ihbar edildiği bir kesimdi.
Bu kesimin oluşmasından itibaren buradaki unsurları
yeniden kazanmak ve kendilerine güvenlerini sağlamak
için, uzun süreli kalıcı ve örgütlü bir çaba içerisine
girildi... Düşman politikalarını boşa çıkartabilmek için
her koşulda direniş politikası üretildi.
Demokratik Birlik Grubu (D.B.G.) böyle bir çalışmanın
ortaya çıkardığı bir örgütlenmeydi. Nitekim bu çabanın
sonucu işkencecilerin devrimci saflardan kopardığı ve
kendi politikası doğrultusunda kullanabileceği önemli bir
kesim, işkencecilerin etki alanı dışına çıkartılabilmişti.
Sarılar: Bunlar “yeşiller” statüsünden de geri, antifaşist özelliklerini de kaybetmiş, depolitize olmuş, yılgın,
kişilikleri bozulmaya uğramış unsurlardı. Bunlara genellikle “bağımsızlar” da deniliyordu. İdarenin her türlü
yaptırımına uyanlar bu grubu oluşturmuştu.
Beyazlar: Devrimci mücadeleye ihanet eden hâinlerdi.
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- Operasyonların ardından hapishane yönetimiyle görüşmede, pazarlık
yapılırsa önce sivil elbiseler talep
edilecek, ara çözüm eşofman reddedilecek. Pazarlık sonucunda sivil elbiseler alınamıyorsa ara çözüm kabul
edilecek.
- Operasyonlar süresince moral
eğlence geceleri düzenlenecek, marşlar söylenip şiirler okunacak, propaganda yapılacak.
- Hapishane yönetimi sivil elbiselerin yanında eşofman ve pijamaları
da toplarsa sayım yatakta verilecek.
- Mahkeme, revir, hastane, görüş
ve avukata tek tip elbise giyilerek
çıkılmayacak; davaları izlemek, diğer
hapishaneler ile haberleşmek ve hapishanedeki gelişmeleri aktarmak
için, siyasetlerin iradi olarak saptadığı
bir kişi, tek tip elbise giyerek mahkemeye çıkacak. (Bu madde hapishane kitlesine açık olmayan ve siyasi
temsilcilerce bilinen gizli bir maddeydi.)
- Operasyonlar ’82 Mayıs’ında
olduğu gibi sistemli işkenceye
dönüşürse açlık grevine gidilecek.
Bu öneriler barikat kurulması
ve TTE'lerin yakılması dışında siyasetler tarafından çoğunluk sağlanarak kabul edildi. Ancak DK davası
tutsakları tarafından siyaset temsilcilerine başka bir öneri sunuldu ve
Devrimci Sol davası tutsaklarının
öneri paketi devre dışı bırakılmaya
çalışıldı. DY davası tutsaklarının ise,
esasta tek tip elbiseyi giymeme diye
bir yaklaşımı yoktu. Resmi olmayan
tartışmalarda, tek tip elbisenin pazarlık
sonucu giyilebileceğini söylüyorlardı.
HK (Halkın Kurtuluşu) davası dutsakları ise keskin direnişçi görünürken, aslında tek tip elbise konusunda
umutsuzluk yayıyorlardı.

Oportünizme Asla
Güvenilmez
27 Günlük AG ve
Oportünizmin
Teslimiyetçiliği
Tek Tip Elbise (TTE) politikasının
gündeme gelmesiyle birlikte yeni
saldırılar da başladı. Hedef 12 Eylül
cuntasına boyun eğdirilemeyen İs-

Özgür Tutsaklar
Halkımızın Onurudur,
Onlar Sustuğunda
Herkes Susar.
Özgür Tutsaklık:
Barikatta Direniş,
Beyinde Direniş,
Açlık Grevinde Direniş,
Ölüm Orucunda
Direniştir
tanbul hapishaneleriydi.
1983 Temmuz’unda Metris Askeri
Hapishanesi'ndeki devrimci tutsakların direniş çizgisini kırabilmek için
cuntacılar yönetici konumdaki devrimci tutsakları yeni açılan Askeri
Hapishane Sağmalcılar'a sevk ettiler...
Oportünistler başta TTE'leri
"mavi kefen" olarak değerlendirmiş
ve asla giymeyeceklerini söylemişti.
Tutsaklar Konseyi tarafından, Sağmalcılar Hapishanesi’ne yapılan sevklerle birlikte zorla TTE'ler giydirilirse
giyilmeyecek ve SÜRESİZ AÇLIK
GREVİNE başlanacaktı...
8 Temmuz 1983'te Sağmalcılar,
Metris, Sultanahmet ve Kabakoz askeri hapishanelerinde Süresiz Açlık
Grevi başladı...
Oportünizm hiçbir zaman uzun
soluklu bir mücadeleyi göğüsleyemez.
Bu direnişte de cunta sonrası ilk kez
parlamento seçimlerinin yapılacak
olmasıyla demokrasi hayalleri kurmaya başladı ve AG’den kısa sürede
sonuç alacağını sandı.
DY (Devrimci Yol) ve DK (Devrimci Kurtuluş) tutsakları daha direnişin başında bu eyleme "bir oldu
bitti" sonucu girdiklerini söyleyerek
eylem kırıcılığına soyundular. AG’in
ilerleyen günlerinde uzun soluklu
bir direnişe kendini hazırlamayan
oportünistler bu direniş kırıcılarından
olumsuz etkilenip kendi içlerinde direnişi bırakma tartışmalarına başladı.
Bir savaşta gösterilecek en büyük
zaaf, hiç kuşkusuz izlenecek savaş
taktiği ve strateji hakkında düşmana
verilecek bilgidir. Hele güçler den-

gesinin düşmanın lehine olduğu durumlarda bu unsur çok daha önem
kazanacak; düşmana verilen her bilgi,
yenilginin ortaya çıkışını çok yakından etkileyecektir.
Hapishanede yapılan açlık grevlerinde amaç, oligarşinin politikasını
teşhir edip geri adım attırmaktır. Ancak bunun için direnişçilerin kararlılığını koruması, düşmanın anlaşmaya yanaşmadığı sürece, eylemin
kararlılıkla süreceğini ve kamuoyunu
harekete geçireceğini bilmesi gerekir.
Bu aşamadan sonra anlaşma-uzlaşma
yollarını kendisi arayacaktır. Çünkü
eşit olmayan koşullarda avantajlı
tarafı temsil eden oligarşi, bu özelliği
nedeniyle her zaman geniş manevra
yapabilecek, yerine göre ödün verebilecek konumdadır. Devrimciler tersine hiçbir şey veremezler.
Çünkü onlardan istenen basit şeyler değil, doğrudan siyasi varlıklarının
kendisidir.
Bu açlık grevinin daha 19. gününde, oportünistler Devrimci Sol’un
tüm itirazlarına rağmen tam da kendilerinden beklenen bir karar aldılar.
Konsey’in kararı, hapishane yönetiminin çağırmasıyla pazarlığa girişilmesi ve Sağmalcılar’a göre hareket
edilmesi iken, bu kararın yeniden
tartışılması ve idareyle görüşülmesi
isteği olumsuz bir hava doğurdu.
Devrimci Sol davası tutsaklarının ve
diğer bazı siyasetlerin muhalefetine
karşın, idareye dilekçe verip görüşme
önerisi yapıldı.
Direniş sadece ülkemizde değil,
yurtdışında da etkisini göstermişken
bu dilekçe cuntacılar için adeta can
simidi oldu. Dilekçe dikkate bile
alınmadı. Oportünizm ise direnişin
27. gününde hiçbir kazanım elde etmeden Devrimci Sol tutsaklarına haber ile vermeden direnişi bitirdi...
Daha doğru bir ifadeyle direniş kırıcılığı yaptılar.
Oportünistlerin direnişi bu şekilde
bitirmesi cuntacılara çok daha pervasızca saldırı zeminini sundu.
Ve bu saldırıları püskürtmek için
çok daha büyük bedellerin ödeneceği
bir direnişi örgütlemek devrimcilerin
kaçınılmaz görevi oldu. (Sürecek)
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TARİHTEN GÜNÜMÜZE
ŞEYH BEDREDDİN'DEN CEPHELİLERE
ANADOLU TOPRAKLARI ORTAKÇA YAŞAMIN TANIĞIDIR,
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Osmanlı İmparatorluğu’nun Yıldırım Beyazıt iktidarı döneminde
tam bir çürüme ve yozlaşma yaşanmaktadır. Savaşlardan elde edilen
zenginlikler sarayın lüksüne aktarılırken yolsuzluk, rüşvet ve kayırma
Osmanlı adaletini halkın gözünde
bir hiç durumuna düşürmüştür.
1402’den 1413’e kadar sürecek olan
taht kavgalarının başlamasıyla Osmanlı, “Fetret Devri” denilen döneme
girer. Daha fazla fetih, yağma, talan
ve sömürü için; iktidar uğruna Osmanlı sarayında kardeş kardeşi, baba
oğlunu öldürmektedir. Çelebi Mehmet
ve Musa Çelebi arasında iktidar kavgasına dönüşen bu dönemde; Gerek
yerel gerekse merkezi otorite halka
yönelik sistemli saldırı uygular.
Osmanlı’nın yaşadığı bu çürümüşlük ve ayaklanma koşullarında, tarih
Baba İshak sonrası en onurlu ve şanlı
sayfalarına alıp sakladığı Şeyh Bedreddin Hareketi’ne tanıklık edecektir.
Yaşadığı dönemin devrimcisi olan
Şeyh Bedreddin, Rumeli Sultanı
Musa Çelebi iktidarı döneminde Rumeli Kazaskerliği görevini yürütür.
Taht kavgası bitmiş, Çelebi Mehmet, Musa Çelebi’nin yerini almıştır.
Şeyh Bedrettin İznik’e sürgüne gönderilir ve tutsak edilir. İznik sürgünü
sırasında, Osmanlı zulmüne “artık
yeter” diyen halkı örgütlemek üzere
yola çıkar Bedreddin. Börklüce Mustafa’yı Anadolu Şeyhi olarak Aydın,
İzmir, Urla ve Karaburun yöresine;
Torlak Kemal’i ise Börklüce’nin komutasında Manisa’ya gönderir. Kendisi ise Rumeli’ye geçmek ve isyan
hareketini başlatmak üzere hazırlıklara
girişir. Börklüce Mustafa önderliğinde
Ege’ye dağılan Bedrettin yiğitleri
durmaksızın hak ve adalet temelinde
propaganda yapar, beylerin, sultanların gerçek yüzlerini halka açıklarken, diğer taraftan bey adamlarına,
kolluk güçlerine karşı “gerilla tarzı”
saldırılar yaparlar. Yapılan bu çalışmalar iki yıl boyunca sürer.

Aydın-Karaburun yöresinde beylerin zulmüne karşı, Ahiler vergi, tüccarlar haraç, köylülerse aşar vermeyerek, yoldaşlık temelinde yaratılacak
ortakça düzenin ilk temellerini atarlar.
Şeyh Bedreddin sürgünden kaçar, yıllardır kendisini bekleyen taraftarlarıyla
Rumeli’de, Deliorman’da, yaşam bir
tür komün biçiminde örgütlenir. Özel
mülkiyete son verilir. Bütün işlerin,
iş bölümü esasına göre ortak yapılması
sağlanır. Paylaşımda, herkesin çalışmasına ve çıkardığı işe göre değil,
kişilerin ihtiyacına göre, kendisine
yetecek kadar, ihtiyacı kadar alması
yöntemi esas alınır.
Anadolu ve Rumeli’de hak ve
adalet temelinde yükselen “Hakikat”
savaşı, yaptıkları ve yarattıklarıyla
kısa sürede Hıristiyanı, Müslümanı,
Ermenisi,Türkmeni, Rumu, Bulgarı,
Sırpı... pek çok milliyetten halkı bir
araya getirir, birleştirir. Anadolu ve
Rumeli halkları, kendi eşitlik ve mutlulukları için Şeyh Bedrettin Ayaklanması’na katılmaktan geri durmazlar. “Yarin yanağından gayrı, her
yerde, her şeyde, hep beraber” ilkesinde somutlanan “Hakikat Düzeni”nde halkların kardeşçe bir arada ve
sömürülmeden yaşayabileceği görüldükçe, nasıl her işi elbirliğiyle
yapıyorlarsa, ölüme de birlikte giderler. Ezen-ezilen ilişkisi olma dığı
gibi, kadın-erkek eşit haklara sahiptir
ve kadın da erkeğin emekçi kardeşidir.
Karaburun’da Börklüce Mustafa’ya
bağlı güçler, Manisa’da ise Torlak
Kemal ve savaşçıları Osmanlı ordusuna yenilirler. Büyük bir katliam
yaşanır.
Osmanlı, Ege’de ortakça düzeni
zulüm ve vahşetiyle boğar, Hakikatsavaşçılarını katlederken, Rumeli’ye
geçen ve savaş için aylarca hazırlık
yapan Şeyh Bedreddin ve savaşçıları
Edirne yolunda yenilir Osmanlı’ya.
Bu yenilginin ardından, beylerin ihaneti nedeniyle Osmanlı’ya tutsak düşer Şeyh Bedrettin.

Göstermelik bir yargılama yapılsa da,
tarihin
en
önemli siyasi
savunma örneklerinden birini sergileyerek davasını,
düşüncelerini,
haklılığını savunur Yıl 1420’dir...
Yer
Serez’in
Bakırcılar
Çarşısı’dır...Şeyh Bedreddin idam
sehpasında son kez haykırır;
“İnsanlar... Tanık olunuz ki, bugün
olmazsa yarın, mutlaka sömürünün
tüm çarkları kırılacak, nice direnirse
dirensin, sömürgen yer yüzünden
kalkacaktır. Tanık olunuz ki, bunu
kaç kez söylediğimiz gibi yine belirtiyoruz.
Yaşamı bugünden yarına kendi
küçümencik ömrüyle bir tutanlar
belki anlayamazlar.
Ama tarihin geleceği insanlığı
buna hazırlamaktadır. Tüm toprakişleyenin, tüm tezgahlar üretenin, tüm
sular kullananın ve dahi tümegemenlik salt emekçilerin olacaktır.
Siz çocuklarınıza iletiniz, bugün olmazsa bile, çocuklarınız çocuklarına
iletsinler. Hükümdarlıklar, taçlar nicegörkemli görünseler de, üstünde
durdukları başlar için giderek taşınamaz olmaktadırlar. Birgün mutlaka,
insanlar başlarından egemenleri atacaklardır. Sultanların, kralların, ruhbanların yerini, birbirine kenetlenmiş,
dayanmış ve her işini danışma üzerine
kurmayı alışkanlık haline getirmiş
emekçilerin egemenliği olacaktır...”
Şeyh Bedreddin, Börklüce Mustafa,
Torlak Kemal ve nice hakikat savaşçısı
bunun için vuruştular. Yenildiler belki
ama “Bir kişi inancı için vuruşurken
ölürse, inancı da doğruysa, o ölmüş
sayılmaz...” diyenlerdendi onlar.
Kahramanca şehit oldular, ölümsüzleştiler. Ne tarih, ne de kurtuluş
için savaşanlar onları unutmaz.

ŞİMDİ TÜM CEPHELİLER İÇİN MEVZİLERİNİ GÜÇLENDİRME ZAMANIDIR!

‘KADIN OLMAKSIZIN DEVRİM DEVRİM OLMAKSIZIN
KADININ KURTULUŞU DÜŞÜNÜLEMEZ’

DÜŞMAN KARŞISINDA
BİR KADIN KAHRAMAN: PERİHAN
CEPHELİ KADINLAR BUGÜNE PERİHAN'LARLA GELDİ, DİRENİŞ GELENEĞİNİ
BÜYÜTEREK ESMALARLA, ZELİHALARLA, FİDANLARLA, GÜNAYLARLA...
DAĞLARINDA, ŞEHİRLERİNDE SÜRDÜRÜYORLAR!
Eve yaklaştığında huzursuzluğu
arttı. Evin ve kendisinin takipte olduğuna kesin emindi artık. Kurtulma
şansı vardı. Daha eve girmeden uzaklaşabilir, takibi atlatabilirdi. Ama bu
fikir aklından bile geçmedi. Bir süre
sonra yoldaşlarının üsse gelip pusuya
düşeceği düşüncesiyle ürperdi. Onları
uyarmalı, eve gelmelerini engellemeliydi.
Hızla çıktı merdivenleri. İçeri girince ilk işi silahını yarım tetik yapıp,
beline takmak oldu. Balkona çıkıp,
tehlike işareti olan beyaz havluyu
astı. İstihbarat bilgilerini, raporları
ve dokümanları yaktı sonra. Yanında
götürebileceği fünye, mermi, silah
gibi malzemeleri bir çantaya doldurdu. Patlayıcı, bomba kalıbı gibi ağır
olanları apartmanın merdiven boşluğuna taşıdı. Merdivenleri çıkarken
katiller sürüsü daldı apartmanın kapısından içeri. Silahını çekip ateşledi.
Katiller kaçışıp gizlendiler. Çatışarak
çıktı merdivenlerden yukarı. Yaralanmıştı. Katiller kapıyı kırıp eve
girdiklerinde de sürdü çatışma. Son
mermisine kadar sıktı.
Elinde mekanizma takılı kalıp,
üzerine kurşunlar boşaltıldığında huzurluydu Perihan. Onlarca düşmanın
karşısında 19 yaşında bir genç kız.
Yoldaşları için kendini feda eden bir
kadın kahraman. Gelenek güçlendi
onunla birlikte. Arkası kesilmeyecek
bir neslin soyunu büyüttü.
***
28.6.1991 günü eli silahlı onlarca
işkenceci katil Beşiktaş Yenimahalle’de
güpegündüz bir eve saldırdılar. Önceden
bir uyarıda bulunmadan, "teslim ol"
çağrısı yapmadan, kendi hukuk kurallarını dahi hiçe sayarak tüm halkın
gözü önünde bir vahşet sergilediler.

Saldırdıkları evde bir ordu yoktu.
İmha edilmek islenen bir grup Devrimci Sol savaşçısı da değildi. Eli
silahlı bir alay serserinin karşısında
18 yaşında gencecik bir kız vardı.
Adı PERİHAN DEMİRER'di.
Yaşı küçüktü ama yüreği büyüktü
Perihan'ın. Doğrudan ateş ederek eve
girmek isteyen işkenceci katillere tek
başına karşı koydu. Onların silahlı
saldırısına bir Devrimci Sol savaşçısına
yakışır tarzda silahla karşılık verdi.
Halk düşmanı cellatlarına adeta "durun
olduğunuz yerde, buraya o kadar
kolay giremezsiniz" dedi. Ölmekten
korkmuyordu. Çünkü o, inançları için
varlığını adadığı davası için gerektiğinde seve seve ölmeye hazır bir devrimciydi. Onun duyduğu korku, kaldığı
evde bulunan örgütsel dokümanların
polisin eline geçmesi ve yoldaşlarının
polisin kuracağı karakola düşerek yakalanmasıydı. Ama o kendi hayatını
feda ederek bunlara izin vermedi. Tek
başına sürdürdüğü çatışma sırasında
hem evdeki dokümanları imha etmeyi
başardı, hem de yoldaşlarının olası
bir düşman tuzağına düşüp ele geçmelerini engelledi.
Basın, evden kaçanların olduğunu
yazdı. Oysa evden kaçan yoktu, Perihan
tek başınaydı ve tek başına savaştı.
Perihan’ın tavrı, devrimci kahramanlığın en güzel örneklerinden biridir. O, faşizmin eli kanlı cellatlarının
karşısına tek başına dikilerek, yoldaşlarına ve örgütüne bağlılığın, devrimci kararlılık ve cesaretin ne olduğunu gösterdi. Devrim için, sosyalizm için, halk için yaşamın ve
mücadele etmenin ne anlama geldiğini
öğretti. Onun tavrında cisimleşen
devrimci sorumluluk bilinci, tüm
devrimcilere örnek olacak güzellik-

ledir. Ve öğrenmeye
niyetli olanlar için
büyük bir derstir.
Perihan
Yoldaş'ın direnişini büyütecek ve
yayacak,
anısını yaşatacağız!
Perihan
Yoldaş, Devrimci Sol'un bir
üyesi, Silahlı Devrimci Birlikler’in bir savaşçısıydı. Çorumlu yoksul bir ailenin
kızıydı. Emekçiydi. Yaşamını hep
çalışarak kazandı. İşçi sınıfı içinden
gelen bu genç yoldaşımız, devrimci
kavgaya katıldıktan sonra da hep bir
emekçi gibi çalıştı, çabaladı. Kendini
süratle geliştirdi ve kısa sürede kendini kabul ettirdi. Yaratıcı ve üretken
özellikleriyle SDB içinde başarılı
oldu ve kadınların devrimci savaş
içinde ne denil önemli rol oynayabileceklerine pratik bir örnek oluşturdu.
O, örnek yaşamı ve tavrıyla, daha
şimdiden kadınların bir kahramanlık
simgesi haline gelmiştir. Bundan
böyle devrimci kadınlar, Perihan gibi
olmak, onun gibi savaşmak, onun
taşıdığı sorumluluk duygusuna sahip
olmak için çaba gösterecek, Perihan'ı
kendilerine örnek alacaklardır. Perihan
adı, ülkemiz devrimci mücadelesinde
kadın kahramanlığını simgeleyen bir
isim olarak daima yaşayacak ve yaşatılacaktır." (1 Temmuz 1991 tarihli,
27 No'lu Devrimci Sol Silahlı Birlikler
imzasıyla yayınladığı bültenden alınmıştır)
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HALKLARIN KATİLİ NATO’YU SAVUNMAK
SOLCULUK, YURTSEVERLİK DEĞİLDİR
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“AB’den vazgeçmek, bir günde
NATO’dan ayrılmak gibi bir beklenti,
Türkiye-Rusya ilişkilerine de Türkiye’nin bölgedeki diğer komşularıyla
ilişkilerinde de gerçekçi bir ilerlemeye
katkı sağlamayacaktır. Burada elbetteki Türkiye’nin komşularıyla iyi
ilişkiler içinde olması hem demokratikleşmesi, hem iç barışı, hem de
dünyayla saygın bir ilişki kurmasının
da olmazsa olmazıdır. Dolayısıyla
bu birini diğerinin alternatifi gibi
görme, birini tümden terk etme, öbürünü bir anda aşırı yüceltme eğilimi,
nasıl uçak düşürüldüğünde doğru
bir sonuç ortaya çıkartmadıysa bugün
de daha dikkatli, daha zamana yayılan bir politikayı tercih etmelidir.”
Tayyip Erdoğan’ın Putin ile görüşmesi ve Türkiye Rusya ilişkilerinde
“yakınlaşma” olarak yaratılan havanın
sonucunda HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen böyle bir açıklama yapıyor. Halkların katili NATO’yu savunuyor. Girdiği her yere katliam, tecavüz, işgal,
talan vb. götürmüş bir emperyalist
kurumdan söz ediyoruz.
Kürt milliyetçilerinin geldiği nokta
itibarıyla elbette bu yaklaşım bize
hiç de şaşırtıcı gelmiyor. “Biz Amerika’ya, onun çıkarlarına karşı değiliz”, “ABD’ye karşı eylemimiz yoktur” diyenlerin NATO’yu savunmaları
şaşırtıcı değildir.
Sorun NATO ve emperyalizm savunuculuğunun sol adına, yurtseverlik
kisvesi altında yapılıyor, gösteriliyor
olmasıdır.
Hayır! Bu solculuk, yurtseverlik
değildir. Solun değerleri açık ve
nettir, bulandırılamaz, kirletilemez.
Çarpıklığa bakın halk düşmanı
AKP, lafta da olsa AB emperyalistlerine karşı esip gürlüyor, NATO’ya
karşı açıklamalar yapıyor, ABD’ye
laf ediyor. Ancak sözde yurtsever ve
solcu olduğu iddiasındaki Kürt milliyetçileri emperyalistlere methiyeler
düzüyor. NATO savunucusu kesiliyor.
NATO, dünya halklarının katili
emperyalist bir örgüttür. Sayısız suçları vardır. NATO’yu savunmak emperyalizmi, onun katil ve halk düş-

manı düzenini savunmak demektir.
NATO’nun, emperyalistlerin savunuculuğuna soyunulduğu yerde
devrim ve iktidar iddiası yoktur. İlericilik yoktur. Halktan yana olmak
yoktur. Vatanseverlik yoktur. Proletaryanın ideolojisini temsil etmek
yoktur. Dünya ve ülkemiz halklarının
ve devrimcilerinin mücadeleleri üzerine inşa olmuş devrimci ilke ve değerler yoktur.
Solu sol yapan değerleridir. Kürt
milliyetçileri, oportünizm ve reformizm
solun değerlerini bitirmiştir. Gerçekte
ise biten, çürüyen kendileridir.
Değerlerimizin kirletilmesine izin
vermeyeceğiz.
Emperyalist efendilerin “21. yüzyıl
ayaklanmalar yüzyılı olacaktır” gerçeğini itiraf etmeleri geleceğin devrimci soldan, Marksist-Leninistlerden
yana olduğunun itirafıdır. Bu gerçek
solun her zamankinden daha fazla
umut olduğunun itirafıdır. Bu gerçeğe
gözlerini kapatanlar emperyalistler
gibi tarihin çöp sepetine atılmaktan
kurtulamayacaktır.
Elbette ayaklanmalar kendi kendine
olmayacaktır. Tarihsel-siyasal sürecini
doldurmuş, vadesi çoktan geçmiş olan
emperyalist-kapitalist düzen kendiliğinden ortadan kalkmayacaktır. Bu,
bilimsel değildir. Tersine emperyalist
efendiler ortaya koydukları tespitlerinde öncelikle daha da olgunlaşan
potansiyel bir gerçeğe işaret ediyorlar.
Onlar bu gerçeği engellemek için önlemler alıyorlar. Gelişmenin yönünü
kendi çıkarları doğrultusunda belirlemeye çalışıyorlar. Sola, devrimcilere,
ilericilere düşen görev de bu devrimci
potansiyeli maddi bir güce dönüştürmektir. Ayaklanma potansiyelini devrimle sonuçlandırmaktır. Bunun için
her türlü bedeli ödemeyi göze almak,
emperyalizme meydan okuma cüretini
göstermek, emperyalizmin kurbanı
değil celladı olabilmektir. Sol budur.
Solculuk budur. Umut budur.
Pespaye emperyalizm ve NATO
savunuculuğu ise bitişin itirafıdır.
Emperyalizm ve dünyanın ezilen
halkları savaşında emperyalizm cep-

hesinde olmak demektir.

Sol, İlerici Olmaktır;
NATO Savunuculuğu
Gericiliktir
Sol gelişmekte olanı, yeniyi, ileriyi
temsil eder, bunlara sahip çıkar. Çürüyene, eskiyene, gelişmenin önünde
engel olana karşı savaşır. Her toplumsal gelişmede toplumu ileri götürecek tutum ve tavrı esas alır. İleriyi
temsil eden sınıfları destekler.
Solun ilericilik karakteri burada
ifadesini bulur.
Peki çürüyen, ölen, yok olan kimdir, nedir?
Bu sorunun cevabı tarihsel olarak
verilmiştir. Ve kendini sayısız kez
doğrulamaktadır. Lenin, kapitalizmin
ulaştığı en üst aşama olarak belirlediği
emperyalizmin tarihsel açıdan yerini
şöyle ifade ediyor: “Emperyalizm,
kapitalizmin özel bir tarihsel aşamasıdır. Bu özellik üçlüdür: Emperyalizm: 1) tekelci kapitalizmdir; 2)
asalak ve çürüyen kapitalizmdir; 3)
can çekişen kapitalizmdir.”
Bu durumun ne anlama geldiğini
kısaca şöyle özetleyebiliriz. Binlerce
işçiyi çalıştıran dev işletmeleri bir
bütün halinde holding, kartel, tröst,
konsorsiyum gibi çeşitli adlar altında
birleştiren tekeller toplam üretimin
önemli bir bölümünü üreten durumuna gelirler. Hammadde kaynaklarını ve pazarları ele geçirerek aralarında paylaşırlar. Bilim ve teknolojiyi kendi denetimlerine alırlar. En
iyi mühendisler, bilim adamları, teknik elemanlar vs. tekellere hizmet
eder hale gelir. Büyük bankalar ülkedeki para piyasasını denetim altında
tutabilecek güce ulaşırlar. Banka ser-
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NATO’nun Afganistan’da yaptığı katliamdan bir fotoğraf

mayesi ve sanayi sermayesinin iç
içe geçip bütünleşmesiyle ortaya
çıkan mali oligarşi, ülke ekonomisini
kontrol eden tek güç haline gelir.
Burjuvazinin büyük çoğunluğu üretimden tümüyle koparak, tüketimlerini
daha da arttırarak, rant ve faiz gelirleriyle yaşayarak bütünüyle asalaklaşır, asalak bir tabaka yaratır.
Tekellerin devletin yönetim organları üzerindeki etkinliği, belirleyiciliği de artar ve sonuçta ekonomideki mali oligarşinin diktatörlüğü
devlet üzerinde de tümüyle egemen
hale gelir. Yani eski kapitalist burjuva
devlet tekelci devlete dönüşür. Devletin tüm fonksiyonları artık tekellerin
çıkarlarına göre, onlara hizmet edecek
şekilde düzenlenir.
Emperyalizm asalak ve çürüyen
kapitalizmdir dedik. Serbest rekabetçi
dönemde burjuvazi bilim ve tekniğin
gelişmesini sürekli teşvik eden ve
bunları üretimde kullanan durumdadır.
Çünkü rekabet ve pazar olanaklarının
geniş olduğu koşullarda rakiplerine
üstünlük sağlamak için üretimi en
kısa sürede mümkün olduğu kadar
arttırmak ve maliyeti düşürmek amacındadır. Ancak emperyalizm döneminde tekeller bilimsel ve teknik buluşların kullanılmasını engelleyici
durumdadırlar. Tekellerin bazı önemli
bilimsel ve teknik buluşları yıllar
boyunca gizlediklerini ve ulaşılan
bilimsel ve teknolojik gelişmeyi bire
bir üretim alanına yansıtmadıkları
bilinen bir gerçektir.
Lenin, onyıllar öncesinde 1913’de
bu emperyalizmin gericiliği, asalak
ve çürüyen yapısı noktasında şunları
söylüyordu: “İnsan nereye bakarsa
baksın adım başında, insanlığın derhal
tamamen çözebilecek durumda ol-

duğu görevlerle karşılaşıyor. Kapitalizm bunu engelliyor. O, dağ gibi
zenginlikler biriktirdi -ve insanı bu
zenginliğin kölesi durumuna getirdi.
Tekniğin en karmaşık sorunlarını
çözdü- ve nüfusun milyonlarca kitlesinin yoksulluğu ve cehaleti karşısında ve bir avuç milyonerin dar
kafalı hırsı karşısında teknik iyileştirmelerin kullanılmasını engelledi.”
Lenin’in bu sözlerinin üzerinden
100 yılı aşkın bir süre geçti. Lenin’in
işaret ettiği gerçek bugün çok daha
boyutlu, derinleşmiş bir durumdadır.
Yani çürüme, asalaklık had safhaya
ulaşmış durumdadır.
Çok genel hatlarıyla özetlediğimiz
bu tabloda emperyalist-kapitalist düzen
ve emperyalist burjuvazi kendisi gibi
tüm toplumu da her şeyiyle asalaklaştırır, çürütür, yozlaştırır. Burjuvazi
ilericilik karakterini bütünüyle yitirmiş,
toplumsal gelişmenin önünde gerici
bir rol oynayan duruma gelmiştir.
Gelecek sosyalizmindir. Bu geleceğin öncüsü işçi sınıfıdır.
Sol olmanın da ilerici olmanın
da temel ölçütü emperyalizme karşı
olmaktır. Emperyalizmi gerileten her
politika, her sınıfsal-ulusal hareket,
her adım ilericidir ve desteklenir.
Sol, sol olarak nitelenmeye başladığı andan bugüne ilerici gelişimin
içinde oldu. Böyle sol oldu, böyle
değer kazandı.

Sol, Halktan Yana
Olmaktır! NATO’yu Savunanlar Halktan Yana
Olamazlar
Kürt Halkını
Temsil Edemezler
Halktan yana olmak halkın kur-

tuluşu, halkın iktidarı için savaşmaktır.
Halkın çıkarlarını, halkın taleplerini
savunmaktır.
Dünya halklarını doyuramayan,
açlığa, yoksulluğa mahkum eden bir
sistemdir emperyalist-kapitalist sistem.
Bakın dünya tablosuna; açlık, yoksulluk, yozlaşma, fuhuş, uyuşturucu,
işsizlik, temel haklardan mahrum kalan
milyarlar... Bir içme suyu bulamayan,
başını sokacak evi olmadığı için sokaklarda yatan, barakalarda yaşayan
milyarlar... Kölece çalışma koşullarına
mahkum olan, emeğinin karşılığını
almayı bırakın aşağılanan, onursuzluk
dayatılan milyarlar... Adalete, insanca,
eşit yaşama susamış milyarlar... Eğitim
hakkından yararlanamayan cehalete
mahkum edilen milyarlar. Bitmeyen
savaşlar ve iç karışıklıklarla birbirine
kırdırılan milyarlar... Kimdir bu tablonun sorumlusu?
Ekonomisinden siyasetine, kültüründen sanatına her şeye hükmeden,
dünyanın politikasını belirleyen emperyalist-kapitalist sistemdir. Bu sistemin yöneticisi tekellerdir.
IMF’si, Dünya Bankası, OECD’si,
NATO’su, AB’si, DTÖ’sü, BM’si ile
hiçbiri halklara hizmet etmiyor. Tersine halklara karşıdır. Onu ezen, onu
sömüren emperyalist kurum ve kuruluşlardır.
Bu kurumları meşru görmek emperyalizmin düzenini meşru görmektir. Bunun halkın çıkarlarıyla, halktan
yana olmakla bir ilgisi yoktur.
Kürt milliyetçileri Kürt halkının
temsilcisi olduğu iddiasındadır. Bir
halkı temsil etmek o halkın çıkar ve
taleplerini programında, politikasında
ve pratiğinde karşılamak demektir.
Bir halkı temsil etmek, o halkı kurtuluşa götürecek bir çizgiye sahip
olmak demektir.
Kürt milliyetçileri, Kürt halkını
kurtuluşa değil, emperyalizmin köleliğine götürmektedir. Kürt milliyetçileri yalnızca kendi halkını değil
diğer halkları da emperyalizmin düzenine teslim olmaya çağırmaktadır.
NATO’nun, emperyalizmin; Yugoslavya, Afganistan, Irak, Libya,
Suriye’ye yönelik işgal ve saldırılarına
yönelik alınan tavırlar kimin sol,
devrimci, ilerici, yurtsever olduğunun

FAŞİZME KARŞI SAVAŞMAK, KAZANMANIN TEK YOLUDUR!

Sayı: 535

Yürüyüş
21 Ağustos
2016

17

da turnusolu olmuştur.
Devrimci sol tartışmasız ve tereddütsüz emperyalist saldırganlığa
karşı çıkmış, halkların genel çıkarından yana olmuştur. Sol budur. Sol,
“Ortadoğu Ortadoğu Halklarınındır,
Emperyalizm Ortadoğu’dan Defol”
demektir.
Sol “Ne Sam, Ne Saddam” demek
değildir. Sol “Kaddafi, Esad diktatörlüğü” diyerek emperyalist müdahaleyi meşrulaştırmak değildir. Bu
anlayış emperyalizme yedeklenmektir.
Halkların değil emperyalizmin çıkarlarını savunmak demektir.
Solculuk anti-emperyalist olmaktır, vatanseverliktir. “Demokratik emperyalizm” vb söylemleriyle emperyalizmde ilericilik tespit edenler...NATO’yu savunanlar, emperyalizmin
kara gücü olanlar solu temsil edemezler. Kürt ve Türk halkınlarını
temsil edemezler.

Sayı: 535

Yürüyüş
21 Ağustos
2016

Sol, Devrim ve
İktidar İddiasıdır
NATO Savunucularının
Tek Hedefi
Düzeniçileşmektir
Halkın kurtuluşunu savunan sol,
halkın kurtuluşunun devrimle, halkın
kendi iktidarını almasıyla gerçekleşeceğini bilir. Sömürücü, sınıflı bir
toplumda, faşizme yönetilen bir toplumda halkın sorunlarının tek çözümü
vardır: Devrim.
Bu anlamda solun mücadelesi
protestoyla sınırlı, muhalefetle sınırlı
bir mücadele değildir. Protesto ve
muhalefet anlayışı düzeniçi, reformist
ve oportünist solun anlayışıdır. Bu
anlayışın en uç ifadesi kendisini sivil
toplumculukta bulur. Sivil toplumculuk emperyalizmin solun, halkın
saflarına yerleştirmeye çalıştığı düzen
anlayışıdır.
Sivil toplumculuğun özü, solu,
halkı düzene yedeklemektir. Halkın
mücadele dinamiklerini, devrimci
potansiyelini yok etmektir. Sivil toplumculukta halkın örgütlenmesi yoktur. Halkın mücadelesi yoktur.
Burjuva ideolojisi sol saflara sivil
toplumculuğu yerleştirmeye çalışmış
ve bunda da küçümsenmeyecek bir
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başarı sağlamıştır.
Bugün böylesi bir “sol”a
göre devrimin modası geçmiştir. İktidar mücadelesi geride
kalmıştır. Devrim olacaksa da
emperyalizmin güdümünde ve
desteğinde, emperyalizmin silahlarıyla bir devrim olabilir
ancak... Kadife devrimler, turuncu devrimler, gül devrimleri,
Arap Baharları... Ve Rojava Devrimi
dedikleri böyledir.
Devrim bir alt-üst oluştur. Eskinin
tümüyle yıkılıp parçalanarak yerine
yeni daha ileri bir toplumsal düzenin
kurulmasıdır. Bunun günümüz dünyasındaki karşılığı, emperyalizmin
çıkarlarına ters düşmektir. Emperyalizmi karşına almaktır. Onunla cepheden savaşmaktır.
Oysa Kürt milliyetçilerinin, reformist, oportünist solun böylesi bir devrim anlayışı yoktur. Emperyalizmi
karşısına alacak ne ideolojik gücü ne
de politik gücü ve iddiası yoktur. Emperyalizmsiz bir dünyayı hayal dahi
edemiyorlar. Bedel ödemeyi göze alamazlar. Böyle bir cüretleri yoktur.
İktidardan, devrimden uzaklaşanlar kendilerini protesto ile, muhalefet
ile sınırlarlar. Ki düzen sınırları içindeki bir protesto ve muhalefettir bu.
Bunu da yapamazlar. AKP faşizmi
işte, düzen sınırları içinde burjuva
muhalefete bile izin vermiyor. Oligarşinin krizi o denli büyüktür ki
düzeniçi aykırı bir sese bile tahammülü yoktur.
Sol, devrim ve iktidar demektir.
Çünkü halkın kurtuluşu için tek çözüm devrimdir, halkın kendi iktidarıdır. Sol bu anlayışa sahip olduğunda
gerçek kimliğini bulmuş, halktan
destek almış, bir umuda dönüşmüştür.
1917-1980 dünya tablosu bunu kanıtlamaktadır. 1917 Sovyet Ekim
Devrimi, 1949 Çin Devrimi, 2. Emperyalist paylaşım savaşı sonrası
Doğu Avrupa ülkelerindeki; Bulgaristan, Arnavutluk, Yugoslavya, Çekoslavakya, Macaristan, Romanya,
Polonya, Demokratik Almanya…
halk cumhuriyetlerinin kurulmasıyla
dünyanın 1/3’ü emperyalist kamptan
kopmuş, emperyalist kampın karşısında bir sosyalist kamp doğmuştu.

Bu gelişim sonraki yıllarda da hız
kazanarak devam etti.
50’lerin sonunda Cezayir ve Küba
devrimleri. 1945-1973 Vietnam Devrimi, 1979 İran İslam Devrimi, 1979
Nikaragua Devrimi... Afrika’da GineBissau, Mozambik, Angola devrimleri...
Bu gelişim, bu ilerleyiş 1980’lerden sonra bir gerileyişe dönmüştür.
Neden?
Çünkü, devrimin yolundan değil
düzenin yolundan yürümek tercih
edilmiştir. Çünkü, ML ideolojiden
değil burjuvazinin ideolojisinden güç
alınmıştır. Çünkü, emperyalizmin
gücünün taktik olduğu görülmeyip
stratejik güç olarak görülmüş emperyalizme boyun eğilmiş, emperyalizmin Yeni Dünya Düzeni içinde
kendine yer aramaya çalışılmıştır.
Çünkü, tarihin ve bilimin yasalarının
devrimcilerden, halktan, ML’lerden
yana olduğu gerçeği göz ardı edilmiştir. Çünkü, doğruyu bilmek yetmez, doğruyu hayata geçirme cüreti
ve kararlılığı da gösterilmelidir. Bu
cüreti ve kararlılığı göstermeyenler
doğrularını da kaybederler.
İşte dünyadaki sol, ilerici, yurtsever
hatta ML olduğu iddiasındaki hareketlerin geldiği durum. İşte ülkemizdeki Kürt milliyetçilerinin, reformist,
oportünist solun geldiği nokta.
Devrim ve iktidar yok. Emperyalizm, faşizm, devlet gerçeği yok.
Sosyalizm yok... Devrimci pratik
gibi devrimci teorileri de tersyüz olmuştur. Sol bu değildir. Sol teoride
ve pratikte tutarlılıktır, berraklıktır.

Sol Olmak,
Devrimci Olmak
Parti-Cepheli Olmaktır
Sol bir ideolojidir. Proletaryanın
ideolojisidir. Bu ideolojinin gereği
anti-emperyalist anti-oligarşik devrimi
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savunmak ve halkın iktidarını sosyalizme
taşımaktır. Parti-Cephe devrim ve sosyalizm iddiasından vazgeçmedi.
Biz birilerinin dediği gibi “başka bir
dünya mümkün” şeklindeki ne istediği
belirsiz, neyi hedeflediği belirsiz (oysa
gerçekte sosyalizmi hedeflemeyen her
şey düzene hizmet eder) bir hayal peşinde
değiliz.
Birilerinin yaptığı gibi emperyalistkapitalist düzenin sivri, vahşi yanlarını
törpüleyip, emperyalist-kapitalist düzenle
bir arada barış içinde yaşamayı savunmuyoruz.
Biz devrim ve sosyalizm diyoruz. Proletarya diktatörlüğü diyoruz. Emperyalizmi
yeryüzünden sileceğiz diyoruz.
Sol değerler toplamıdır. Bu değerler
dünya halklarının ve devrimcilerinin kanları canları pahasına yarattığı değerlerdir.
Sol bu değerleri korumak, sahip çıkmak
ve bu değerlere yenilerini katmaktır.
Biz pragmatist (faydacı) olmadık.
Dost gördüklerimize kullanma mantığı
içinde yaklaşmadık. Düşmanlarımızın
aralarındaki çelişkileri temel alarak birinden birine yaslanma ihtiyacı duymadık.
Pragmatizm, kullanma vb. solun değil
burjuvazinin ideolojisidir, onun değerleridir.
Biz sol olmayı özü sözü bir olmak
olarak gördük. Yaptığımızı savunduk.
Savunduğumuzu yaptık.
Biz fedakar olmayı, hesapsız olmayı,
dostluğu, devrimci dayanışmayı önderlerimizden; Mahirlerden, Denizlerden,
İbolardan, Dayılardan öğrendik. “Akıllı
soluculuğu”, “kaymak tabakayı
koruma”yı, “farkımızı koyduk iyi oldu”yu,
“cepte keklik mi sandınız”ı, “biz aynı
mahalleden değiliz” anlayışını sol’a,
sol’un saflarına biz taşımadık.
Bu anlayışı, bu kültürü, bu değerleri
düşmanın değerleri, ideolojisi ve kültürü
olarak gördük. 7 yıl süren büyük direnişimizde bu düşman ideolojisi ve değerlerine karşı da savaştık. 122 kez bunun
için öldük. Biz değerlerimiz için öldük.
Biz öldük, değerlerimizi yaşattık, büyüttük.
O gün teslim olanlar, “farklarını koydukları” için övünenler bugün NATO’yu
savunuyorlar.
Savaşımız yeni değil, bu savaşımız
Kurtuluşa Kadar Savaş şiarıyla başladı
ve kurtuluşa kadar da devam edecek.

Adalet Talebimiz Kararlıkla Devam Ediyor
Ankara Adalet İçin Açlık
Grevi Günlüğü
46. Gün – 11 Ağustos:
Gazetelerimizi okuyarak başladık
güne. Bugünkü çalışmamızın konusu
Bir Ömür Boyu Devrimcilik… Sonrasında Özgür Kadın Tutsaklarımıza
Sincan ve Gebze Hapishanesine iki
ayrı Fax yolladık. Bugün Önderimiz,
Dayımızın ölüm yıldönümü olması
sebebiyle bir anma düzenledik. Bir
konuşmayla başladık anmaya. Türkiye Devrimci Hareketinin Önderinin
ölüm yıldönümü olduğunu anlattık
halkımıza. Ve daha sonrasında dayımızın şahsında tüm devrim şehitleri
için bir dakikalık saygı duruşunda
bulunduk.
47. Gün: Açlık grevimize bugünden itibaren İdilcan Kültür Merkezinde devam ediyoruz. Bir hayat
boyu devrimcilik üzerine yazıyı okuyup üzerine konuşuyoruz. Sormuyoruz... Sonrasında gelen misafirlerimizle sohbet edip kitap okuduk.
Akşam Tekmezar parkında masa
açıp bildirilerimizi dağıttık masamıza
gelen halkımızla sohbet ettik.
49. Gün: Her zamanki gibi sabah
temizlikten sonra günlük gazeteleri
okuduk. Yürüyüş dergisi'in 534. sayısında bulunan başyazı okunduktan
sonra orada bulunan 4 kişi ile değerlendirdik. TAYAD’lı bir abimiz
bugün 1 günlük destek açlık grevi
yaptı.
50. Gün: Bugün açlık grevimizin
50. günü genel temizlikle başladık
güne sonrasında günlük gazeteleri
okuduk. Yürüyüş dergisinin 534. sayısından "10 soruda Leninizm" yazısını okuduk ve üzerine konuştuk

çalışmaya 4 kişi katıldı.
51. Gün: Bugün açlık grevimizin
51. günü. Bugün Gökçe Şahin Halk
sahnesinin temizliği ile başladık güne,
sonrasında günlük gazeteleri okuduk.
Yürüyüş dergisinin 534. sayısından
"Öğretmenimiz", "Dayı diyor ki",
"Savaş ve Biz", ve "Tarih Cephelilere
Diyor ki" yazılarını okuduk ve üzerine
konuştuk.

Adalet Ekmek, Su Gibi
Bir İhtiyaçtır Kazanmak
İçin Emeğimizi ve
Sabrımızı Her Daim
Vereceğiz

Sayı: 535

Yürüyüş
21 Ağustos
2016

Ankara Mamak Natayolu Tekmezar Parkı'nda 11-12-13 Ağustos
tarihlerinde ‘Adalet İçin Açlık Grevindeyiz’ kampanyası için masa
açıldı. Masada tutsak ürünleri, Yürüyüş ve Tavır dergileri sergilendi.
Ankara Dev-Genç'liler ise ‘Devrimci
Tutsaklar Teslim Alınamaz/ DevGenç’ imzalı pankart astı. 3 gün boyunca 17.00-22.00 arası açık kalan
masaya halkın ilgisi yoğundu.
Masanın ilk günü 11 Ağustos akşamı; Önder Dursun Karataş’ın ölüm
yıl dönümü olması dolayısıyla halkla
beraber Dev Genç’liler bir anma
yaptı.
Masanın ikinci gününde ise kitle
çalışmasını ve halkın ilgisini hazmedemeyen AKP’nin katil polisleri
fotoğraf çekerek taciz etmeye çalıştı.
Ankara Dev Gençliler katil polisleri
takip ederek polislerin arkalarına
bakmadan hızla kaçmalarını sağladı.
Sonrasında kaçtıkları araç (06 DH
3137 beyaz accent) halka teşhir
edildi.

FAŞİZME KARŞI SAVAŞMAK, KAZANMANIN TEK YOLUDUR!
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NATO EMPERYALİST DÜNYANIN JANDARMASI
HALKLARIN KATİLİ, ASKERİ BİR ÖRGÜTTÜR

Sayı: 535

Yürüyüş
21 Ağustos
2016
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Amerika önderliğinde; 4 Nisan
1949’da Fransa, Hollanda, Danimarka, İngiltere, Norveç, Portekiz, Belçika, Kanada, İzlanda, Lüksemburg
ve Kanada tarafından Washington
Anlaşması imzalandı. Bu antlaşmayla
“Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü”
yani kısa ve bildiğimiz ismiyle NATO
kuruldu. NATO’nun kuruluş amacı
“komünizm tehlikesi”ne karşı emperyalist-kapitalist dünyayı savunmak
olarak açıklandı. Washington Antlaşması’na göre NATO ülkelerine
yönelik herhangi bir saldırıya karşı
üye ülkeler beraber hareket edecek
ve beraber mücadele edeceklerdi.
Adına savunma denmesine karşın,
hiçbir zaman bir savunma örgütü olmadı
NATO. Özellikle saldırı amaçlı örgütlendi. Bir yanda sosyalist ülkelere,
diğer yanda ulusal kurtuluş mücadelelerine karşı örgütlendi. Emperyalist
tekeller için yeni pazarlar yaratmak
için kullanıldı. Emperyalistlerin kendi
aralarındaki çelişkileri bu tür kendi
örgütleri içinde çözmek için kuruldu.
Karışıklık çıkarmak, karşı devrimi geliştirmek için komplolar ve provokasyonlar düzenlemek, darbeler tezgahlamak NATO’nun görevleri arasındadır
NATO yeni sömürge ülkelerde
anti-komünist hareketleri, sivil faşist
örgütlenmeleri ve kontrgerilla örgütlerini kurdu. Ülkemizde bunun adı
Özel Harp Dairesi’dir.
NATO, 1999’da Kosova’nın açık
işgaline kadar hiç bir açık işgalde ve
savaşta doğrudan yer almadı. Yer almadı ama kuruluşundan itibaren hep
halklara karşı sürdürülen savaşların,
komploların, faşist darbelerin içinde
oldu.
NATO’nun 67 yıllık tarihi, ezilen
halklara, sosyalist ülkelere ve ilerici
iktidarlara karşı saldırı, komplo ve
düşmanlığın tarihidir. NATO’nun 67
yıllık tarihi içinde onlarca ülke de
komplo örgütlenmiş, ilerici iktidarlar
yıkılmış, halklara karşı savaşlar yürütülmüştür.
Karşılarında sosyalist sistem olmamasına karşın, dünya halklarını
düşman olarak görmeye devam etti

NATO.
1999’daki NATO Zirvesi’nde, “istikrarsızlıklar, organize suçlar, kitle
imha silahlarının yayılması ve terör”
tehdidini ileri sürerek, halklara karşı
savaş kararı aldılar. Zirve’de saldırı
alanını genişleten NATO’nun,
ABD’nin askeri örgütüne dönüştürülmesinin de koşulları hazırlandı.
NATO bu tarihten sonra da suçlarını büyütmeye devam etti.
2001’de Amerikan ve İngiliz güçlerinin saldırısıyla başlayan Afganistan işgali 2003 yılında onsekiz
ülkenin destek verdiği NATO öncülüğündeki bir işgale dönüştü. 2003’de
Irak işgali de Amerikan ve İngiliz
emperyalizminin öncülüğünde başlayıp genişleyerek devam etti. 2011’de
Libya’ya müdahale gündeme geldi.
2012’de emperyalistlerin kendileri
doğrudan müdahale etmeksizin desteklediği işbirlikçileri üzerinden Suriye’de iç savaş başladı.
Emperyalistler askeri-suç örgütü
NATO aracılığıyla genelde tüm dünyada özelde ise Ortadoğu’da “baş
tehdit IŞİD” diyerek varlığını meşrulaştırmaya çalışıyor.

İşbirlikçiliğin Tariihi ve Türkiye’nin Nato’ya Girişi
Dönemin DP (Demokrat Parti) iktidarı 1950 yılında gündeme gelen
Kore savaşını Türkiye’nin NATO’ya
girmesini bir fırsat olarak gördü. Dahası
emperyalistler Kore’de işbirliğini, uşaklığını göster seni NATO’ya alalım dediler. Türkiye halklarından gizlenmiş
bu alçakça işbirliği ve plan üzerinden
Türkiye’nin NATO üyeliği gündeme
geldi. Adnan Menderes’in DP’sinin
Kore Savaşına 4500 kişilik bir birlik
göndermesinin yani emperyalizm uşaklığının mükafatı olarak da Türkiye
1952 yılında NATO’ya alındı.
Türkiye’nin NATO’ya alındığı
1952’den 4 ay gibi kısa bir süre
sonra İzmir’de Müttefik Kara Kuvvetleri Karargahı kuruldu.
1954’te imzalanan bir anlaşma
ile Türkiye’de NATO üslerinin açılmasına karar verildi. Anlaşmanın ar-

dından, Anadolu’nun dört bir yanında
hızla emperyalist karargahlar, üsler,
tesisler boy gösterdi.
1966’da, ülkemizdeki üs sayısı
112’ye ulaştı. Türkiye topraklarının
35 milyon metrekarelik bölümü
NATO ve ABD’nin denetimine girdi.
Türk yetkililerin (bakanlar da dahil)
bu üslere, Amerikan komutanlardan
izin almaksızın girmesi yasaklandı.
1982’de imzalanan “Zincirleme
Harekat Üsleri Anlaşması” ile de
Amerika’ya 16 üssü daha kullanma
izni verdi faşist generaller. Yine 2
üssün modernleştirilmesi, 3 yeni üssün yapılması kararı alındı.
ABD Savunma Bakanlığı’nın
2007 raporunda Türkiye’deki ABD
askeri üsleri hakkında şu bilgiler veriliyordu:
- Ankara Yönetim Binası,
- Batman Hava Üssü,
- Çiğli Hava Üssü,
- İncirlik Hava Üssü,
- İzmir Hava İstasyonu,
- İzmir Depolama Ek Birimi,
- Muş Hava Üssü,
- Yumurtalık Petrol Depolama Ek
Birimi.
Raporda 11 tane daha üs bulunduğu belirtilmektedir. Ayrıca Konya’dan Balıkesir’e, Lüleburgaz’dan
Rize’ye her yerde, sözü edilmeyen,
onlarca gizli üs vardır. Amerikan
emperyalizmi Türkiye’yle NATO dışında ikili anlaşmalar yaparak üsleri
doğrudan kendisine bağladı.
NATO’nun ülkemizdeki varlığı
NATO’nun kuruluş amacının ve suçlarının da varlığıdır. 12 Mart, 12
Eylül faşist darbeleri, “6-7 Eylül
olayları”, komplolar, provokasyonlar,
1977 1 Mayıs, ’79 Maraş Çorum,
’93 Sivas, ’95 Gazi kitle katliamlar;,
kontrgerillanın örgütlendirilmesi, ülkemiz topraklarının dünya halklarına,
Ortadoğu halklarına karşı emperyalizmin saldırı üssü haline getirilmesi...
Emperyalizm işbirlikçiliği devam
ettikçe NATO’nun suçları ve işbirlikçi
oligarşinin suçları da artarak devam
edecektir.

ŞİMDİ TÜM CEPHELİLER İÇİN MEVZİLERİNİ GÜÇLENDİRME ZAMANIDIR!

+ Biz Diyoruz ki;
“Biz Sadece Bir Örgütten Bahsetmiyoruz,
Savaş Örgütünden Bahsediyoruz"


Biz diyoruz ki; biz Marksist-Leninist ideolojiyle donanmış bir
savaş örgütüyüz.



Biz diyoruz ki; günümüz sömürü düzeninde bir savaş örgütü
olmak ideolojik netliğe sahip olmayı zorunlu kılar.



Biz diyoruz ki; bir savaş örgütünün tek bir hedefi vardır: Antiemperyalist, anti-oligarşik devrimi yapmak.



Biz diyoruz ki; bir savaş örgütünün kültürü kuşatmalarda teslim
olmayan, uzlaşmayan, teslimiyeti, ihaneti reddedendir.



Biz diyoruz ki; savaş örgütü, emperyalizmin ve oligarşinin saldırıları karşısında, en ağır bedelleri ödeme pahasına direniş kararları
alırken, hedefinde devrim için savaşı büyütmek vardır.



Biz diyoruz ki; savaş örgütü hak ve özgürlükler mücadelesini ve
demokratik mücadeleyi örgütlerken, demokratik mevziler için dişediş
mücadele verirken, örgütün politikasını belirleyen, devrim için savaşı
büyütmesidir.



Biz diyoruz ki; katledilen, sürgün edilen, aç bırakılanların savaş
örgütüyüz biz...



Biz diyoruz ki; bir savaş örgütü olmanın temel koşulu, ideolojik
sağlamlıktır.



Biz diyoruz ki; bir savaş örgütü olmak savaş kültürünü, halk ve
vatan sevgisini, umudu, güveni, inancı büyütmektir.



Biz diyoruz ki; savaş örgütü, hiçbir koşulda stratejik hedefinden
kopmaz.



Biz diyoruz ki; bir savaş örgütü emperyalizmin beyinleri teslim
alma politikalarına karşı direnir ve bu politikaları boşa çıkarır.
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TA R İH
C E P H E L İL E R E
D İY O R K İ

HALKIN ÖFKESİ, KİNİ DÜN DADALOĞLU’NUN
SÖZÜNDE VE ELİNDEKİ PUSATINDA;

“Türkmen’in göçü de seherden
kalkar
Tülünün çanını boynuna takar
İçilmez suları yosunlu kokar
Ağzımızda söylemiyor dilimiz”
Sayı: 535

Yürüyüş
21 Ağustos
2016

Asıl adı Veli olan Dadaloğlu’nun
1785 yılında Ceyhan’ın Altıgözbekirli
Köyü’nde doğduğu sanılır. Babası
Aşık Musa, Cerh; anası ise Avşar
boyundandır. Dadaloğlu’nun, Kozanoğlu’nun yanında katiplik yaptığı
da söylenir.
Dadaloğlu 19. yüzyılın ikinci yarısında aşıklar diyarı Toroslar’da yaşamıştır. Halk tarafından sevilen bir
ozan olan Dadaloğlu, Osmanlı sultanının fermanlarına karşı direnmeyi
seçmiştir.
Fermanlar çıkartarak saz çalınmasını yasaklayan Osmanlı bu kez
de dağlardaki Türkmen aşiretlerini
düze indirmeye çalışmıştır.
“Yeter hey ağalar bu sitem yeter
Binboğa’nın kuşu hep yanık öter
Gelin kız kalmadı hep hasta yatar
Bu yıl burda iskân oldu ilimiz”
Ozanlar, aşıklar diyarı Toroslar,
Osmanlı sultanının fermanını duyar
da hiç sessiz kalır mıydı? Doğdu
doğalı Binboğalar, Aladağ, Kozan,
Bolkar, Nurhak ve Nur dağlarında
dolaşan, toylara, düğünlere, kurultaylara davet edilen, “Obamız yurdundur. Gel dilendirince, sazını sö-
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BUGÜN CEPHELİLERİN MARŞLARI,
SLOGANLARI VE NAMLULARINDADIR!
zünü esirgeme bizden” diye törenlerle
karşılanan Dadaloğlu kopuzdan saza,
ozandan aşığa uzanan zincirin, ulanıp
giden ucuna yeni bir halka olmuştu.
Fermanlar işe yaramıyordu. Türkmenler düze inmiyordu. Dadaloğlu
yine bir obadaydı. Aşiret halkı “Vur
Dadaloğlu kardeş.Vur savaş türküleri.
Vur sazın tellerine!” dediler, Dadaloğlu da bir elinde sazı, diğerinde
pusatıyla türkülerini söyledi.
“belimizde kılıcımız kirmani
taşı deler mızrağımın temreni
hakkımızda devlet vermiş fermanı
ferman padişahın dağlar bizimdir”
Dadaloğlu sıradan göçebe bir
ozan degildir. Osmanlı’nın soykırım,
asimilasyon politikasına Anadolu
halkları üzerindeki zulmüne karşı
savaşı seçmiştir. Osmanlı göçebe
olan Türkmenleri toprağa bağlamak
vergi almak, emrinde asker yapmak
istiyordu. Dadaloğlu bu politikalara
karşı koyanların başını çekiyordu.
Zorla iskan politikasına halkla birlikte
direndi. Ardarda süren savaşlarda bir
çok obada Osmanlı’nın katliamları
oldu ama tüm obalar direniyordu ve
Dadaloğlu’na sesleniyorlardı: “Vur
Dadaloğlu vur!” Osmanlı ile hiçbir
zaman dost olmaması Dadaloğlu’na
baba vasiyetiydi. Ve Dadaloğlu bu
vasiyeti yerine getirmiştir. Kellesi
için fetva veren Osmanlı’ya “Ferman
Padişahın Dağlar Bizimdir” diyerek

meydan okumuştur. Dadaloğlu’nu
Türkmen obalarında kime sorsanız
“bizim” der. Dadaloğlu saray saltanat
meraklısı olmamıştır. Kozandağı Osmanlı’ya karşı mesken tuttuğu sarayı;
halkın gönlü ise asla indiremedikleri
tahtı olmuştur.
Dememiz o ki, halk için saz
çalıp ve söz söylemek yüzyıllardır
yiğitlik, mertlik işi olarak sürüp gelmiştir. Mert olmayan sazın ve sözün
namusuna sadık olamamıştır. Bugün
halen Dadaloğlu’nun kavga türkülerini dinliyoruz. Onun türküleri şimdi
onun gibi zulme direnen gerillaların
dilinde Anadolu dağlarında söylenmeye devam ediyor.
Gelenekten geleceğe köklerimiz
bizlere nasıl direnileceğini öğretiyor.
DADALOĞLU DİYOR Kİ:
“ÖÇ ALIRIZ İLK FIRSATI BULANDA”
Dadaloğlu bugün Çayanlarla,
Onurlarla Dersim dağlarından sesleniyor “Ferman Padişahın Dağlar
Bizimdir” diyerek Dadaloğlu’ndan
aldığı bayrağı dalgalandırıp, tüm halk
çocuklarına da halkların katili NATO
askeri değil halkın askeri olun diyor...
Silahsız kardeşlerinizin hakkını dağlarda sorun diyor... Adalet istiyorsanız,
adalet ancak silahla sağlanır diyor
ve DAĞLARA, DAĞLARA, DAĞLARA ÇAĞIRIYOR!

ŞİMDİ TÜM CEPHELİLER İÇİN MEVZİLERİNİ GÜÇLENDİRME ZAMANIDIR!

Neleri ve Nasıl Göze
Aldığımızın En Ateşli İlanıdır
Hücre Yakma Eylemlerimiz...

Özgür Tutsaklardan
Faşist AKP’nin OHAL adı altında
sürdürdüğü saldırılar karşısında Genel
Direnişimiz de sürüyor. OHAL adı
altında dayatılmaya çalışılan hiçbir
uygulamayı kabul etmiyoruz. Genel
Direniş taleplerimize fiili eylemliliklerimizle ses oluyoruz.
Denilebilir ki, F Tipi hapishaneler
açıldıklarından bu yana bu boyutta
fiili eylemlilik yaşanmamıştı. Öyle ki
içinde tutulduğumuz F Tipi hapishanelerde hücrelerin yakılmayanı kalmadı.
Genel Direnişimizin ilk bir ayı
boyunca tutuşturduğumuz her hücre,
gerçekleştirdiğimiz her eylem, taleplerimizin savunulması olmuştur.

Taleplerimizi
Genel Direnişin Ateşiyle
Haykırıyoruz...
İSTİYORUZ; OHAL Adı Altında Sürdürülen Saldırılara Son Verilmesini İstiyoruz...
İSTİYORUZ; Kitap Okuma Yasaklarının Kaldırılmasını İstiyoruz...
İSTİYORUZ; Sohbet Hakkımızın Uygulanmasını İstiyoruz...
İSTİYORUZ; Tecrit İşkencesine
Son Verilmesini İstiyoruz...
İSTİYORUZ; Hasta Tutsakların
Serbest Bırakılmasını İstiyoruz...
İSTİYORUZ; Sürgün Sevklere
Son Verilmesini İstiyoruz...
İSTİYORUZ; Aile ve Avukatlarımızla Görüşmek İstiyoruz...
Taleplerimizi, Genel Direnişimiz
ile seslendiriyoruz. İsterlerse duymazdan, görmezden gelmeye devam
etsinler. Biz taleplerimizi savunmaya
devam edeceğiz.
Dilekçe yazmayacağız artık, ama
hücreleri yakacağız...

“Kahrolsun
Amerikan
Emperyalizmi”
Demeye
Devam Edeceğiz...
Bakın, Özgür Tutsak arkadaşımız
Deniz Şah tek tutulduğu hücreden
ne yazıyor:
“... Ardından düğmeye basılmış
gibi peşpeşe geldi soruşturmalar.
Her gün attığım “Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi” sloganına bile
“suç” dediler. “Yaşasın mı” demeliyiz
acaba...”
İşte bunu asla dedirtemeyecekler
BİZ’e... Tecrit saldırıları bunun için
gerçekleştirildi ama başaramadılar.
Ve asla başaramayacaklar. BİZ kimileri gibi Amerikan emperyalizminin Ortadoğu’daki kara ordusuna
katılmadık... Kürt milliyetçileri ve
oportünizm gibi Amerikan çıkarları
için savaşmıyoruz... BİZ, halkımızın
ve dünya halklarının özgürlüğü için
“Kurtuluşa Kadar Savaş” diyenleriz.
Böyle olduğu içindir ki, bulunduğumuz her yerde imha saldırılarıyla
karşılaşıyoruz ve tüm bu saldırılara
“Hodri Meydan” çekiyoruz...

“Bizimkiler Yine
Tek Başına Direniyor”
Tecrit hapishenelerindeki saldırılara
karşı “Hodri Meydan” çekişimizin
güncel ifadesi de Genel Direnişimiz
olmuştur. Bu yanıyla Genel Direnişimiz, AKP faşizminin devrimci tutsaklara dayatmaya kalktığı programı
bozup, ezip geçmiştir. AKP faşizmi
OHAL adı altında saldırılarını tahkim
etmeye kalksa da, Genel Direnişin kesintisizliği karşısında acizleşmiştir. Bu
yanıyla Özgür Tutsakların Genel Direnişi, bütün halk güçlerine örnek olmuştur. “Faşizme karşı işte böyle direnilmelidir” dedirtmiştir. “Yine bizimkiler tek başına direniyor” denmiştir.
Çünkü; BİZ, Özgür Tutsaklarız...

Devrimden başka hedefimiz, halk ve
vatan sevgimizden başka gücümüz
yoktur. Tutsaklık koşullarından, saldırılar altında bizi diri, dinamik ve
güçlü tutan bunlardır. Genel Direnişimizle savunduğumuz aslında devrim
inancımız, halk ve vatan sevgimizdir...

Kitap Yasağı Varsa,
Hücreler Yangın Yeri
Olacaktır...
Ne demek kitap yasaklamak... Kimin haddine bizim kitaplarımızı yasaklamaya kalkmak. Kitaplarımızı yasaklamaya kimin gücü yeter... Kimsenin
gücünün yetmeyeceğini Genel Direnişimizin ilk bir ayında en ateşli haliyle
dosta düşmana gösterdik. Böyle olduğu
içindir ki, gelip “Kitap yasaklamak
gündemimizde yok” diyorlar. Olmayacak elbette. Bunu göstereceğiz, bunu
öğrenecekler.
AKP faşizmi bize çaresizliği öğretmeye kalktı; ama cevabını aldı.
Biz onlara direniş karşısında acizliklerini göstermiş olduk.
Yakarız; kitaplarımızı, kitap okuma hakkımızı savunmak için değil
tek tek hücreleri, bütün hapishaneleri
yakarız. Çünkü kitaplarımız siyasal
kimliğimizin, Özgür Tutsaklığımızın
vazgeçilmez parçasıdır. İşte bu nedenle, yakıyoruz faşizmin hücrelerini.
Evet bulunduğumuz bütün hapishanelerde kitap okuma hakkımızı
savunmak için ve daha da tutuşturacağımızdan başka birer birer tutuşturduk tecrit hücrelerini.
Ve şimdi, kimi hapishane idareleri
gelip temsilci yoldaşlarımıza “normale
dönelim...” diyorlar. “Kitapları toplamak gibi bir gündemimiz yok...” diyorlar.
Elbette olmayacak, o kirli gündemlerini paçavraya çevirdik çünkü.
Tutuşturmadığımız hapishane, yakmadığımız hücre kalmadı. Neleri ve
nasıl göze aldığımızın en ateşli ilanıdır
hücre yakma eylemlerimiz.
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Evet, faşizmin tecrit hücrelerini bilincimizin devrimci ateşiyle yakıyoruz.
Değil mi ki, kitaplarımıza faşist ellerini
uzattılar... Değil mi ki, dergilerimizi
vermemeye başladılar... “Artık Yeter!”
diyerek dikildik karşılarına ve yaktık
hücrelerini. Tutuşturup yakarak külünü
savurduğumuz, faşizmin iradesidir. Faşizmin düşünce değişikliği dayatmasını
Genel Direnişimizin ateşli eylemleriyle
ezip geçtik.

Özgür Tutsakların da
Elleri Armut Toplamıyor...
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Faşizmin devrimci tutsakları teslim
almaya ve aslında bir bütün olarak halk
güçlerini sindirmeye yönelik bir programı, gündemi her zaman olur. Faşizmin
kendisi zaten bu amaçla vardır. Biçimlenişi değişir bu gündemin ama özü
hep aynı kalır. Ve devrimci tutsaklara
düşünce değişikliği dayatılır. Kitap okuma hakkımızın gasp edilmeye kalkılması
da bu dayatmanın en dışa vurumudur.
hal böyle olduğu içindir ki bu dayatmayı
kabul etmedik. Bu dayatmanın sağından
solundan geçerek görmezden gelmedik.
Sorunun çözümünü Anayasa Mahkemesine başvuru gibi kepazeliklere bırakmadık. Kitap okuma hakkımızı bilincimizin ateşleriyle savunduk. Savunuyoruz ve savunacağız. Kitaplarımıza
kalkan faşist elleri kıracağız.
Sanmasınlar ki, hücreleri basarız,
istediğimiz Özgür Tutsaklara saldırıp
işkence ederiz ve bu, hep böyle devam
eder... Etmez!
Halkımızın bir deyimiyle söylersek; Özgür Tutsakların elleri de armut
toplamıyor...

O eller, tarihin ateşini
tutuşturdukça özgürleşen
Büyük İnsanlığın elleridir.
O eller, halkın en özgür elleridir...
O eller, neyi nasıl ve
ne zaman yapacağını gayet iyi bilir...
Özgür Tutsakların elleri, okudukları kitabın
sayfasını çevirmenin normalliği içinde ümüğüne
çöker faşist dayatmaların.
Sanmasınlar ki, yaptıkları yanlarına kar kalacak... Öyle değil bu işler.
Her gecenin bir sabahı var
diye boşuna demez halkımız... Her alçaklığın da
bir karşılığı olacaktır. Tarih
tanığımızdır. Hayır, sorulacak hesapları sadece dışarıdaki yoldaşlarımıza da
bırakmayız. Yeri gelince,
savururuz külünü faşist
dayatmaların ve sorarız
hesabını alçaklığın. Çünkü
BİZ, Özgür Tutsağız. Ufkumuza engel tanımayız.
Gelinen aşamada, kimi hapishane
idareleri yoldaşlarımızı yakılmış hücrelerde tutmaya devam ediyorlar. İhtiyaçları karşılanmıyor. Ziyaret, telefon,
avukat ile görüşme, sohbet hakkı...
gasp edilmeye devam ediyor. İşkence
saldırıları sürdürülüyor... Ama sonuç
alamıyorlar. Genel Direnişimiz büyüyerek sürüyor. Çünkü sürdürüyoruz ve
tarihe, AKP’nin OHAL’i varsa halkın
da Genel Direnişi vardır gerçekliğini

tutsaklık koşullarında yazmaya devam
ediyoruz.
Omuz başımızda Sevgili TAYAD’lı
Ailelerimiz, yoldaşlarımız, halkımız
ve sevgili Dayı var. İşte bu nedenle
kimse bizi yenemez.
Bize Özgür Tutsaklığı öğreten, “Direnecek, Üretecek Kendinizi Tecrite
Ezdirmeyeceksiniz” diyen Sevgili Dayıyı Genel Direnişimizle selamlıyor,
anısının rehberliğinde direnmeye devam
ediyoruz.

Evlatlarımızı Savunmamızı Ne OHAL, Ne de Yapılan Baskılar Engelleyemez
Bakırköy Kadın Hapishanesi'nden Silivri 9 No’lu Hapishanesi’ne sürgün edilen tutsakların aileleri 15 Ağustos'ta
görüşten çıktıktan sonra Silivri Hapishanesi önünde basın
açıklaması yaptılar. Açıklamada şunlara değindiler: "Silivri
9 No’lu Hapishanesi tutsaklara uyguladığı baskıyı ailelere
de uygulamaya çalışmaktadır. Görüşlere girerken onursuz
arama dayatmakta fakat ailelere bunu kabul ettirememektedir.
Bu onursuz aramaya karşı çıkan ve gardiyanlarla tartışan
Selver Karakoç’a tartıştığı için 3 ay görüş cezası vermişlerdir.
Keza ailelerin yüzüklerine, saatlerine dahi karışan Silivri 9
No’lu Hapishanesi gardiyanları, Hazal Bozdoğan’ın annesinin,
kızına para yatırmasına dahi engel olmaktadır. Gerekçe
olarak ise Hazal’ın görüş cezası olduğunu belirtmektedir,
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halbuki kendi yasalarında dahi böyle bir uygulama yoktur.
Bütün bunların dışında tutsaklara sürekli tecriti ağırlaştıran
uygulamalar dayatılmakta ve Özgür Tutsaklar buna karşı
direnmektedir." denildi. Aileler açıklamayı bitirdikten sonra
gelen Jandarma, ailelerin elindeki açıklama görüntülerini
zorla almak istemiştir. Buna direnen aileleri gözaltına almak
istemiş bunu da yapamayınca ne yapacağını şaşırmıştır.
Ailelerin ısrarlı direnişi karşısında ne yapacağını şaşıran
Jandarma komutan, basın açıklamasının görüntülerinin
kaydedildiği cep telefonundaki görüntüleri silmiştir. Aileler
her hafta buraya geleceklerini ve OHAL de olsa basın
açıklaması yapacaklarını belirterek geri İstanbul’a dönmüşlerdir.

ŞİMDİ TÜM CEPHELİLER İÇİN MEVZİLERİNİ GÜÇLENDİRME ZAMANIDIR!

Halkın
Hukuk
Bürosu

TEKİRDAĞ 1 ve 2 NO’LU F TİPİ HAPİSHANELER
İŞKENCEHANEYE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR

Hapishanenin İşkenceci Gardiyanlarını,
Müdürlerini Uyarıyoruz!
İşkence İnsanlık Suçudur!
İnsanlık Suçlarında Zaman Aşımı İşlemez
4 Ağustos 2016 Perşembe
günü Tekirdağ 2 Nolu F Tipi
Hapishanesi’nde aynı hücrede
kalan müvekkillerimiz Bekir
Şimşek, Ergün Akdoğan, Gökhan Kaya ile başka bir hücrede
kalan Serkan Onur Yılmaz,
Candaş Kat, Veli Dikme hak
gasplarını ve hapishane uygulamalarını protesto etmek amacıyla hücrelerini ateşe vermişlerdir.
Bunun üzerine hapishane
idaresi hücrelerde bulunan tutsakları ağır bir biçimde darp
ederek, işkence yapmıştır. Önce
ellerini ters biçimde kelepçelemiş, sonra ayaklarından da kelepçeleyip çırılçıplak soyarak süngerli
hücreye koymuştur. Saatlerce ters kelepçe ile çıplak bir biçimde süngerli
hücrede tutulduktan sonra doktor raporu
için hastaneye sevk edilmişlerdir. Ancak
aradan 1 hafta geçmesine rağmen kendilerine reçetelenen ilaçlar verilmemiştir.
Veli Dikme’nin çenesindeki açık yara
hapishane şartlarında enfeksiyon kapmıştır.
Serkan Onur Yılmaz, Veli Dikme,
Candaş Kat kendi hücrelerinin üst
katını yaktıktan 50 dakika sonra idare
tarafından fark edilmişler. Burada
bulunan müvekkillerimiz hücre havalandırma bölümünde kıç ve ayak
falakasına tabi tutulmuşlar, darp edilerek hücreden çıkartılmış ve çırılçıplak soyularak süngerli hücreye
atılmışlar; 6,5 saat ters kelepçeli olarak süngerli hücrede tutulmuşlardır.
Yine müvekkillerin aktardığı bilgiye göre, Veli Dikme başına aldığı
darbe nedeniyle baygınlık geçirmiştir.
Suratında yoğun darp izleri bulunan
müvekkilin bu işkencelere bağlı ola-
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rak çenesine altı dikiş atılmıştır.
Hücrelerin ateşe verilmesinden sonra diğer müvekkillerimizin bulunduğu
hücrelere ani aramalar yapılmıştır. Bu
aramalara itiraz eden Servet Göçmen,
Nurettin Kaya, Latif Mollaahmetoğlu,
Sezgin Zengin de darp edilerek süngerli
hücreye atılmışlardır.
Hücrelerini ateşe veren müvekkillerimiz hastane dönüşünde eski yanan
hücrelerine konulmuşlardır. Bulundukları hücrelerdeki giysileri de dahil tüm
eşyaları için “yandı” denilerek müvekkiller süngerli hücreye kapatıldığı
sırada, yokluklarında atılmıştır. Bu durumu müvekkillerin sadece üst katı
yakıp, alt katı yakmamış olmalarından
anlamak mümkündür. Alt katta bulunan
eşyaların zarar görmesi mümkün değildir. Buna rağmen bütün eşyalar ıslatılmış ve atılmıştır. Hücrelerini yakan
müvekkillerimizin hücreleri tamamen
boş olup temel ihtiyaçları karşılanmamıştır. Yatak dahi verilmeyen müvekkiller 4 Ağustos’tan bu yana beton
yerde yatmaktadırlar, dilekçe yazama-

maları, kantinden ihtiyaçlarını alamamaları için kâğıt kalem bile verilmemektedir. Havalandırma kapıları da
açılmamaktadır. Müvekkiller gazete
alamamakta, telefon açma haklarını
kullanamamaktadırlar.
Müvekkillerin, haklarını alabilmek
için günlük kapı dövme, alt katta sayım
vermeme, slogan atma, oturma eylemi
yapma şeklinde eylemleri devam etmektedir. Bu eylemleri nedeniyle de
havalandırma kapıları açılmamaktadır.
Havalandırma kapılarının açılmaması
disiplin cezasının sonucu olarak verilecek bir yaptırımdır. Hâkim tarafından
onaylanmadan böyle bir ceza verilmesi
mümkün değilken idare istediği zaman
bu yaptırımı uygulamaktadır. En ağır
koşullarda tutulan müebbet hapis cezası
alanların dahi günde bir saat havalandırma hakkı varken idare bu hakkı tamamen gasp etmektedir.
Son süreçte gardiyanların saldırgan
olduklarını, tutsakları sürekli provoke
ettiklerini, tutsakların itiraz ettikleri
bir konu olduğunda darp ettiklerini,
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güvenliği sağlama ve zor kullanma yetkisi bahane edilerek işkenceye varan
saldırılara başladıklarını öğrendik.
Sincan F Tipi Hapishanesi’nden
sürgün sevk ile Tekirdağ F tipi hapishanesine gönderilen müvekkillerimizin kişisel eşyaları henüz kendilerine verilmemiştir.
Sohbet hakkı OHAL bahanesi ile
uygulanmamaktadır.
Tutuklu ve hükümlülerin eylemleri
birçok hapishanede devam etmektedir.
Bu eylemler nedeniyle her hapishane
eylemler karşısında farklı tavır göstermektedir. Bir kısmı sadece tutanak tutarak soruşturma açmakta, bir kısmı
bir yerden bir yere götürecek kadar
güç uygulamakta, bir kısmı ise bu eylemleri fırsat bilip işkenceye varacak
saldırılar gerçekleştirmektedir. En ağır
işkencenin uygulandığı, taciz ve tehditlerin yapıldığı yer Tekirdağ 1 ve 2
Nolu F tipi hapishanesidir.
Hücreleri yakan tutsakların yanık
hücrelerine konulması ve eşyalarının
alınıp hiçbir şey verilmemesinin merkezi bir talimat gereği olduğunu Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Hapishanesi
müdüründen öğrendik. Cumhurbaşkanının talimatı olduğu ima edildi.
Sincan F Tipi Hapishanesi’nden
sürgün edilen müvekkillerimiz Zeki
Demir’in, kemik erimesi hastalığı olmasına ve aradan haftalar geçmesine
rağmen ilaçları verilmemektedir.
Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Hapishanesi: Bu hapishanede de müvekkillerimiz 2 Nolu F Tipi Hapishanesi’nde yapılan eylemlere devam etmektedirler. Aşağı katta sayım ver-

meme eylemleri nedeniyle, “sayım
için aşağıya indiriyoruz” gerekçesiyle
üst kattan aşağıya sürüklenerek ve
darp edilerek indirilmektedirler. Bu
esnada birçok kişinin vücudunun morardığı ve zedelendiği aktarılmıştır.
Yine revir doktorunun darp izlerini
tutanağa bağlamadığı ve işkence izlerini yok etmeye yardım ettiği ifade
edilmiştir.
Özkan Yılmaz, Utku Aykar, Cemil
Kurt yaklaşık 1 hafta önce bulundukları hücreleri yakmışlardır. Bu kişiler de çırılçıplak soyularak elleri
arkadan ters ve ayaklarından kelepçelenerek darp edilmiş ve süngerli
hücreye atılmışlardır.
Utku Aykar’ın kaburgalarında, sırt,
kol ve bacaklarında yüzünde ağır darp
izleri ve açık yaralar el ve ayaklarına
metal kelepçe takıldığı için derin kelepçe
yaraları bulunmaktadır. Cemil Kurt’un
kaburgalarında, sırt, bilek, kol ve bacaklarında darp izleri ve açık yaralar
bulunmaktadır. Özkan Yılmaz’ın da
kaburgalarında, sırt, bilek, kol ve bacaklarında darp izleri ve açık yaralar
bulunmaktadır. Özkan’ın eli şişmiş,
elini ve parmaklarını kullanamamakta,
kırık şüphesi bulunmaktadır.
Kısmi arama bahanesiyle doğrudan
saldırıya uğrayan diğer müvekkillerimiz
Ali Ülgü, Süleyman Acar, Özgür Yiğittaş
da işkence görmüştür. Süleyman Acar
kalp rahatsızlığı yaşadığı için 1 gün
sonra hastaneye götürül-müştür, ancak
sağlık durumu ile ilgili son bilgiler tarafımıza verilmemiştir.
Sonuç olarak,
•Hücrelerini yakan müvekkilleri-

mizin, haklı ve meşru talepleri dikkate
alınmalı, sağlık ve vücut bütünlüklerinin zarar görmesi sonucunu doğuracak eylemler yapmaya zorlanmamalıdırlar.
•Müvekkillerimizin eşyaları verilmelidir. Temiz ve barınılacak bir
hücreye nakledilmelidirler.
•Hücre yakmanın cezasını idare
kendince ve keyfi bir biçimde belirleyemez. Telefon hakkından yararlandırmamak, havalandırma kapılarını
açmamak, kitap, dergi, gazete vb.
vermeyerek tecridi ağırlaştırmak keyfi
cezalardır. Hapishane idaresinin disiplin hukukunu tanımadan ceza vermesi kabul edilemezdir.
•Zor kullanmanın bir sınırı vardır,
zor kullanma adı altında hiçbir memur
görevini kötüye kullanamaz, işkence
yapamaz. İşkence insanlık suçudur.
İşkence yapan memurlar ve bunlara
göz yuman ya da talimat veren müdürler hakkında adli ve idari soruşturmalar açılmalıdır.
•Tutuklu ve hükümlülerin talepleri
karşılanabilir taleplerdir. Sohbet hakkının uygulanması, sürgün sevklerin
durması ve hasta tutsakların tedavisinin hızlı ve öncelikli tutulması, kitap
sınırlandırılmasının kaldırılması kolaylıkla karşılanabilecek taleplerdir.
Bu talepleri karşılamak yerine saldırmak, kötü muamele ve işkenceyi
yaşama geçirmek, hakları daha da
kısıtlamak suçtur, kabul edilemezdir.
KEYFİ UYGULAMALAR VE
İŞKENCEYE SON VERİLSİN
DEVRİMCİ TUTSAKLAR TESLİM ALINAMAZ!

Bakırköy Hapishanesi’nden Silivri Hapishanesi’ne Sürgün Edilen
Müvekkillerimizin, Hücre Yakma Eylemleri Sonrası Burjuva Basında
Yapılan Demagojilere ve Yalan Haberlere Cevabı:
“BİZİ İSYANA TEŞVİK EDEN ADALET BAKANLIĞI’NIN KAZANILMIŞ HAKLARIMIZI GASP ETMESİDİR

HAKKI İHLAL VARSA, DİRENİŞ MEŞRUDUR”
10 Ağustos 2016 tarihli gazetelerde
yapılan kara propagandalarla, müvekkillerimizin 10 Temmuz 2016 tarihinde,
sohbet hakkının uygulanması, hasta
tutsakların tedavilerinin yapılması, sürgün sevklere son verilmesi ve kitap
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yayın hakkının sınırlanmaması talepleriyle ilan ederek başladıkları genel
direniş, 15 Temmuz tarihinde cemaatin
TSK içindeki kadroları aracılığıyla yapılan darbe girişimi sonrası ucuz demagojilere malzeme yapılarak, haklı

talepler gizlenmek, direnişin meşruluğu
gölgelenmek istendi.
Egemenlerin kendi aralarındaki it
dalaşına malzeme yapılmak istenen;
müvekkillerimizin kan ve can bedeli
kazandıkları haklarıdır.
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Bakırköy Hapishanesi’ndeki kadın
müvekkillerimiz, taleplerini önce dilekçeyle, sonra sloganlarıyla, sonra oturma eylemleriyle sonrasında ise hücreleri
tutuşturarak aşama aşama değişik yöntemler kullanarak ifade etmiştir.
Hapishane idaresi ise, Adalet Bakanlığı’nın bu haklı talepleri basitçe
karşılayabileceğini bildiği halde, hakkaniyetsiz disiplin cezaları, avukat, revir,
yayın, görüş yasaklarıyla, baskıları ve
hak gasplarını arttırmış, sonrasında ise
işkencelerle sürgün etme yolunu seçmiştir.
Kadın devrimci tutsaklar, halihazırda
“ultra yüksek güvenlikli” Silivri 9 No’lu
Hapishanesi’nde, tek kişilik hücrelerde
tecrit koşullarında tutulmakta olup yukarıda saydığımız hiçbir haktan yararlandırılmamakta, adeta burunlarının sürtülmesi istenmektedir. Buna karşılık
müvekkillerimizin talepleri değişmemiştir, direnme kararlılıklarını ifade etmektedirler.
Hiçbir olay, olgu, durum nedensonuç ilişkileri içinde değerlendirilmeden
kavranamaz. Slogan atmak, oturma eylemi yapmak ve bunlarla taleplerin karşılanmadığı aksine koşulların giderek
ağırlaştırıldığı bir durumda hücre yakmak
bir sonuçtur. Politik insanın kendi talepleri ve ideolojisi uğruna eylem yapması kimsenin teşvikine gerek bulunmayan, eşyanın doğası gereğidir.
Ancak siyasi iktidarın şakşakçıları
10 Ağustos tarihli “haber”lerinde Doğan
Haber Ajansı kaynaklı kara propagandayı
yaygınlaştırarak 1 Ağustos’ta koğuşlarını
ateşe veren özgür tutsakların gerçekleştirdikleri hücre yakma eylemini Fethullahçılarla bağlantılandırmaya çalışıp
direnişin taleplerini yok saymaya çalışmaktadır.

Yine hak talebiyle yapılan eylemlerle
ilgili, hapishanenin demokrat, insancıl,
işkence karşıtı ya da aksini ileri süreceğimiz olumsuz bir tutum içinde olmadığını bildiğimiz personelleri ve hapishane hekimini de “örgüt üyesi oldukları,
tutukluları isyana teşvik ettikleri” gibi
akıldışı, uydurma gerekçelerle tutuklamışlardır.
Demokrasi maskesi takarak, darbecilere karşı mücadele yürüttüğünü iddia
eden AKP iktidarının, devrimci demokratları da estirdiği yelin içinde savurarak
soruşturmalarla baskı altına aldığı bir
gerçektir. Ve bu gerçeğe dayanarak rahatlıkla bu insanların da aynı akıbete
uğratıldıkları söylenebilir.
Öyle ki, müvekkillerimizin kurum
doktoru Alp Çetiner’e şişe atmadığı
şeklindeki sözde tanık beyanı bu tutuklamaya gerekçe yapılmıştır. Adalet
Bakanlığı’ndan talepleri olan tutsakların,
sağlık durumlarını öğrenmeye çalışan
ve hekim ahlakıyla hareket eden bir insana özel olarak şişe fırlatmalarının
beklenmesi insan ahlakının ve aklının
almayacağı bir tutumdur. Kaldı ki o direnişin sıcaklığı içinde bu ayrımın da
yeterince yapılamadığı ve murat edilmeyen durumların oluştuğu müvekkillerimizce ifade edilmektedir.
Doktor Çetiner ifadesinde kendisinin
de dediği gibi, müvekkillerimize sağlık
durumlarını sormaya çalışmış, dumandan
zehirlenebilecek tutsaklara müdahale
etmek istediğini söylemiştir. Çetiner’in
tutuklanma nedeni tüm namuslu aydınlara ve hekimlere bir mesaj taşımaktadır. Bu mesaj, hekim etiğiyle,
insan ahlakıyla değil, siyasi iktidarın
talimatlarıyla hareket edeceksiniz demektedir.
Doktor Alp ÇETİNER şahsında na-

muslu, demokrat, insan onurundan yana
aydınlarımızı selamlıyor, tüm gücümüzle
yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz.
Yine tutuklanan Hülya SARIDEDE
isimli hapishane görevlisi, demokrat,
bir dönem sendikal faaliyette bulunmuş,
işkence karşıtı ve insancıl özellikleri
olan, büromuz avukatlarının da tutsak
kaldığı dönemden saygın tutumunu bildikleri bir insandır. Müvekkillerimizin
beyanına göre, Hülya hanım talimata
rağmen işkence yapılmasına ortak olmamış, kanunsuz emirlere uymamıştır.
Tutuklanan bir başka hapishane görevlisi Ümmü ÇAPRAZ, başörtülü, dini
inançları olan, insancıl niteliklere sahip
olduğunu düşündüğümüz bir insandır.
18 Temmuz tarihinde müvekkillerimizden Sultan Işıklı’nın bacakarasına tekme
atarak kanama yaşanmasına yol açan
ahlaksız bir işkencecinin adını büromuza
bildiren ve memuriyetini bile riske
atarak tanıklık yapabileceğini söyleyen
bir görevlidir. Muhtemelen bu, dinlenen
telefonlardan tespit edilmiş ve Ümmü
Hanım’ın işkenceye yönelik tutumu cezalandırılmak istenmektedir.
AKP iktidarı, darbe karşıtlığı adı
altında, dün suç ortağı olan Fethullahçılarla birlikte tüm muhalifleri, devrimcileri hedef almakta insani değerlere
de saldırmaktadır. Çay kahve ikram etmekten, güler yüz göstermeye, işkenceye
ortak olmamaktan peçete uzatmaya
kadar her davranışı pervasızca soruşturmalara konu etmekte, beyinler ve
yürekler üzerine hâkimiyet kurmak istemektedir. Yoksa siyasi tutuklu ve hükümlülerin hapishane görevlilerince isyana teşvik edilemeyeceği, yönlendirilemeyecekleri açıklamaya gerek bulunmayan bir durumdur.
Bu gerçekleri açıklamayı kendimiz
açısından zorunluluk sayıyor, haksız
olarak tutuklandıklarına inandığımız
hapishane görevlileri ve kurum doktorunun yanında olduğumuzu ilan ediyoruz.
ONURLU AYDINLARIMIZI SELAMLIYORUZ.
İŞKENCE İNSANLIK SUÇUDUR.
ADALET BAKANLIĞI TUTSAKLARIN TALEPLERİNİ KARŞILAMALIDIR
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Umutsuzlaşan, hayata
dair bir amacı, hedefi ve
beklentisi olmayan insanlar
azimlerini kaybederek tembelleşirler.
Kapitalizmin yarattığı
yabancılaşma, tembelliğin
nedenlerinden birisidir.
Yine burjuva ideolojisinin
rihten, bilimden,
Bilgi Ta
neden olduğu bireyci yaönderlerimizden, geleneklerimizden
şam tarzı tembelliğin negüçtür öğrendiklerimizle güçleneceğiz
denidir. Bir de çalışmaya
ihtiyaç duymayacak kadar
Tembellik nedir?
zengin olanlar vardır. Bunlar başkalaTembellik iş yapmamak, çalışma- rının sırtından geçinip zevki-sefa içinde
mak, çabalamamak, emek harcamaktan yaşamanın derdindedir.
kaçmaktır. Yapılması gereken bir işi
Çalışmak zorunda
yaparken yani bir görevi yerine getirirken gösterilen yavaşlıktır. Tembellik mıyız?
kapitalizmin yarattığı bir hastalıktır.
İnsanı insan yapan emektir. Bu öyTembel insan sorumluluk almak iste- lesine bir söz değildir. İnsanın evrimi
mez, çünkü daha çok emek harcaması sırasında onu diğer canlılardan ayıran
gerektiğini bilir. Tembellik asalaklıktır. şey emek harcayarak çevremizi ve yaİhtiyaçlarını karşılayacak üretimi ya- şamımızı biçimlendirmemizdir. Yerpacak kadar çalışmak yerine, elinden yüzünde değer olarak gördüğümüz ne
gelenin azını yapmak, rahatına düşkün
Sayı: 535
varsa bunlar emekle yaratılmıştır. Doolmaktır. Tembellik hayatı sahiplenlayısıyla insanlığımızın doğal sonucu
Yürüyüş
memek, kendiliğinden bir yaşam sürolarak çalışmak, emek harcamak bir
21 Ağustos
mektir. İş yapmayı sevmeme, yani
2016
zorunluluktur. Bu yaşamsal ihtiyaçların
tembellik ideolojik bir sorundur.
karşılanması amacından ziyade, içsel
Tembellik, kişinin diğer insanları
bir zorunluluk olmalıdır esasen. Ancak
umursamadığı bir yaşam tarzında görülür. Yani kişi bireyselliği bencillik bunun yanında işçi ve emekçilerin çadüzeyinde yaşıyorsa; işlerinden kay- lışmamak gibi lüksü yoktur.
tararak, verimli çalışmayarak üretimde
Yaşadığımız düzende
bulunmaz veya az bulunur. Liberal kapitalist sistem, kişileri kendi çıkarları insanlar çalışmaktan
için çalışmaya motive eder. Ürettiğinin neden soğurlar?
büyük bölümünü patronun yiyeceği
Emeğinin karşılığını alamayan inbir iş için işçi, yeterli çalışma moti- san, bu çalışma sürecini kendisine
vasyonu bulamaz. Oysa gerçek bir yapılmış bir haksızlık olarak görür.
sosyalist düzende üretimin paylaşımı, Yaptığı işlerle, ortaya çıkardığı ürünle
emekçilere daha fazla yansıyacağı için
bağı giderek zayıflar ve bunu yalnızca
motivasyon daha yüksek olabilecektir.
para kazanmak için yaptığı iş olarak
Kapitalist toplumda tembelliğin aşagörmeye başlar. Emeğe yabancılaşma
ğılanması, burjuvazinin ekmeğine yağ
dediğimiz olgunun temeli de budur
sürülmesini engellediği içindir. Topzaten. Kapitalist sistemde çalışanlar
lumsal işbirliğinde herkesin çalışması
ağır bir sömürü yükü altındadır. Çagerektiğine dair ahlaki bir sorumluluk
lışmak, kendilerine kazandırdığından
gereği değil, işçiler fabrikada daha
çok patrona kazandırır. Patronun emefazla banknot bassın diye tembellik
ğini çaldığını fark eden kişi, onun
hor görülür.
kendi sırtından daha da zenginleşmesini istemez ve gönülsüz çalışır.

SORUDA

Tembellik

1-)

3-)

4-)

2-) İnsanlar neden

tembel olurlar?
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5-) Tembellik hakkı nedir?

Bu uydurma bir kavramdır. Dinlenmek, emeğiyle geçinen herkes
için doğal bir haktır. Çalışmanın doğurduğu yorgunlukla birlikte sosyalkültürel ihtiyaçların giderilmesi, insan
bedeninin kendini yenilemesi-tazelemesi için dinlenmeye ihtiyacımız
vardır. Yani kavram aslında “dinlenme
hakkı”dır. Ancak reformist-revizyonist
kesimler, “akıllı solcular”, dillerinde
ve kültürlerinde yaşadıkları yozlaşmanın sonucu olarak, bunu “tembellik
hakkı” olarak kullanmaya başlamışlardır.
Dinlenmek hak, tembellik ise bir
zaaftır.

6-) Yoksulluğumuzun
sebebi tembel olmak mıdır?
Bunu söyleyen burjuvazi ve onun
yardakçılarıdır. Burjuva ideolojisinin
çarptığı zihinler dışında, böyle bir
yalana inanan çok kimse de yoktur
esasen. Dünyanın en yoksulları en
çok çalışan kesimdir. Açlık ve sefalet
koşullarını biraz olsun değiştirebilmek
için daha fazla çalışmaya da hazırdır
her zaman. Hal böyleyken “yoksulsunuz, çünkü tembelsiniz” demek büyük bir ahlaksızlıktır. Hangi zengin
günde 14 saat, 16 saat çalışır? Hangisi
ölüm pahasına madenlere girip kömür
solur ciğerlerine? Hangi zenginin ellerinde nasır, omuzlarında “amele
yanığı” vardır? Güneş altında saatlerce
çapa sallayanlar, fabrikada boğaz
tokluğuna çalışan mı tembeldir?

7-) Oligarşinin ve genel
anlamda tüm dünyanın
zenginlerinin sahip olduğu
mal mülk çok
çalışmalarından mı gelir?
Kesinlikle hayır. Özel mülkiyetin
ortaya çıkması ile birlikte mala-mülke
sahip olarak zenginleşenler, hep başkalarının emeğine el koyarak bunu başarmıştır. Köleleri çalıştırmış, onları
sömürmüşler, köleci düzen yıkıldığında,
bir başka sömürü düzeni onun yerini
almış ve feodal beyler, ağalar yoksul
köylülerin sırtından zenginlik biriktirmeye devam etmişlerdir. Onlar, “zengin
doğarlar”, yedi sülaleleri emekçi halkları
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sömürmüş, mallarına-topraklarına
el koymuş ve yiye yiye tüketemeyecekleri büyük zenginlikler biriktirmişlerdir.
Tüm zenginlikler emekle yaratılır
ama o emek, ezilen halklar tarafından harcanmış ve egemen sınıflar
tarafından çalınmıştır. Kapitalizmde
de bu böyledir. Bugün tüm dünyada
bir avuç asalak, tüm zenginliklere
sahipken, milyonlarca emekçi açlık
ve yoksullukla boğuşmaktadır. Bir
patron emrinde çalıştırdığı, binlerce
insanı sömürür, çalışarak sahip olamayacağı büyük zenginlikleri böyle
biriktirir.

8-) Devrimciler tembel
olabilir mi?
Olamazlar ve olmamalıdırlar.
Mahir’in söylediği gibi “devrimcilik
bir ruh ve coşku işidir”. Yaşadığımız
düzeni ve tüm dünyayı değiştirme
azmine ve cüretine sahip insanlar
tembel olamazlar. Devrimci olmak
bunun ne kadar çok emek gerektirdiğini, fedakarlık gerektirdiğini
anlamak ve bunu ortaya koymaktır
her şeyden önce. Emek en yüce
değerdir devrimciler için. Bu nedenle
tembellik devrimci saflarda bir zaaf
olarak kabul edilir ve buna karşı
mücadele verilir.
Yine de devrimci saflarda tembelliğe rastlanabilir. Emek harcamaktan kaçan, her işin kolayına
yönelen, yan gelip yatma eğilimi
olan kişiler bugün olduğu gibi
yarın da olacaktır. Mesele; düzenden devrimci saflara taşınan
bu zaafı görüp ona karşı mücadele
etmek ve hiçbir emekten-özveriden
kaçınmayan, kendini daha iyi bir
gelecek yaratmaya adayan sosyalist yeni insanı yaratmaktır.
Örnek aldığımız tüm devrimcilerin emekçi yanlarıyla öne çıkmaları
boşa değildir. “Emek en yüce değerdir”. Devrimciliğin özüdür.

9-) Tembelliği ortadan
kaldırmak için
ne yapmalıyız?
İnsanlar bir patron için değil,

kendileri için çalıştıklarını
hissettikçe emek verdikleri
işe daha büyük bir coşkuyla
sarılırlar. Dolayısıyla, önlerine bir amaç ve hedef koymalı daha iyi-güzel bir geleceğe dair. Bu amaç ve hedefler bencil hırslar, bireysel
çıkarlar değil, ortak çıkarlar
olmalı ve birlikte el ele verilmeli ki ulaşmak mümkün
olsun. Kolektivizm, yani el
birliği yapmak, birlikte çalışıp üretmek en verimli, en
coşkulu çalışma biçimidir.
Kolektif bir ruhla, ortak hedefleri doğrultusunda çalışan
insanlar tembelliği alt ederler.
Çalışmak bir külfet değil;
mutluluk yaratan, neşeli bir
sürece dönüşür. Birlikte çalışmalı, birlikte üretmeli, birlikte paylaşmalı, yarınları
bu bilinçle örgütlemeliyiz.

Dünyanın en yoksulları; en
çok çalışan kesimdir. Açlık ve
sefalet koşullarını biraz olsun
değiştirebilmek için daha fazla
çalışmaya da hazırdır her
zaman. Hal böyleyken
“yoksulsunuz, çünkü
tembelsiniz” demek büyük bir
ahlaksızlıktır. Hangi zengin
günde 14 saat, 16 saat çalışır?
Hangisi ölüm pahasına
madenlere girip kömür solur
ciğerlerine? Hangi zenginin
ellerinde nasır, omuzlarında
“amele yanığı” vardır? Güneş
altında saatlerce çapa
sallayanlar, fabrikada boğaz
tokluğuna çalışan mı
tembeldir?
Belirttiğimiz gibi burjuva
ideologlarının ürettiği bir
yalandır.

10-) Sosyalizmde
çalışma yaşamı nasıl
olacaktır?
Sosyalizmde çalışmadan, başkalarının sırtından geçinmek yasaktır. Asalaklığa izin verilmez.
Bununla birlikte çalışma yaşamı
halkın çıkarına ve halk için düzenlediğinden, sömürücü sınıflar
ezildiğinden, çalışmak mutluluk
kaynağıdır. Ve giderek “zorunluluk” olmaktan çıkıp, bilinçle sahiplenilen kültürel bir ihtiyaca
dönüşecektir.
Sovyetlerde 1919 yılında 1
Mayıs'ta Lenin Kızıl Meydan'da
emekçilere şunları söyler: "Torunlarımız, kapitalist sistemin belgelerine ve anılarına oldukça
tuhaf şeyler diye bakacaklar. (...)
nasıl olup da hiçbir iş yapmayanlar olabildiğini anlamakta güçlük çekecekler." (Aktaran: Varlık
Özmenek, İşte Sovyetler Birliği,
Bilim Yayınları). Sosyalizmde insanlar; tembellik kavramını da,
tembellik hakkı uydurmasını da
ortadan kaldıracaktır. Çünkü sosyalizmde çalışma haktır.
"Tiflis'ten Gürcistan'ın eski

başkenti Mtsheta'ya giderken otomobilimizde CHP Kocaeli Sena- Sayı: 535
törü Abdullah Köseoğlu ile Guram Yürüyüş
Abhazova arasında şu konuşma 21 Ağustos
geçiyor:
2016
- İşçi günde kaç saat çalışıyor?
- 7 saat.
- Haftada
- Beş gün.
- Yıllık izin ne kadar?
- 30'la 60 gün arasında değişir.
- Çalışmak zorunlu mu?
- Hayır, hak!
- Anlatamadım, insan isterse
işi bırakamaz mı?
- İşsizlik onun hakkı değil.
- Hayır, öyle değil, yani bir
insan dedi ki, ben işi bırakıyorum,
bundan sonra çalışmıyorum, devlet
ona sormaz mı?
Guram anlamakta bir hayli
müşkülat çektiği bu soruyu yarı
hayret yarı şaşkınlıkla şöyle yanıtlıyor:
- Devletten önce ona ailesi sorar. Adam, sen niçin çalışmıyorsun
demez mi? Bana kalırsa öyle der".
(Age, Syf: 18-19)
Sosyalizmde tembellik hakkı
yoktur, çalışma ve dinlenme hakkı
vardır.
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Hayatın
Öğrettikleri

Nicel Birikimler
Nitel Dönüşümler Yaratır

1. gün

Sayı: 535

Yürüyüş
21 Ağustos
2016

- Nasıl geçiyor zaman?
- TV izliyorum. Spor yapıyorum. Hücrede zaman zor
geçiyor doğrusu.
- Kitap okuyabilirsin. Ben kitap okurken zamanın
nasıl geçtiğini anlamıyorum bile. Bazen bir kitaba başladığımda gardiyanların yemek vb. saatlerde kitabı bölmesinden rahatsızlık bile duyuyorum.
Yaşar Kemal’in İnce Memed kitabını duymuş muydun?
- Duydum ama okumadım. Kitap okuma alışkanlığım
yok. Kitap okurken sıkılırım ben.
- İnce Memed’i okurken sıkılacağını sanmam. Tersine,
İnce Memed’i okumaya başlasan, bence elinden bırakamazsın. Romanlar öyledir. Nasıl insan bir dizi izlerken,
yarıda kesildiğinde merak eder, iyi romanlar da öyledir.
Bir türlü bırakamazsın, her an sana sonraki bölümleri
merak ettirecek tarzda yazılmıştır. Merak seni kitabı
bitirene kadar soluksuz okumaya sürükler. Hele ki Yaşar
Kemal’i okumak hiç sıkıcı değildir, Yaşar Kemal insana
anlattığı olayı yaşatır. Öyle anlatır ki, olayın geçtiği yeri,
kendini, anlattığı yerin içinde yaşıyorken bulursun. Olayları
kendin de yaşar, kitabı elinden bırakmazsın...
- Bakalım abi...

2. gün
- Nasıl geçiyor zaman?
- İyi sayılır abi, sen nasılsın?
- İyi. Kitap okuyorum. Elimde Ateşi Çalmak kitabı
var. Karl Marx ve Friedrich Engels’in yaşamını anlatıyor.
Bunların isimlerini duydun mu?
- Duydum.
- Hem Marx ve Engels’in yaşamlarını anlatıyor, aynı
zamanda yaklaşık 200 yıl öncesinden günümüze Avrupa’da
yaşanan olayları, sorunları, halkların durumunu, düzene
karşı mücadelesini vb... anlatıyor.
- Öyle mi? (pek ilgisini çekmiyor Avrupa’da yaşanan
olaylar). Gazete geliyor mu? Okuduktan sonra lazım
değilse gönderebilir misin?
Günlük gazeteleri okuduktan sonra veriyorum. Bir
kaç kişi okuyup birbirlerine veriyorlar. Gazetelerin bulmacaları ilgilerini çekiyor ve hücrede zaman geçirmek
için vesile oluyor. Alıp dolduruyorlar. Fakat gazeteleri
pek okumuyorlar. Bunun için yöntem geliştiriyorum. Yaklaşık 3.5 yıl sürecek olan gazetelerin yazılarının altını
çizmek ve kenarlarına kendi yorumlarımı, düşüncelerimi
yazmak yöntemini geliştiriyorum. Böyle yaptığımda gazetede o işaretli yeri ve benim düştüğüm notu okuyorlar.
3. gün, yine hücrede zaman geçirmek üzerine sohbetimiz
oluyor. Ben okuduklarımı anlatıyorum. Ama her görüş-

30

memizde Yaşar Kemal’in
İnce Memed’ini de anlatmayı sürdürüyorum.
Her havalandırmaya çıkışımızda bunun üzerine
sohbet ediyor ve anlatıyorum. Fakat bir türlü
kitap okumaya yanaşmıyor.
Bu sohbetimizde kitap okumasını önermekle bitiyor. Özellikle
İnce Memed üzerinde
duruyorum. İnanıyorum ki, bir insan İnce
Memed’i okumaya
başladığında elinden
bırakamaz, kitap okuma alışkanlığı edinmiş olur.
4. 5. günler ve sonraki günler. Her gün Yaşar Kemal’in
İnce Memed’ini anlatıyorum. Artık diğer sohbetlerimizin
yanında, İnce Memed’in de sohbetini yapıyoruz. Ben
İnce Memed’i anlatıyorum. Artık kitabı okutup okutamayacağımdan çok İnce Memed’i anlatırken, mücadeleyi,
silahlı mücadeleyi de anlatıyorum. Ama pek ihtimal vermesem de, sürekli İnce Memed’i okumasını önermeyi
unutmuyorum. İlk cildi için dilekçe yazmasını öneriyorum,
hapishanenin kütüphanesinden alabileceğini, okuyabileceğini
söylüyorum.
Böylece sürekli günler geçiyor. 15. 16. günler de
geçiyor. İnce Memed ve kitaplar sürekli olarak sohbet
konumuz olmaya devam ediyor. Fakat bir türlü kitap
okumaya başlamıyorlar.
Havalandırmaya yaklaşık 150-200 tutsak birlikte çıkıyoruz. İçlerinde Türk, Kürt, Arap... milliyetlerinden Türkiye’liler var. Onlardan bir kısmıyla konuşuyoruz. Havalandırmada ikişerli, üçerli, dörderli gruplar halinde hem
çimenlik bir alanın çevresindeki daire biçimindeki yolda
dönüp duruyoruz, hem de sohbet ediyoruz.
Bir gün yine İnce Memed üzerine sohbet ediyoruz. Ben
bu sohbetin sonunu da yine kitabı alıp okuyabileceği ve
kitabı çok seveceğinden emin olduğumu söyleyerek bitiriyorum.
Bu konuşmamız belki yirmili sayıdaki sohbetlerimizden
birisi. Ben hep kitap okumayı önermekten vazgeçmiyorum.
İçlerinden birisi, ismi N. olan alıp kütüphaneden İnce Memed
birinci cilti okumaya başlıyor. Bunu havalandırmada söyledi
bana. Çok sevindim. O kadar çok ısrar ettim ki, artık benim
de kitap okumaya başlayacağına ümidim kalmamıştı. Yani,
“kitap okumazlar” sonucuna varacaktım. Tersine kitabı okumaya başladı. Nasıl bulduğunu sordum. Kitabın neresinde
olduğunu sordum. Anlattı, evet belli ki okuyor. Kitabın hem
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içeriğini biliyor, hem de belli ki
kendisi de sevmiş okumayı. Hücredeki zamanının önemli bir bölümünü
kitabı okumaya vermeye başlamış.
Kitap sayesinde, hücrede kendini
dinleyip, bunalmaktan kurtuluyor.
N. İnce Memed’lerin üç cildini bitirdi. İlk ciltini hapishanenin kütüphanesinden aldı. Sonraki ciltleri benden aldı okudu. Sonra değiştirdik
kitabı, şehidimiz Ali Yıldız’ın mezarının açılmasını anlatan, Hüsnü
Yıldız’ın ölüm orucu direnişi ve
zaferinin kitabını okudu. Çok güzel
bir anlatımı vardı, çok beğeneceğini
düşündüm, çok kolay ve elinden
bırakmadan okuyabilirdi. Bu kitabı
da okudu. Başka romanlar da okudu.
En son elimde verecek kitap kalmadığında, Mao’nun Seçme Eserlerinin birinci cildini verdim. Onu
da bir yere kadar okudu, okuduklarından anlamadığı kelimeleri not
alıyor, bana havalandırmada soruyordu. Ben de anlatıyordum anlamlarını ve Çin devrimi üzerine sohbet
ediyorduk. Yürüyüş dergilerini de
okuyordu.
Belki, son gün de kitap okumasını önermemiş olsam. Örneğin diyelim ki, 19. günde artık kitap
okumasını önermekten vazgeçmiş
olsam, sonuç, bu kişinin kitap okumayı kabul etmeyeceği sonucu idi.
Fakat, bir kez daha kitap okumasını
önermek gösterdi ki, o zamana
kadar kitap üzerine sohbetlerimiz
ve anlatımlarım bir birikim yaratmış
ve sonuçta son bir sohbet daha
adım atmasını sağlamıştı. Kitap
okur sonucu çıkmıştı. Demek ki,
alacağımız sonucu belki de tam
sonuç alacağımız anda pes ettiğimiz
yerde kaybedebiliriz. Tersine pes
etmezsek, bir adım daha attığımızda
sonuca ulaşabiliriz. Sonuç almak
için ısrar etmek ve vazgeçmemek
gerektiğini gösterdi bu pratik.
Diyalektiğin, “nicel birikimler
nitel dönüşümlere neden olur” bilimsel tespiti geldi aklıma. Günlerce
yaptığımız sohbetin yarattığı birikim,
o an için görünür olmasa da bir
adım sonrasında görünür hale gelmişti. Nitel dönüşüm kitap okumaya
başlanması oldu.

Tatillerimiz Bile Tedirgin Ediyor Sizi,
Kendi Gölgenizden Bile Korkuyorsunuz!
Tatil yapmaya giden İdil Kültür Merkezi çalışanlarının aracı 15 Ağustos'ta
Aydın/Söke yolu üzerinde durduruldu.
‘Nereye gidiyorsunuz, nerden geldiniz,
ne yapmaya gideceksiniz, tatil yapmaya
neden otobüsle gidiyorsunuz’ gibi sorular
sorarak GBT yapacaklarını söyleyen
polislerle gereksiz soruları üzerine kısa
bir tartışma yaşandı. Katılmadığı bir
mahkemesinden yakalanması olduğu
gerekçesi ile Ekimcan Yıldırım ifadeye
götürüldü. Ekimcan Yıldırım ifade verdikten sonra bırakıldı. Bu kez Didim’de
akşam 20.00’da İdil Kültür Merkezi
çalışanlarının kaldığı yazlık eve sivil
polislerle beraber jandarmalar arama
kararı olduğu gerekçesi ile basar gibi
geldiler. Savcılıktan aldıkları karara göre
20.00-22.00 arası evde arama yapabilecekleri, Ekimcan Yıldırım üzerinden
geriye kalan grup elemanları hakkında
bilgi sahibi oldukları, GBT yaptıkları
halde ‘kimliklerini tespit edemedikleri’
9-10 kişilik grubun örgüt üyesi oldukları
iddiasıyla evde arama yapmak için savcı
talimatıyla evde arama yapıldı. Evi sararak askerlik v.s. gibi bahanelerle işlemleri uzatmaya bahane arayan jandarmalar tarafından ifadesi alınmak
üzere götürülen ev sahibi ifadeden sonra
bırakıldı.
İdil Kültür Merkezi, İdil Halk Tiyatrosu, FOSEM, Tavır Dergisi, Grup
Yorum'un birlikte yaptığı açıklamada
şunlara değindiler: "Bu neyin korkusu?
Neyin telaşı sardı sizi? Adımımızı attı-

ğımızdan beri araçlarla takipleriniz,
yolun başında beklemeleriniz, GBT’leriniz, aramalarınız, halkı tedirgin etme
çabalarınız, neyin peşindesiniz siz?
Nedir sizi bu kadar korkutan? Suçu büyük olanın korkusu da büyük olurmuş.
Korkun, çünkü hiçbir suç cezasız kalmayacak. Evet biz umudun türküsünü,
umutlu yarınların türküsünü söyleyenler
sanatını icra edenleriz. Korkunuz bundan
gelir. Korkmaya devam edin. Sesimiz
dört bir yanında yankılanacak Anadolu
topraklarının, adımlamadığımız yer kalmayacak." denildi.

Baskı ve Yasaklarla
Türkülerimizi,
Direnenlerin Yanında
Olmamızı
Engelleyemezsiniz
FOSEM, 7 Ağustos’ta Okmeydanı
İdil Kültür Merkezi’nde, 11 Ağustos’ta
da Gazi Mahallesi Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi’nde Grup Yorum’un düzenlediği
mini konserlere katıldı. Her iki konserde
de Grup Yorum üzerindeki baskı ve yasakları teşhir eden açıklamalar yapıldı.
OHAL’i tanımadıklarını söyleyen Grup
Yorum elemanları, hapishanelerdeki genel direnişten söz etti ve halkımızı tutsakların yanında olmaya, onlara mektuplar, fakslar göndermeye, hapishane
önlerinde olmaya çağırdı. Konserler halaylar ve marşlarla sona erdi.
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TAYAD Belgeselinde Sizin de
Katkınız Olmalı
Canan ve Zehra Kulaksız’ın babası TAYAD’lı Ahmet Kulaksız ile
İdil Kültür Merkezi’nde 6 Ağustos’ta TAYAD üzerine röportaj yapan
FOSEM’liler, 7 Ağustos’ta, TAYAD’lı Ailelerin Sevgi Erdoğan Vefa
Evi’nde gerçekleştirdikleri yemeğe katıldı. Ailelerle röportajlar yapan
FOSEM, TAYAD Belgesel çekimine devam ediyor.
FOSEM’in Çağrısıdır:
Büyük ailemize ve halkımıza çağrımızdır. TAYAD’ın tarihine dair
elimizde bulunan fotoğraf ve görüntüleri Foseme ulaştıralım. Facebook:
İdilfosem - Twitter: İdilfosem - Gmail: idilfosem@gmail.com Telefon : 0554 976 23 72
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Dersim, Küllerinden Yeniden Yeniden Doğup
Büyütülen Umut Ateşidir
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12-13 Ağustos tarihlerinde Dersim-Hozat’ta, Yozlaşmaya Karşı Anadolu Halk Festivali yapılacak. Etkinlik,
Dersim’de hiç bitmeyen devlet baskısı
ve darbe girişimi sonrası ilan edilen
OHAL yasaklamaları altında yapılacak.
Bizim için festival, Anadolu halklarının değerlerini yaşatmaktır. İçi boşaltılan, sadece hoplanıp zıplanıp, yenip
içilen yoz organizasyonlara alternatif
festivaller örgütlüyoruz. Kolektivizmimizle, dayanışmayla, dar olanaklar içinde, büyük bir emekle gerçekleştirdiğimiz
festivallere Hozat’ta bir yenisini daha
eklemiş olduk. Düzenin her türlü yozlaştırma saldırısına karşı, kendi değer
ve geleneklerimizle, devrimci politikaları
hayata geçirmenin, halka ulaşmanın bir
aracı oluyor festivallerimiz.
Bu nedenle Anadolu’nun bir köşesinde bir mahalle büyüklüğündeki
ilçede yapılan festivalin duyurusu,
farklı şehirlerde ve alanlarda da yapıldı.
Bunun bir nedeni yozlaştırma saldırısına karşı barikat olmaya çalışmak,
bir nedeni de Kürdistan’da baskı ve
yasaklamalara karşı çıkmak.
Devlet, halkın mücadelesini ve örgütlülüklerini tasfiyeye ve tamamen
yok etmeye odaklanmıştır. AKP; yönetememe krizinin üzerine gelen darbe
girişiminden güçlenerek çıkmaya ve
halkı arkasına almaya çalışmaktadır.
Ancak AKP’nin bütün demagoji ve
yalanlarına rağmen, her geçen gün
artan açlık, yoksulluk, adaletsizlikler
nedeniyle halkın öfkesi büyümektedir.
Nasıl ki ktidarın, saldırılarını büyüt-

Bu Ateşi, Hozat’ta Yozlaşmaya Karşı
Anadolu Halk Festivali ile Büyütüyoruz!
mekten başka yolu yoksa, bizim de
dayanışmayı ve mücadeleyi büyütmekten başka yolumuz yoktur.
Kürdistan’da aralıksız süren operasyonlara, köylerde bile uygulanmaya
çalışılan sokağa çıkma yasaklarına,
işbirlikçileştirme-ajanlaştırma faaliyetlerine, gerillanın imhasına karşı
çıkmak için örgütlenmek zorundayız.
Yaşam hakkımızı savunmak için savaşmak zorundayız.
Dersim, saldırıların-katliamların
bitmediği bir yer olduğu, seferler düzenlenip zaferler kazanılamadığı için
simgesel bir öneme sahiptir. Devrimciler ve halk açısından kaybedilemeyecek bir mevzidir. Tarihimizin bize
gösterdiği de budur. Çünkü;
“...Dersim’dir görmesen de bilirsin
adımladığın her yerde halkın dökülen
kanının olduğunu. Dersim’dir Anadolu
isyancılarının ölüp ölüp dirildiği yer.
Dersim’dir Baba İshak’ın, Bedreddin’in, Pir Sultan’ın, Kerbala’daki
Hüseyin’in, Amerikan yerlilerinin, Afrika’daki Karaderili’lerin, Asya’daki,
Avrupa’daki ve adını dahi bilmediğin
tüm diyarlardaki direnenlerin, savaşanların, şehitlerin yeniden ve yeniden
doğup ayağa kalktığı yer.
Dersim, aslında Anadolu’dur. Dersim, İstanbul’dur, İzmir’dir, Adana’dır.
Dersim, Kars’tır, Van’dır, Hakkari’dir. Dersim, Kırşehir’dir, Trabzon’dur, Antalya’dır.
Dersim, Amasya’dır, Burdur’dur,
Denizli’dir, Kırklareli’dir.
Dersim, bu yanıyla kendisi olmaktan çıkmıştır. Ve Dersim, küllerinden
yeniden ve yeniden doğup büyütülen
umut ateşidir...”

Halkımıza çağrımızdır; festivalimizi
sahiplenelim. Maddi-manevi katkılarımızla, kitlesel katılımımızla değerlerimizden vazgeçmeyeceğimizi gösterelim.
Sahiplenelim ki, Onur’un Çayan’ın genç
ömürleriyle savunduğu hak ve adalet
yerini bulsun. Mücadele kararlılığımızı,
azmimizi dost-düşman bilsin.
Bilinsin ki; Bülent KARATAŞ’ın,
Mesut İLKBAHAR’ın ve katledilenlerimizin hesabı mahşere kalmayacak.
Bilinsin ki; dökülen her bir damla
kan, verilen emek karşılığını bulacak.
Bilinsin ki; kendi topraklarımızda
özgür bir halk olarak yaşayacağız.
Bilinsin ki; Dersim vatandır, Dersimli tüm bir Anadolu halkıdır ve
Munzur’un coşkusu, baş eğmezliği
karakterimizdir.
Bilinsin ki; vatanımızın her karış
toprağı, dağları şehirleriyle bizimdir,
bizim kalacak!
“... Ey güzel Dersim, ey güzel halkım, ey güzel Anadolu’m! Ey güzel
dünya halkları!
Umut biziz. Umut sizsiniz. Umut
direnişimizde ve savaşımızdadır...”
NOT: Alıntılar, DHKC Gerilla
Dergisi, Sayı 4
İzmir'de Sanat Faaliyetlerimizi
Büyütmeye Devam Ediyoruz
İzmir Çiğli Kadın Dayanışma Derneği’nde gitar kursu çalışmaları 13 Ağustos
günü devam etti. Çalışmaya öncelikle
geçen hafta verilen parmak egzersiz ve
nota çalışmaları yapılarak başlandı. Yeni
hafta çalışmasına geçilerek gitar ritmi,
kalıp çalışması ve bir parmak egzersizi
daha yapılarak çalışma sona erdi.
12 Ağustos'ta bir araya gelen koro
üyeleri ses açma ve nota çalışmalarının
ardından, Hapishanelerde hak gasplarına,
baskı ve artan saldırılara karşı genel direnişte
olan Devrimci Tutsaklara itafen (Özgürlük
Tutkusu-Kahraman 122 Can) türkülerini
çalışarak bir video hazırladılar.
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DİSK DEV MADEN-SEN VE HALKEVCİLER İÇİN ZAFER NEDİR
Oportünist-reformist kesimlerin karakter özellikleri
Halkevleri’nin İmbat Direnişi
arasında ikiyüzlülük, pişkinlik ve direniş kaçkını olmaları
Karşısındaki Tavrı,
da vardır. Bu oportünist meziyetlerin son örneklerinden
Direniş Kaçkınlığı Olmuştur
birisini DİSK Dev Maden-Sen ve yönetimdeki Halkevciler
Halkevleri ve Dev Maden-Sen yönetimi, yaklaşımlarıyla
sergilemişlerdir.
direniş
kırıcılığına soyunur. Hem direniş içindeki bir arkaİzmir-Kınık ve Manisa-Soma ilçeleri arasındaki kömür
daşlarını
geri çekerler hem de böyle sonuç alınamayacağını
madeni havzasında 6500 işçinin çalıştığı İmbat Maden
vaaz ederek yılgınlık aşılamaya kalkarlar. Halkevleri’nin
Ocağı’nda çalışan işçilerden 32’si 18 Aralık 2015 tarihinde
İmbat Direnişimiz karşısındaki tavrı tam olarak işte budur:
şirket tarafından işten çıkartıldı. Şirket yetkilileri yüzlerce
işçiyi daha işten çıkartacaklarını da açıkladılar. Bunun
üzerine, Devrimci İşçi Hareketi’ne mensup madencilerin
önerisiyle maden ocağının kapısına direniş çadırı kuruldu.
İşten atılan beş maden işçisi tarafından “İşimizi Geri İstiyoruz” talebiyle direniş başlatıldı.
-DİH’in onurlu direnişler dolu tarihi, kurulduğu
Direnişçi madencilerin dördü Kınık’ta kurulu bulunan
günden bu yana işçi sınıfının ak sayfasıdır.
Maden İşçileri Mücadele ve Dayanışma Derneği üyesiyken,
-DİH her zaman işçinin yanında her tür bedeli göze
birisi Halkevci idi. Ancak, direniş sürecinin ilk bir kaç hafalarak mücadele etmiştir. DİH’in tarihi cunta
tasının ardından Halkevci madenci, direniş mevzisini terk dönemlerinden bugüne ısrar, kararlılık, cüret ve zaferle
etti. Zira aynı zamanda DİSK Dev Maden-Sen yönetiminde
doludur.
de bulunan Halkevciler, direnişten çekilmişlerdir. Direniş
DİH’li işçiler; “bir işyerinde baskı, zulüm,
çadırına bir daha da uğramayacaklardır. Onlar için İmbat
hak gaspları varsa direniş de olacaktır” diyenlerdir.
Direnişi hiç var olmamıştır sanki. Gelmezler, görmezler,
DİH’li işçiler; direnişlerin öncüsü,
duymazlar. Halkevciler İmbat Direnişi karşısında üç
zafere kadar sürdürülmesinin güvencesi olduklarını
maymunu oynamaya başlamışlardır.
bilirler ve bu bilinçle direnişleri şekillendirirler.
Devrimci maden işçileri ise direnmeye devam ederek
PRATİKTEKİ CÜRETİMİZİ, KARARLILIĞIMIZI
İmbat Direnişi’ni büyütürler. Direniş çadırını savunurlar.
ÖRGÜTÇÜLÜĞE YANSITMALIYIZ.
Bu uğurda bir çok kez gözaltına alınıp saldırıya uğrarlar.
Hedefimiz; Örgütlenme Olmalı.
İmbat şirketinin İzmir’deki genel merkezinin önünde
Düzene ve düzen sendikacılığına karşı gösterdiğimiz
Halk Cephelilerle birlikte eylemler yaparlar. Yine gözaltına
mücadeleci ruhu örgütlenmeye yansıtmalıyız.
alınıp saldırıya uğrarlar ama direnmekten vazgeçmezler.
Bir işçiyi bile örgütlemenin zafer olduğuna inanmalı,
Maden ocağının kapısındaki direniş çadırı bir süre sonra
bunun savaşını vermeliyiz.
jandarma saldırısı ile yerinden kaldırılır. Soma ve Kınık
DİH’li işçiler olarak kurulduğumuz günden bugüne
jandarması, direniş çadırı açtırmamak için birçok kez
yarattığımız geleneklere yeni gelenekler ekledik.
direnen madencilere saldırır. Direnişçi işçiler, yaratıcı yönDüzene ve düzen sendikacılığına karşı olan inatçı,
temlerle maden ocağının kapısına ulaşıp eylemler yaparlar. kararlı tavrımızı örgütlenme anlayışımıza yansıtmalıyız.
Öyle ki saatler boyu ormanda ve yağmur altında yürüyerek
Bir kişiyi, iki kişiyi tek tek örgütleyerek
maden ocağının kapısına ulaşırlar. Hiçbir zorluk ve zorbalık
onlarca işçiyi örgütlemeliyiz.
direnişçi madencileri engelleyemez olmuştur artık.
Hedefimiz: Örgütlenmek.
Direnen madencileri pes ettirmek için çalışanlar sadece
Bunun için DİH’li işçiler; işçiler arası
şirket, jandarma, polis, kaymakamlık ve gerici çevreler
dayanışmayı örgütlemelidir.
değildir. “Akıllı solcular” da İmbat Direnişi’ni görmezden
DİH’li işçiler; cehalete karşı savaş açarlar.
gelirler. Başlangıçta bir arkadaşları içinde yer almasına
İşçi arkadaşlarının eğitimi için
rağmen direniş saflarını terk eden Halkevleri de İmbat Diher düzeyde işçi okulu oluşturmalıdırlar
renişi’nin yanında değil, karşısında saf tutmaya başlar.
DİH’li işçiler; işçiler arasında öncelikle
paylaşmayı, dayanışmayı büyütmelidirler.

Israr, Cüret, Kararlılık, Direniş,
Zafer: DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ

FAŞİZME KARŞI SAVAŞMAK, KAZANMANIN TEK YOLUDUR!

Sayı: 535

Yürüyüş
21 Ağustos
2016

33

Sayı: 535

Yürüyüş
21 Ağustos
2016

Direniş kaçkınlığı ve kırıcılığı...
Bu yanıyla İmbat Direnişimiz sadece patronun, devletin değil, bu kesimlerin yaklaşımını da ezerek zaferine ulaşmıştır.
Evet, 70 gün sonra İmbat Direnişi
zaferine ulaşmıştır. Zafer direnen
emekçinin olmuştur. Direnen madenciler değişik maden ocaklarında
işlere yerleştirilmiştir. Oysa, direnişçi
madencilere “bırakın işinize geri
dönmeyi, maden sektöründe iş bulmayı bundan böyle size KınıkSoma’da sigortalı herhangi bir iş
bile verilmez” denmişti. Böyle diyenler yanıldılar. Zafer, direnen devrimci madencilerin oldu. Halkevcilerin direnişten kopardıkları arkadaşları ise bu zaferin içinde yer alamadı. Direnişçiler madenci olarak
yeniden işe geri dönerken, direnişi
terk eden Halkevci işçi için aynı şey
söz konusu olamadı.
Devrimci madenciler direne direne
kazandılar. Direniş onları ve Kınık
halkını, madencileri devrimci anlamda
etkileyip eğitti. Halkevciler ise, her
şeyden önce ve bir kez daha direnişe
inançsızlıklarını somutladılar. Bedel
ödemeyi göze alamadıkları için direnemezler. Bedellerin ağırlaştığı yerlerde
Halkevcileri göremezsiniz. Nitekim
başlangıcında yer aldıkları İmbat Direnişi’ni de sürdüremediler. Destek olmadıkları gibi köstek oldular. Öyle ki,
DİSK Dev Maden-Sen olarak direnişi
görmezden gelmeyi seçtiler. Oysa, direnen madenciler aynı zamanda Dev
Maden-Sen üyesi işçilerdi.

Direne Direne Kazanmak
Halkevciler İçin
Zafer Sayılmaz
İmbat Direnişi’nin zaferini gör-
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mezden gelen Halkevci Dev MadenSen yönetimi geçenlerde “Soma’da
Maden İşçilerinin Zaferi”, “Soma
İmbat Madende Direnen İşçiler Kazandı” başlıklı açıklama yaptılar. Bu
açıklamalarının nedeni, 18 Aralık
2015 tarihinde işten çıkartılan İmbat
maden işçilerinin açtıkları işe iade
davasını 2 Ağustos Salı günü kazanmış olmalarıydı. Dev Maden Sen,
bu gelişmeyi kendi internet sitesinde
“Soma’da Maden İşçilerinin Zaferi”
başlıklı bir açıklama ile duyurdu.
Anlaşılacağı gibi, 70 gün boyunca
direne direne kazanmak Halkevciler
için zafer olarak görülmedi. Ama
düzenin mahkemelerinin verdiği işe
iade kararı “zafer” olarak alkışlandı.
Çünkü, onlara göre mahkemeden
böyle bir karar çıkmasaydı, işçiler
zafer kazanmış olmayacaklardı. Öyle
ya, Halkevciler de diğer oportünistreformist kesimler gibi direnişi değil,
“hukuk yoluyla mücadele”yi seçenlerdendir.
“Akıllı solcular”, emekçilere direnmeyi değil, düzenin mahkemelerine
başvurup beklemeyi önerir. Onlar için
zafer, direne direne kazanılan bir olgu
değil, mahkeme kararlarından ibaret
olur. Akıllı solculuğun, Halkevcilerin,
Dev Maden-Sen’in, işçilerin kaderini
burjuvazinin mahkemelerine terk etmesinin resmidir sözkonusu olan.
Ve şimdi, görmezden gelip, kırmaya kalktıkları direnişin “hukuki”
zaferini alkışlıyorlar. İşte bunun adı,
oportünizmin pişkinliğidir.
Maden İşçileri Mücadele ve Dayanışma Derneği’nin konuyla ilgili
yaptığı açıklamada vurgulandığı gibi:
“... Direniş sürerken direniş kaçkınlığı yaparak üyelerini yalnız bırakan bu sendikacılar utanmadan

mahkemenin işe iade kararına “zafer” diyebilecek kadar pişkinler. Kaldı
ki direniş ve zaferle ilgili söz söyleyecek en son kişi kendileridir.”
“Akıllı solculuğun” gerçeği budur.
Direniş örgütlemez. Bakın, yönetimlerinde oldukları sendikaların örgütleyip zaferine ulaştırdığı bir tane bile
direniş yoktur. Sorun işçilerde değil,
akıllı solculardadır. Çünkü direnmeyi
göze alamazlar. Sıradan işçilerin bile
“Ölmek var dönmek yok” dediği koşullarda, akıllı solcular dönmenin, dönekliğin binbir yolunu bulurlar. İmbat
Direnişi’nde de böyle olmuştur. Dev
Maden-Sen ve yönetimindeki Halkevciler direnişten çekilmişlerdir. Bir
diğer ifade ile devrimci madencilerle
birlikte direniş kararı alan kendi arkadaşlarını direniş kaçkını haline getirmekten çekinmemişlerdir.

Halkevciler, Zaferin
Ne Olduğunu ve Nasıl
Kazanıldığını Bilmezler
Dev Maden-Sen İmbat madenci
direnişini görmezden gelmiş, Halkevleri ise direnişe sırtını dönmüştür.
Bırakın desteği, köstek olmuşlardır.
Dayanışmanın asgari gereklerini bile
yerine getirmemişlerdir. Polis ve jandarmanın saldırısı altında direnişi
sürdüren, devrimci madencilerin yanında yer almayarak patrona ve faşizme güç vermişlerdir.
Evet, İmbat Direnişimiz zafer kazandı ama bu zafer mahkemenin verdiği karardan çok önce, Mart ayında
kazanılmıştı zaten.
Soruyoruz Halkevciler’e; zafer nedir? Hemen her konuda çok bilmişlik
yapmayı ahlak edinen, ahkam kesmeyi
seven bu “akıllı solcular” aslında bu
sorunun hayatın içindeki gerçek cevabını bilmezler. Çünkü, bedel ödemeyenler zaferin nasıl kazanıldığından
bihaberdir. Zafer, direnişin eseridir ve
mayasında, uğrunda ödenen bedeller
vardır. Bedel ödemekten kaçanlar zaferin ne olduğunu da esasen bilmezler.
Böyle olduğu içindir ki, mahkemenin
verdiği karara “zafer” derler. Evet,
İmbat Direnişimiz zafer kazandı. Ama
mahkemenin verdiği karardan çok önce
kazanıldı o zafer. Devrimci madenciler
zaferi cüretleri, emekleri, direngenlikleri,
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sabırları, dayanışmaları ve ödedikleri
bedellerle kazandılar.

Halkevciler, Direnişin
Zaferini Görmezden
Gelmek İçin Faşizmin
Saldırısını Bile Aklamışlar
Dev Maden-Sen’in açıklaması aslında İmbat direnişi hakkındaki bilinçli
cehaletlerini de sergilemektedir. Öyle
ki, direniş çadırının direnen madenciler
tarafından kaldırıldığını söyleyebilmişler. Açıklamalarında diyorlar ki:
“... 38 gün direnen maden işçileri mücadelelerini hem hukuki süreçte devam
ettirmek hem de eylemlerini başka
alanlara taşımak üzere çadırlarını kaldırıp başka iş yerlerinde işe başladı.”
Hayır böyle olmadı. Çarpıtıp karıştırmışlar. Bilmiyor değiller, İmbat
Direnişi’nin zaferini görmezden gelmek
için böyle abuk sabuk cümleler kur-

muşlar. Öyle ki, direnişin zaferini görmezden gelmek için jandarma saldırısını
bile görmezden gelerek aklamışlar.
Oysa, direniş çadırını direnişçi
madenciler değil, jandarma baskın
yaparak söktü. Direniş çadırı açmak
için madenciler defalarca girişimde
bulundular ve her defasında saldırıya
uğrayıp gözaltına alındılar.
Ve dahası, “direnen maden işçileri...
başka iş yerlerinde işe başladı” dedikleri ise, kazanılan zaferi görmezden
gelmenin onları mahkum ettiği yalancılıktan başka bir şey değildir. Başka
madenlerde işe başlamak kendiliğinden
olan ya da işçilerin gidip iş arayıp bulmasıyla sonuçlanan bir sürecin ürünü
olmayıp direnişin zaferi olarak somutlanmıştır. Soma-Kınık havzasındaki
patronların ve devletin, direniş karşısındaki yenilgisinin ürünü olarak direnen madencileri işe almak zorunda
kalmışlardır. Dev Maden-Sen’in Hal-

kevci sendikacıları işte bu gerçeği çarpıtmaya çalışıyorlar. Çünkü, İmbat direşimizin zaferi olarak direnen işçiler
madenlerde işe başlarken direniş saflarından geri çektikleri Halkevci madenci işsiz kaldı.
Sonuç olarak; Dev Maden-Sen
ve Halkevcilerin çarpıklığı şuradadır:
İmbat Direnişi’ni görmezden gelmiş,
zaferini yok saymışlardır. Dahası
“zafer”i, düzen mahkemelerinin verdiği karara indirgemişlerdir. İşçileri
direnişe çağırmak yerine, “hukuki
süreç” dedikleri düzenin mahkemelerinin insafına bırakmışlardır.
Direniş yerine, “hukuki süreç”ten
medet umarlar... Direne direne kazanmak yerine, düzen mahkemelerine bel
bağlarlar...
“Akıllı solculuğun” düzen içi tarzı
işte böyledir. Ve böylelerinin, işçi
sınıfının mücadelesine zerre faydası
olmamıştır ve olmayacaktır.

OHAL’i Tanımıyoruz
Dayanışmayı
Büyütüyoruz
İstanbul-Gazi Devrimci İşçi Hareketi (DİH)
14 Ağustos’ta Gazi Barajda işçilerle piknik
düzenledi. Haftalar öncesinden başlayan çalışmalarla atölyeler gezilerek işçiler pikniğe
davet edildi. Piknik günü geldiğinde öğle saatlerinde işçilerin bir araya gelmesiyle program
başladı. Hoş geldin konuşması, pikniğin ilk
olması ve dayanışmanın büyütüldüğü bugünleri
çoğaltmanın önemi üzerine konuşularak diğer
programlara geçildi. Av. Süleyman Gökten
OHAL’in işçilere yansıması üzerine kısa bir
konuşma yaptı, işçilerin de karşılıklı sorular
sorduğu konuşma son olarak İşçi Meclisleri’nin
önemi üzerine vurgu yapılarak bitirildi. Ayrıca
Adalet Kampanyası’nın sergisi de piknik alanında asıldı. Gelen işçilerle birlikte uzun bir
masa kurularak dost sofrasına oturuldu. Birlikte
yenen yemeklerin ardından İdil Halk Tiyatrosu’nun oynadığı oyun izlendi. Ardından müzik
dinletisine geçildi. Halayların çekildiği sohbetlerin edildiği piknik son olarak Oya Baydak’ın 20 Ağustos’ta Gazi Büyük Park’ta yapılacak olan zafer kutlamasının duyurusu ile
bitirildi. Programa 60 işçi katıldı.

Sayı: 535
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Turan Kılıç Yaz
Sanat Okulu Açılıyor
Maden İşçileri Dayanışma ve Mücadele Derneği, 15 Ağustos4 Eylül tarihleri arasında yapacakları Yaz Sanat Okulu’nun afişlerini asmaya, duyurusunu yapmaya başladılar. Kınık-Taştepeli
devrim şehidi Turan Kılıç adını taşıyan okul için ilk önce
Taştepe köyüne gidilerek afiş çalışması yapıldı. Çocukların
coşkuyla karşıladığı madenciler, yarım saat kadar köyde kalarak
afiş astılar. Daha sonra bir cenazeye katılmak üzere Arpaseki
köyüne giden madenciler, burada köyün gençlerinden de yaz
okulu için yardım istediler. Çalışmaya 5 kişi katıldı.
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Çocuk Şenlikleri Örgütleyelim
Çocukların Hayallerine,
Düşlerine Girmeliyiz

Sayı: 535
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Sevmeyi Dostluğu Bizden Öğrenmeliler
Onların Kahramanları Olmalı,
Onları Kahramanca Yetiştirmeliyiz.
Devrimin çocukları
Umudun çocukları
Nasıl yetiştireceğiz umudun çocuklarını?
Çocuk Şenliği ile ne amaçlıyoruz?
Çocuklara doğruyu ve yanlışı göstereceğiz.
Devrimcilerle tanıştıracağız. Alternatif göstereceğiz.
Eğitimin hem fiziksel, hem ruhsal
anlamda nasıl yapılabileceğini göstereceğiz.
Örgütçülük gözüyle bakacağız.
Stratejik hedeflerimize göre düşüneceğiz.
Bir çocuk; bir aile, bir aile; bir
ev diye düşüneceğiz.
Bir çocuk, bir genç; bir devrimci
bir liseli diye düşünmeliyiz. Tüm bu
çalışmalarımızın devrimle politikalarımızla bağını kurmalıyız.
Bir çocuğa devrimci bir temeli,
devrimci bir ahlak temeli atacağız
diye düşünmeliyiz.
Bir çocuğun dürüst ve namuslu
bir insan olarak yetişmesine katkıda
bulunacağız diye bakmalıyız.
Çocukları eğitmeliyiz. Onların
yaşayacağı dünya için savaşıyoruz.
Eğittiğimiz çocuklar şimdi mahallemizin istihbaratçısı yarın bir liseli
belki bir devrimci, bir gerilla olacak.
Ya da devrimin halk gücü, örgütümüzün bir ilişkisi olacak ama sonuçta bizim olacak.
Düzenden aldığımız; bizim yaptığımız baştan müdahale ettiğimiz
insanlar diye bakmalıyız. Yeni Berkin’ler yaratacağız. Mahallesini seven
devrimcileri seven; halkını ve vatanını
sevmeyi devrimcilerden öğrenmiş.
Direnişi tanımış hak vermiş yer almış
onurlu, dürüst, militan çocuklar yetiştireceğiz, Berkinler yetiştireceğiz.
Nasıl yapacağız?
Mahallemizdeki çocukları düşü-

neceğiz. Nelere ihtiyaçları var diye
düşüneceğiz. Okul dönemi derslere
yardımcı kurslarla, orkestramızla,
koromuzla, tiyatromuzla, yaz okullarımızla çocukların ihtiyaçlarıına
biz cevap vermeliyiz.
Bizim mahallemizin çocukları
ruhsal ve fiziksel ihtiyaçlarını düzende
değil, bizimle çözmeli.
Şimdi yaz dönemi bütün çocuklar
tatilde. Düzen onlara ne veriyor? Tatile gidemiyorlar, yaz okulları, özel
kursları yok. Bunları onlara vermeyen
düzen onları bilgisayar başında oturmaya, internet kafelerde sabahtan
akşama oyun oynamaya özendiriyor.
Biz ne yapacağız çocukların birbiriyle, çevreleriyle ilişki kurdukları
sosyal alanlar, etkinlikler yaratacağız.
Örneğin çocuk şenliği.
Bu şenlik ile çocuklar devrimcilerle ilk defa tanışacaklar belki. Daha
önce tanımış olanlar bağlarını sağlamlaştıracak. Önemsendiklerini, değer verildikelerini hissedecekler. Devrimci abla ve abilerini gönüllerine
yazacaklar. Orada aileleriyle tanışacağız, kendi alternatif kurslarımızı;
bizi tanıtacağız.

Çocuk Şenliğini
Nasıl Yapacağız?
Abartmayacağız, kafamızda büyütmeyeceğiz. Çocuklar zaten yaratıcı
ve üretkendir.
Yeterki onlara bir şeyler verelim
onlar, kendinden katma ve yaratma
çabası içine gireceklerdir.
Örneğin, iki günlük bir kermes
eskiden mahallelerde oluşturulan panayır gibi düşünelim.
İlk gün sabahtan akşama açık olan
kermes. Kermeste mahalleden ablalardan, teyzelerden getirilen yiyecek
ve içecekler ucuza satılacak. Bir
köşede çocuklar için resim çizme
alanı oluşturulacak. Bir köşede masalarımız olacak. Orkestramızın tanıtım
köşesi, tiyatromuzun tanıtım köşesi,
FOSEM’in çizgi film çalışmasının

tanıtıldığı bir köşe, bir alan olacak.
Oyun oynayacakları bir mekan
yaratacağız. Her alanı renkli kurdaleler ile ayıracağız. Örneğin oyun
alanı kırmızı kurdale, film izleme
alanı sarı kurdale ile çevrili olacak.
Her alandan bir kişi sorumlu olacak.
Örneğin resim çizilen mavi kurdaleli
alanda bir arkadaşımız onlarla birlikte
resim çizecek.
Bir arkadaşımız masal anlatır gibi
Berkin’i anlatacak. Berkin hikayeleri
masalları dinleyecek çocuklar; birbirlerine uydurma hikayeler anlattıkları
gibi devamını onlar tamamlasın.
Ve sonrasında orkestramızın konseri olacak. Sonuç olarak bu tür etkinlikleri önemsemeliyiz. Çocuklar
bizim mücadelemizin mirasçıları.
Verdiğimiz mücadeleyi onlar büyütecekler. Bizim mahallelerimizdeki
çocukların kahramanları süpermenler,
örümcek adamlar değil, biz olmalıyız.
Çocukların hayallerini, hedeflerini
biz şekillendireceğiz. Sevmeyi bizden
öğrenecekler. Hayallerini düşlerini
bizimle şekillendirecekler. Bizi düşünerek büyüyecekler. Ailelerine alternatifi göstereceğiz. Çocuklarınızı
devrimcilere emanet edin diyeceğiz.
Umut olacağız, umudu göstereceğiz.
Umudun çocuklarını büyüteceğiz.
Halk Meclislerimizin çocuklara yönelik çalışmaları olmalı.
Çocuklara ve ailelerine sormalıyız neler istiyorlar, neye ihtiyaç duyuyorlar...
Halk meclisleri olarak mahallelerde yaz okulları, yaz kursları,
okul dönemi ders kursları açmalıyız. Boş vakitlerini sağlıklı geçirebilecekleri ortamlar yaratmalıyız.
Halk çocuklarının rahatça kullanabileceği kütüphaneler açmalıyız.
Oyun parkları kurmalyız
Var olan parklarımızı çocukların
ihtiyaçlarına göre düzenlemeliyiz.
Çocuklar için şenlikler düzenlemeliyiz.
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
TUTSAK DEV-GENÇ’LİLERE ÖZGÜRLÜK!
Bir İnsanı Kazanmak
Bir Zafer Kazanmaktır!
Stalin: "Gençlik Partinin Yedeğidir" demiş.
İşte en çok bu yüzden biz Dev-Genç’liler örgütlenmeli
tüm enerjimizi, tüm zekamızı nasıl örgütlenebiliriz” diye
düşünerek, hareket ederek geçirmeliyiz.
Tek tek, kişi kişi örgütleneceğiz.
Tek bir insanımızı bile düzene terk etmeyeceğiz.
Güçlü olan düzen değil, biziz.
Gücümüzü haklılığımızdan alıyoruz.
Tarihimize bakalım, önlerinde hiçbir örnek yokken
Dev-Genç, kurulduğu ilk günlerde Anadolu’nun en ücra
yerlerine bile giderek kendilerini anlatmış. Mahalle direnişlerinde, işçi direnişlerinde olmuş, halkın hafızasında
ve kalbinde yer etmiştir. Dev-Genç’liler her yerdedir
Dev-Genç her yerde örgütleyendir.
Mahir Çayan ve yoldaşlarının katledilmesinin ardından
halkta, öğrenci gençlikte yaratılan boşluğu, moralsizliği
yine tersine çeviren Dev-Genç’lilerdir. Yine Dev-Genç’liler
mahallelerde yoksul halkla birlikte gecekondu yapan,

Devrimcilik
Neden Zorunluluktur
21- Devrimcilik dinamizm, inisiyatif, hareketlilik ve yeni durumlar karşısında çabuk
karar almakta ustalaşmaktır.
22- Devrimcilik sapmalara ve zaaflara
karşı kesintisiz mücadeledir.
23- Devrimcilik acelecilikle bağdaşmaz.
24- Devrimcilik bir şey yaparken onun
gerçek şartlarını, tabiatını, başka şeylerle
olan ilişkilerini anlamaktır.
25- Devrimcilik kitle toplantılarında kitleleri harekete geçirecek uygun sloganları
bulmaktır.
26- Devrimcilik bütünü incelerken derinlemesine düşünmektir.
27- Devrimcilik bir konuyu anlamak için o
konu ile ilgili onlarca soru sormaktır.
28- Devrimcilik iyi öğrenmektir. Öğrendiğini uygulamaktır. Mao’un dediği gibi öğrenmek zordur ama öğrendiğini uygulamak daha zordur. Devrimci bu zoru başarmalıdır.
29- Devrimcilik az hata yapmaktır. Bunun
yolu objektif olanla subjektif olan; birlikte
ele almaktır.
30- Devrimcilik aklımızla cesaretimizi birleştirmektir.

okullarda faşist işgalleri kıran, ilk
defa sokak çatışmaları
yapandır. İşçilerle
omuz omuza direnen,
yine hızla kitleselleşenlerdir.
Yakın tarihimize
bakalım. Ölüm Oruçlarında halka hiç durmadan tecriti anlatan, okullarda, mahallelerde, alanlarda
olan, bedenini ölüme yatıranlar Dev-Genç’lilerdir.
Amerika Defol Bu Vatan Bizim diyerek sokaklarda,
alanlarda anti-emperyalist kampanya örgütleyen, örgütlenen
Hasan Selimler’i, Şafaklar’ı, Bahtiyarlar’ı, Elifler’i, Bernalar’ı, Çiğdemler’i yaratan yine Dev-Genç’lilerdir.
Dev-Genç’liler olarak doğru düşünen; çelişkileri, sorunları çözen olmalıyız.
Dinamik,örgütçü olmalıyız.
Bir kişiyi bile örgütlemek için inatçı, kararlı ve
yaratıcı olmalıyız.
Bir kişiyi kazanmanın bile zafer olduğu inancıyla bir
savaştaymış gibi dikkatli ve titiz olmalayız.
Program-denetim-emek-kararlılık-sonuç alıcılık.
Silahlarımız bunlardır; bu silahları kullanarak, bu savaşta zafer kazanan yine biz olmalıyız.
Sayı: 535

Devrimcilik hayal etmektir. Tabii bu hayal, düzendeki
hayal değildir. Devrimi hayal edebilmek,
yarını düşlemek, umutlu olmaktır,
kavgada diri olmaktır.
VAZGEÇMEYECEĞİZ
ÇOK ZEKİ OLANLAR DEĞİL,
SORUNLARLA UĞRAŞMAKTAN
VAZGEÇMEYENLER BAŞARIR,
VAZGEÇMEMELİYİZ.

Yürüyüş
21 Ağustos
2016

EĞİTİM BİZİM İÇİN VAZGEÇİLMEZDİR.
ÖĞRENECEK VE BU GÜÇLE SAVAŞACAĞIZ
MAHİR'DEN EĞİTİM ÜZERİNE YAZDIKLARINDAN ÇIKARTTIĞIMIZ SONUÇLAR:
1- BİRİNCİ GÖREV BİREYSEL EĞİTİMDİR
2- İDEOLOJİK NETLİK, ONUN ÜZERİNE İNŞA EDİLEN
ZENGİN DÜŞÜNCE
3- EN BÜYÜK DEVRİMCİ FAALİYET ÖĞRENMEKTİR
4- DEVRİMCİLİK BİR RUH, BİR ÇOŞKU VE VATAN SEVGİSİDİR
5- EĞİTİM GÜNLÜK SORUNLARI ÇÖZMELİDİR
6- OMUZ VERMEK EDİLGENLİKTİR, EDİLGENLİK DÖNEKLİĞE GÖTÜRÜR.
7- VAGON OLMAYACAK, LOKOMOTİF OLACAĞIZ.
8- DEVRİMCİLİK,
COŞKU, İNTİKAM,
ÖFKE, KİN, DEVRİMCİ ŞİDDET
EN SIRADAN İŞİ,
EN SIRADIŞI ŞEKİLDE YAPMAKTIR.
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Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz varız!

LİSELERDE AJİTASYON,
PROPAGANDA VE ÖRGÜTLENME ÜZERİNE
- Örgütlenme olmadan ajitasyon ve propagandanın suya yazılmış
yazı misali, etkisi bir anda kaybolacağı gibi, ajitasyon propaganda
olmadan da örgütlenmenin zeminini ve ilişkilerini yaratmak imkansızdır. Bu nedenle ajitasyon propagandanın tamamlayıcısı örgütlenme, örgütlenmenin tamamlayıcısı ise daha ileri düzeyde ve
daha yaygın ajitasyon ve propaganda olmak durumundadır.
- Sivil toplum örgütleri kitleleri örgütlememe, var olan örgütleri işlevsizleştirme ve dağıtma konusunda son derece kararlıdırlar.
Bütün çalışma biçimleri, programları, ideolojik-siyasi anlayışları
buna yöneliktir. Bu, sivil toplum örgütlerinin, emperyalizmin ve
işbirlikçilerinin birer maşası olduklarını gösteren en önemli şeydir.

AJİTASYON VE PROPAGANDAYA
YAKLAŞIMDA BAZI YANLIŞ
ANLAYIŞLARI DÜZELTMELİYİZ
Sayı: 535
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- Bu konuda en yaygın zaaflı anlayış, her şeyi silahlı mücadelenin
belirleyeceği anlayışıdır. Bu anlayış silahlar patladığında kitlelerin
kendiliğinden saflara akacağını hayal etmektedir.
- Bu konuda düşülen ikinci yanlış ise, her alanda , her durumda,
basma kalıp, alışılmış bir ajitasyon ve propagandaya baş vurmaktır.
Oysa ajitasyon propaganda alanın, birimin özgün yapısını, tarihi,
sınıfsal, sosyal özelliklerine ve daha da önemlisi somut, elle
tutulur, kitlelerin canlı olarak yaşadığı, tartıştığı gerçeklere uyarlanmadan başarılı sonuç alınamaz.
- Üçüncü yanlış, ajitasyon ve propagandada kitlelerin ileri kesimlerini kriter almaktır. Daha çok onların anlayacağı, onların
sorun ve taleplerini baz alan bir muhtevada ajitasyon ve
propaganda yapmaktır. Oysa ajitasyon ve propagandada baz
alınması gereken kitlelerin geri kesimleridir. Sıradan dediğimiz
kesimlerdir.
- Örneğin kitleler birçok konuda devrimcilere ve devrimcilerin
düşüncelerine karşı şartlanma içindedir. Ön yargılarla donatılmıştır.
Oligarşinin yoğun olarak yürüttüğü karşı propagandanın etkisi
altındadırlar. Bu nedenle bizim ajitasyon ve propagandamıza
karşı çoğunlukla savunmaya geçerler. Amiyane tabirle savunma
kalkanlarını çalıştırırlar. Ajitasyon propagandamızın etkili olmasını
istiyorsak öncelikle bu savunma kalkanlarının ortadan kaldırılmasını
sağlamalıyız. Aksi taktirde bırakalım etki yaratmayı kitlelerle
düzgün bir iletişim dahi kuramayız.
- Öncelikle hiç unutmamamız gereken şey; ajitasyon ve propagandadaki amacımızdır. Ajitasyon ve propagandada amaç daima,
kitlelerin duygu ve düşüncelerini kazanmak, bilinçlendirmek,
örgütlü mücadeleye katmak ve eyleme katmaktır.
- Bu nedenle planladığımız her hangi bir eylemi gerçekleştirirken,
kitleleri buna katmaya çalışırken temel aracımız ajitasyon
olmalıdır. Yani kitlelerin ağırlıklı duygularına hitap edilmelidir.
Propaganda ise düşünceye hitap etmektir. Kitlelerin düşüncelerini
istediğimiz doğrultuda değiştirmektir.

YOKSULLUĞUN MATBAASI
BU HAFTA DUVARLARA NE YAZALIM:
Adalet isteyen liseli Eda, Neslihan, Seda’ya

ÖZGÜRLÜK! LİSELİ DEV-GENÇ
Değerlerin paçozlaştırıldığı, sevginin mezbeleleştirildiği bir lümpen ve ekran kültürü
içinde debelenip duruyor sevgi... Sıradanlığın
kaba saba düşüncelerle desteklendiği bir sevgi
aşk anlayışı sokuluyor bizim de yaşımımımıza...
BEYNİMİZE, YAŞAMIMIZA SOKULAN
SEVGİ DEĞİLSE, SEVGİ NEDİR?
BAKIN ATEŞİ ÇALMAK KİTABINDA
MARX NE DEMİŞ:

“Sevgi yalnız bir insana bağlılık değildir.
Bir tutumdur. Kişinin yalnız bir sevgi
nesnesine değil, bütünüyle dünyaya
bağlılığını gösteren bir kişilik yapısıdır.
Kişi yalnız tek bir kimseyi seviyor, başka
her şeye karşı ilgisiz kalıyorsa sevgisi
sevgi değil, genişletilmiş bencilliktir.”

LİSELİLERİN KAZANMASI
GEREKEN ÖZELLİKLER
NELERDİR?
-Liselierin öfkesi düzene yönelmelidir
-Liseliler gerçeği kavramalıdır.
-Liseliler düşünen, sorgulayan, araştıran olmalıdır.
-Kitap okuma alışkanlığı kazanmalıdır.
-Var olan savaşın öncüleri olmalıdır.
-Liselilerin ufku dar olamamalıdır.
-Liseliler, halktan, onun mücadelesinden
kopuk olmamalıdır.
-Dev-Genç’li olmanın gururunu yaşamalıdır.
-Liseliler militan olmalıdır.
-Liseliler asla tembel olmamalı, emekçi olmalıdır.
-Disiplinli olmalıdır.
-İnsiyatifli ve kendine güvenli olmalıdır.
-Duygularla değil, mücadelenin ihtiyaçlarına
göre düşünen olmalıdır.
-Liseliler yaptıklarıyla yetinmemelidir.

ŞİMDİ TÜM CEPHELİLER İÇİN MEVZİLERİNİ GÜÇLENDİRME ZAMANIDIR!

Ülkemizde Gençlik

Adalet Özlemi Duyan Herkes Kampanyamızda Yerini Almalı
Ankara Dev-Genç'liler 9 Ağustos'ta
Tuzluçayır Mahallesi ve çevresine 16
adet yazılama yaptı.
Ankara Dev Genç’liler 12 Ağustos’ta
da Şirintepe Mahallesi’nde adalet kampanyasının afiş çalışmalarını yaptı. Mahallede bir buçuk saat süren çalışmada
60 afiş asıldı, 10 adet OHAL’i ve kampanyamızı içeren yazılamalar yapıldı,

insanlarla sohbet edildi. Tekmezar Parkı’nda Halk Cephesi’nin sürdürdüğü
açlık grevi direnişimize desteğe gidilerek,
her cumartesi saat 16.00’da yapılan halk
toplantılarına çağrılar yapıldı.

Dev-Genç'liler Coşkuyla
Çalışıyor!
Dev-Genç'liler, 16 Ağustos'ta Dağevleri’nde 19 Ağustos’ta 2
Temmuz Parkı'nda yapılacak
film gösteriminin ozalitlerinden 25 adet astı. Ayrıca aynı
gün içerisinde 27-28-29 Ağustos'ta yapılacak kitap festivali
için çağrı afişlerinden 70 tane
asılırken 4 Eylül'de Ankara'ya
yapılacak Adalet Yürüyüşü’nün çağrısını yapan afişlerden 20 adet asıldı.

Gençlik Şehitlerini
Unutmayacak
İstanbul – Gazi Liseli DevGenç 12 Ağustos’ta Gazi Mahallesi’nde Perşembe Pazarı’nda dergi dağıtımının ardından mahallede bulunan devrim
şehitlerinin şehitliğini ziyaret
etti. Yapılan ziyarette Dursun
Karataş’ın şehitliğinin yıldönümü nedeniyle yapıldığı bildirildi. Mezarı başında anma
yapıldı ve mezarın temizliği
yapıldı.

Her Duvarda
Adımızı,
Sloganlarımızı
Göreceksiniz
Dev-Genç’liler 7 Ağustos’ta İzmir Kuruçeşme’de
OHAL’e karşı “OHAL’i Tanımıyoruz”, “Faşizme Karşı
Silahlanalım”, “DHKC/DEVGENÇ” yazılamaları yaptı. 1
Ağustos’ta Liseli DevGenç’liler İzmir Karşıyaka’da
“Polis Olma, Asker Olma,
Halkın Milisi Ol” yazılamaları
yaptı. İzmir liseli Dev-Genç’liler 11 Ağustos'ta Karşıyaka
Girne Bulvarı çevresinde
“OHAL Baskı, İşkence, Yasak

Demektir, Tanımıyoruz - Liseli DEVGENÇ" yazılaması yaparak duvarları
süslediler.

OHAL'i Tanımıyoruz
İstanbul Çayan Mahallesi'nde 14
Ağustos'ta "OHAL Devlet Terörün Yasallaştırılmasıdır", "OHAL'i Tanımıyoruz" yazılamaları yapıldı.

Düzenin Çürümüş
Eğitimine Karşı
Alternatif Eğitimimizle
Yozlaşmaya,
Apolitikleşmeye
Barikat Oluyoruz
İstanbul'da Liseli Dev-Genç'liler 14
Ağustos'ta Hacıhüsrev gençleriyle buluştu.
Okuma yeri bulunmamıştı, bir liselinin
önerisi üzerine Hacıhüsrevdeki İstiklal
İlkokulu’nun bahçesinde okuma yapıldı.
Okula girildiğinde 5-6 kişilik bir grup
bizi görünce "Liseli Dev-Genç'liler” diye
seslendiler. Dev-Genç'lilerde “bizi tanıyor
musunuz gelin sohbet edelim” dediler.
Beraber sohbet ettikten sonra okumayı
sevmediklerini söylediler. Liseli DevGenç'liler, öyle okuldaki gibi bir okuma
değil tarihi, Yürüyüş dergisinin liseli
bölümünü ve şehitlerin sözlerinin olduğu
bir okuma olduğunu anlattılar. “Tarihi
Yazanlar Konuşuyor” kitabından herkes
bir şehidin sözünü okudu.
Aynı gün Dev-Genç’liler Kadıköy’de
okuma grubunda buluştu. 5 kişinin katıldığı okuma grubunda ilk başta tanışmak
için biraz sohbet edildi. Okuma grubunda
"50 Soruda Felsefe" kitapçığı okundu.
Ankara Dev Genç'liler 14 Ağustos'ta
bir kafede bir araya geldiler. Okumanın
üzerine sohbet ettiler ve ardından "Bedel
ödemeyi göze alabilmek ve o bedeli
ödeyebilmek için o bedelin karşılığı olan
değerlere sahip olmak gerekir" konulu
çalışmadan sonra 1 saat kitap okudular.
Ardından "First The Murder" filmi izlendi.
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Halkımız ve Şehitlerimiz
İçin Emek Vermeye
Devam Edeceğiz
Adana Akkapı Mahallesi’nde 11
Ağustos’ta Dev-Genç’e çağrı ve propaganda amaçlı “Berkin İçin Adalet İçin

FAŞİZME KARŞI SAVAŞMAK, KAZANMANIN TEK YOLUDUR!
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Tek Gözünüz Açık Uyumaya Devam
Edeceksiniz, Halk Düşmanları!

Dev-Genç’e” yazılı pankart asıldı.
Açıklama yapan Dev-Genç’liler:
“Pankartın amacı Berkin nezdinde
katledilen tüm çocuklarımız için
adalet savaşı verenlerin devrimciler
olduğunu ve bizim neler için mücadele ettiğimizi, neden bedeller
ödediğimizi ve niçin her alanda
tüm benliğimizle çabaladığımızı
anlatmaktı. Gece asılan pankart
sabah kontrol edildiğinde yerinde
durduğu gözlendi. Bu da bizlere
şunu gösterdi ki mahalle halkı bizleri yani devrimcileri sahipleniyordu, emeklerimiz sonuç veriyordu” dedi.

Sayı: 535

Yürüyüş
21 Ağustos
2016

AKP’nin Eli Kanlı
Polisleri 17 Yaşında Bir
Liseli Dev-Genç’liyi
Kaçırmaya Çalıştı

TEM Şube’de bir gün tutuldu ve
11 Ağustos’ta mahkemeye çıkarılarak ifadesi alındı. Ardından serbest bırakıldı.

Denizli’de 8 Ağustos’ta gece saatlerinde Çınar Mahallesi’nde evine
gitmekte olan bir Liseli Dev-Genç’liyi takip eden AKP’nin katil polisi
yanına gelerek “seninle biraz konuşalım mı?” diyerek muhbirlik
teklif etmeye çalıştı. Bunun üzerine
Liseli Dev-Genç’li halka seslenerek
“Halkımız beni kaçırmaya çalışıyorlar, AKP OHAL bahanesi ile
halkı devrimcileri teslim almaya çalışıyor, teslim olmayacağız!” dedi.
Yazılı açıklama yayınlayan Denizli
Dev-Genç kısaca şu sözlere yer verdi; “46 yıllık tarihimizde hiç teslim
olmadık ki, “Biz buraya dönmeye
değil, ölmeye geldik” dedik teslim
olmadık. TOMA’nızla, gazınızla,
copunuzla saldırdınız, gözaltına alıp
tutukladınız, katlettiniz, kaçırdınız,
bombalar patlattınız yine de teslim
olmadık. OHAL’inizi tanımıyoruz.
AKP’nin katillerini uyarıyoruz. Devrimcilere ve halka saldırılarınızdan
vazgeçin. Baskılarınızın, saldırılarınızın misliyle hesabını soracağız!”

Polisler Halka Ateş
Etmeye Devam Ediyor

OHAL ile Gözaltılar
Meşrulaştırılamaz
Mersin’de Halk Cepheli Fatma
Kartal 10 Ağustos’ta yolda yürüdüğü esnada AKP’nin katil polisleri
tarafından GBT’si yapıldı ve ifadesi
olduğu gerekçesi ile gözaltına aldı.
Gözaltına alınan Kartal, Mersin
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Ankara Dev-Genç Milisleri, AKP faşizminin
baskısına karşı direnen Özgür Tutsaklar ile
ilgili 14 Ağustos’ta açıklama yaptı. Yapılan
açıklamada: “Devrimci tutsakları ve halkı
teslim almaya çalışmaları boşunadır. Milislerimiz 5 Ağustos’ta saat 04.00’de Eskişehir
yolu üzerindeki Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nın tam karşısına ‘Devrimci Tutsaklara Kalkan Elleri Kıracağız! DHKC /
Dev-Genç’ imzalı bomba süslü pankartı asmışlardır. Devrimci tutsaklara yapılan işkence,
sürgün ve hak gasplarına devam edilecek
olursa bombalarımız beyninizde patlayacaktır.
Tek gözünüz açık uyumaya devam edeceksiniz
halk düşmanları” denildi.

İstanbul – Çayan Mahallesi'nde
AKP’nin kiralık katil polisleri 7
Ağustos’ta mahalleye gelerek ortalıkta beklemeye başladı. Bunun üzerine rahatsız olan mahalle halkı bu
olaya müdahale ederek polislerin
defolmasını istedi. Halkın bu tepkisi
üzerine polisler araçlarından inerek
halkı ve yoldan geçmekte olan gençleri katletmek istercesine ateş açtı.
Bunun üzerine Nurtepe Sokullu
Caddesi’nde Cephe Milisleri saldırıya karşılık verdi. Milislerin karşılık
vermesi üzerine katil polisler boş
kovanları alamadan oradan kaçtı.

Liseli Dev-Genç’liler
Faşizme Karşı
Mücadeleyi Örgütlüyor
Liseli Dev-Genç’liler 12 Ağustos’ta Yeni Bosna’da bir parkta
iki liseli ile sohbet ettiler. Liseliler
ile düşmanın saldırılarını, hapishanedeki saldırıları ve yaşadıkları
adaletsizlikler ve çözümleri üzerine
konuşuldu. Liselilerden biri Liseli
Dev-Genç’lileri evine davet etti,
birlikte yemek yedikten sonra okuma gruplarını kurdular.

AKP’nin ve Ahlaksız Katil
Polislerinin Korkularını
Büyütmeye Devam Ediyoruz
Cephe Milisleri ve Dev-Genç'liler, Umudun
adını ve Adalet talebini İstanbul ve Anadolu'da
duvarlara nakşetti.
Hatay: Antakya’nın Armutlu Mahallesi’nde
27 Temmuz’da yazılamalar yapıldı. Armutlu
sokaklarına “Polis 16 Yaşındaki Liseli DevGenç’liyi Kaçırıp Taciz Etti Hesabını Soracağız
– CEPHE” , “OHAL’i Tanımıyoruz - CEPHE”,
“OHAL’e Karşı Silahlanalım – CEPHE” yazılamaları yapıldı.
İzmir: Doğançay Mahallesi'nde 3 Ağustos'ta
gece saatlerinde devrimcileri sahiplenen halk,
mahallede bulunan bir faşiste öfkelenmesi
üzerine Doğançay’da yazılama yaptı. Halkımız
olmazı değil, nasıl oluru düşünerek evinden
aldığı ayakkabı boyası ile umudu duvarlara
işledi. Halkın yaratıcılığı ve özgünlüğü ile
duvarlara 4 adet “DHKP-C” yazıldı.
Adana: “Liseli Dev-Genç” imzası 8 Ağustos’tan itibaren halkın matbaası duvarlara yazılmaya başlandı.
Akkapı Mahallesi’nde 1 Ağustos'ta 4 yazılama yapıldı. 3 yere “Cephe”, 1 yere “Yaşasın
Tam Bağımsız Türkiye-DHKP-C” yazıldı.
“Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye-DHKP-C”
yazısı ertesi sabah silinmişti. Bunun üzerine
o duvara tekrar “CEPHE” yazısı yazıldı.
Altınşehir: Liseli Dev-Genç’liler 7 Ağustos’ta İstanbul - Altınşehir / Şahintepe’de merkezi yerlere 10 adet “Liseli Dev-Genç’liler
Vatanseverdir!” yazılı kaşe yaptı.
Okmeydanı: Liseli Dev-Genç’liler 17
Ağustos'ta 17 yaşında tutuklanan Eda Arık ile
ilgili "Eda Yaren Arık Serbest Bırakılsın-Liseli
Dev-Genç" imzalı 5 adet yazılama yaptılar.

ŞİMDİ TÜM CEPHELİLER İÇİN MEVZİLERİNİ GÜÇLENDİRME ZAMANIDIR!

Katil AKP’nin Korkusu Liseli Dev-Genç’liler!
6 Ağustos’ta İstanbul Gülsuyu’nda Umudun Sesi Yürüyüş Dergisi’nin dağıtımını
yaparken AKP’nin katil polisleri tarafından işkenceyle
gözaltına alınıp sonrasında tutuklanan 17 yaşındaki Eda
Yaren Arık ve Dersim’de umudun sesini halkına taşırken
aynı adaletsizliğe maruz bırakılıp tutuklanan 17 yaşındaki
Neslihan Albayrak için yoldaşları Liseli Dev-Genç’liler
bulundukları bölgelerden yazılı
açıklama yaparak adalet taleplerini dile getirdi. Yapılan
açıklamalar şu şekilde:
Mersin Liseli Dev-Genç:
“17 yaşındaki gençlerimizin yaşları dikkate alınmaksızın acımasızca işkencelerden
geçirilip tecrit hücrelerine yollanması düzen güçlerinin gerçeklerden ne kadar çok çekindiğini ve aslında bir avuç
korkaktan başka bir şey olmadıklarını gözler önüne sermektedir. Katil sürüsü şunu
iyi bilsin ki Berkin’in yoldaşlarının iradesini ne kadar baskı
ve zorbalık uygularsanız uygulayın asla teslim alamayacaksınız. Tecritinize, OHAL’inize boyun eğmeyeceğiz.
Halkımızın daha nice Neslihan’ları, Eda’ları var. Onlar
en büyük korkunuz olmaya
devam edecek ve sizi kaçınılmaz sona her geçen gün
daha da yakınlaştıracak. Tankınızla, topunuzla, tüfeğinizle
tarihin çöplüğüne atılacaksınız.”
Altınşehir Liseli Dev-Genç:
“…AKP liselilerden Liseli Dev-Genç’lilerden korkuyor. Korkuyor, çünkü biliyor ki Eda, Neslihan bu
ülkenin geleceğidir ve ülkemizin liselilerinin öncüleridir.
Liseliler; biz Liseli DevGenç’liler adalet mücadelesi
veriyoruz. Açlığa, yoksulluğa, katliamlara karşı mücadele veriyoruz. Tutuklama-

larla, baskılarla AKP bizi
yıldıramayacak. Sizleri de
onurlu mücadelemize çağırıyoruz.”
1 Mayıs Liseli Dev-Genç:
“Daha 17 yaşında düzene
kafa tutan ve parasız eğitim
isteyen, kendi yaşıtları katledilmesin diye sesini çıkaran
Eda Yaren Arık’ı oligarşi dergi
dağıttığı ve halka gerçeğin
sesini ulaştırdığı için tahammül
edemeyerek tutukladı. Oligarşinin korkuları daha 17 yaşında arkadaşlarımızı tutuklayarak daha da büyümüştür.
Oligarşinin korkularını arkadaşımız Eda’yı sahiplenerek
daha da büyüteceğiz..”
Sarıgazi Halk Cephesi:
“AKP 17 yaşındaki liselileri hapishanelere dolduruyor!..
Eda’nın suçu büyük! Yürüyüş
dergisi dağıtarak halka gerçekleri anlatmak... Gerçekleri
söylememize tahammülü olmayan AKP 17 yaşındaki çocukları bile işkencelerle tutuklayıp tecrit hücrelerine yolluyor” denildi.

Liseli Yoldaşlarımız
İçin Adalet
Mücadelesini
Bırakmayacağız
İstanbul Gazi Liseli DevGenç 14 Ağustos’ta tutsak
Liseli Dev-Genç’li Eda Yaren
Arık ve Neslihan Albayrak
için mahalle duvarlarına yazılama ve sticker yaptı. Yapılan çalışmada tutsak liseliler için 5 video, 5 fotoğraf
çekildi ve 12 adet yazılama
duvarlara işlendi. Stickerleri
ise duvarlara ve kafelere yapıştırıldı. Son olarak gün
içerisinde Okuma Grupları
çalışması yapılarak FKME’ler ve devrimcilik üzerine
çalışma yapıldı.

Bu Düzeni Baştan Aşağı Yıkmak İçin Daha
Çok Okuyacağız ve Pratiğe Geçireceğiz!
Liseli Dev-Genç’liler ve Halk Cepheliler Anadolu
ve İstanbul’da bulundukları bölgelerde, düzenin yozlaştırma, apolitikleştirme, kültürsüzleştirme ve her
türlü saldırılarına karşı Okuma Grupları ve Halk Okulu
çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Yapılan çalışmalardan derlediklerimiz şu şekilde:
Kartal: Liseli Dev-Genç’liler 12 Ağustos’ta Kartal
Sahili’nde bir araya geldi. Yapılan çalışmada BORAN
Yayınları’nın “Mahir Hüseyin Ulaş” kitabının okunması
yapıldı. Ardından Yürüyüş Dergisi’nde yayınlanan
“Liseliyiz Biz” bölümü okundu ve ardından konu
üzerine sohbet edilerek “liseliler neden bu faşist düzene
karşı çıkmalı?” metni üzerinde tartışma yaptı.
Gazi: Liseli Dev-Genç’liler 10 Ağustos’ta Gazi
Büyük Park’ta çalışma yaptı. İlk olarak “Tarihi Yazanlar
Konuşuyor” kitabından şehitlerin sözleri okunarak
üzerine yorumlar yapıldı. Ardından “neden devrimcilik
yapmalıyız? Devrimcilik yapmamızdaki engellerimiz
neler?” konuları üzerine tartışıldı.
Armutlu: Liseli Dev-Genç’liler 5 Ağustos’ta bir
araya gelerek okuma çalışması yaptı. Çalışmada “Çizgilerle Anadolu Tarihi” kitabından “Demirci Kawa
Ayaklanması” ve Yürüyüş dergisinin “Liseliyiz Biz”
bölümü okundu. Okumanın sonunda yazılar üzerine
tartışma yapıldı. Ayrıca 6 Ağustos’ta bir araya gelen
liseliler Halk Okulu çalışması yaptı. Yapılan çalışmada
“Faşizme Karşı Mücadele Ekipleri (FKME)” üzerine
konuşuldu.
1 Mayıs: Liseli Dev-Genç’liler 11 Ağustos’ta bir
araya gelerek okuma çalışması yaptı. Yapılan çalışmada
devrimcilik üzerine çalışma yapıldı.
Adana: Liseli Dev-Genç’liler 14 Ağustos’ta bir
araya gelerek “Halk Sınıfı” kitabından “Halk Kimdir
Halk Düşmanları Kime Denir? (sf. 11)” yazısının okumasını yaptı. Okuma öncesi konunun ne çağrıştırdığı
soruldu ve verilen cevaplarda “halk biziz, düşmanlar
bizi sömürenlerdir” denildi.
Mersin:Halk Cepheliler 9 Ağustos’ta bir araya gelerek Yürüyüş Dergisi 529. sayısının başyazısını okudu.
Ayrıca 10 Ağustos’ta da “Savaş ve Biz” yazılarının
okunması üzerine değerlendirmeler yapıldı. Ve son
olarak “korkunun yerine sevgi, öfke, kin, özlem gibi
devrimin yararına olacak duyguları koyarak onu yenebiliriz” denilerek çalışma sonlandırıldı.
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Gazi Halk Meclisi 11 Ağustos’ta
Sekizevler bölgesi Veysel Beysülen
parkında haftalık toplantısını düzenledi. Bu haftaki toplantının konusu
bir süredir plakasız bir şekilde dolaşan
bir arabanın sabahın ilk saatlerinde
işine ekmeğini kazanmaya giden
emekçi genç kadınlara sözlü istismarda bulunması oldu. Söz alan bir
mahalle sakini: “Bu konu ciddi bir
meseledir, biz burada daha kalabalık
olmalıyız, birliğimizi ve beraberliğimizi böyle sapkınlara gösterip kulaklarına kar suyunu kaçırmalıyız”
dedi. Ardından söz alan başka biri
ise; “Burada 50 kişiyiz, burada bulunan herkes pazartesi (15 ağustos)
günü yapılacak olan toplantıya kendi
binasındakilerini sağındaki solundaki
komşularını da getirmek gibi hedefli
bir çalışma yapmalı, ben kendi şahsıma böyle bir çalışma yapacağım”
dedi.
Ayrıca yüksek sesle gezen arabalardan çok muzdarip olduklarını
dile getirenlerin olmasıyla da bu arabalara nasıl müdahale edileceği ve
müdahale edecek insanların bu kişilere nasıl davranacağı konuşuldu. 15
Ağustos Pazartesi günü yine aynı
yerde daha kitlesel olarak sokak temsilcilerinin belirlenmesi için toplantı
yapma kararı alındı. Bu kararın ardından toplantı bitirildi. Toplantı 1
saat sürdü. 60 kişi katıldı.

Birlikte Bir Çok Sorunun
Üstesinden Geliyoruz
Geleceğiz
Gazi Halk Meclisi Veysel Bey-
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sülen Parkı'nda 15 Ağustos'ta haftalık
toplantısını yaptı. Ardından geçen
hafta ki toplantıda konuşulduğu üzere
"sokak temsilcilerinin" belirlenmesine
geçildi. 1279/1 sokakta iki kişiden
oluşan bir temsilci komitesi kuruldu.
Ortak karar ile belirlenen temsilcilerin
görevleri yetkileri konuşuldu. 20
Ağustos'ta sadece bu sokakta oturanların katılacağı bir film izleme
programı konuldu. Fikir alışverişlerinin karşılıklı yürütüldüğü toplantı
sonucunda 1473 sokakta da bu çalışmaların yapılması gerektiği kararlaştırıldı. Ardından bu sokakta bulunan Zübeyde Hanım İ.Ö.O karşısında
bulunan parkta kitlesel bir tanışma
toplantısı yapma kararı alındı. Kararın
ardından bu çalışmayı yapacak bir
komite kuruldu. Bu komitede o sokakta ikamet eden insanlardan oluşturuldu. Kitle çalışması yapacak komitenin aldığı karar 200 tane çağrı
niteliğinde bildiri hazırlayıp, bunları
1473 sokakta ki insanlara ulaştırıp
20 Ağustos'ta yapılacak toplantıya
halkı katmak kararlaştırıldı. Ayrıca
tüm bu konuşmalar sürerken toplantı
yapılan parkta "Veysel Beysülen Parkı" yazan duvar yazısının solması
sonucunda duvar yazısı kırmızı punto
üzerine sarı yazı ile tekrardan revize
edilmiştir. Son olarak Gazi Halk
Meclisi'nin yapacağı sünnet şöleni
hakkında bilgi verildi. Belirlenen sokak temsilcilerine sokaklarında bildikleri yoksul halk çocuklarını eğer
sünnet olmamışlarsa sünnet edilebileceği, bunun içinde bir çalışma yapmaları istendi. Toplantıya 45 kişi katıldı.

Düzenin Yalan ve
Çarpıtmalarına Karşı
Film Günleri Devam
Ediyor
İstanbul Gazi Mahallesi'nde Gazi
Halk Meclisi her hafta olduğu gibi
film günleri programını hayata geçirdi. 11 Ağustos’ta Son Durak Bölgesi Hakan Kasa Parkı’nda “Sultan”
filminin gösterimi yapıldı. Filmi izlemeye gelen halka, ailelerin yapmış
olduğu poğaça ve börek ikramı yapıldı. Filmin ardından yapılan yorumlarda ve konuşmalarda bu süreçlerde birlik ve beraberliğin vurgusu
yapıldı. Ayrıca hapishaneler sürecine
değinilerek bir sonraki hafta “F Tipi
Film” filminin gösterimi yapılmasının
kararı alınarak 100 kişinin katıldığı
program sonlandırıldı.
Elazığ Liseli Dev-Genç’liler 10
Ağustos’ta bir araya gelerek “3 İDİOTS” filmini izledi. Filmin ardından
ikramların yansıra film hakkında görüşler ve değerlendirmeler yapıldı.
Gösterime 4 liseli katıldı.

ŞİMDİ TÜM CEPHELİLER İÇİN MEVZİLERİNİ GÜÇLENDİRME ZAMANIDIR!

AKP OHAL Bahanesiyle Devrimci Tutsaklara ve TAYAD’lılara Saldırıyor,

İzin Vermeyeceğiz, Haklarımızı Savunacağız!
Evlatlarımız 10 Temmuz’dan itibaren hapishanelerde kitap okuma
hakkını ve sohbet hakkını savunmak
için Genel Direnişe başladılar. Evlatlarımız Genel Direnişlerini AKP hükümeti ile darbeciler arasındaki çatışmanın darbe girişimi ve OHAL uygulamasına dönüşmesinden önce ilan
etmişlerdir. Hapishanelerdeki saldırılara ek olarak ülkenin tamamında
OHAL uygulamalarının başlamasıyla
hapishanelerdeki ve tüm halka yapılan
faşist saldırılar resmiyet kazandı ve
saldırılar artarak devam ediyor. Özgür
Tutsak evlatlarımızın ziyaret hakkını
engellemeye kalkıp, telefon iletişimlerini kesmeye çalışıyorlar, keyfi sevk
ve sürgünlere maruz kaldılar evlatlarımız. OHAL kapsamında evlatlarımızın haftalık 10 dakikalık telefon
görüşme hakkı gasp edildi. Arkadaş
görüşçüleri görüşlere giremiyor.
OHAL’i fırsat bilen Edirne Hapishanesi Sadık Çelik’e yatırılan Yaşar Kemal’in kitabını, Silivri 9 No’lu Hapishanesi avukat görüşlerini görüşlerini, hapishane idareleri sohbet hakkını
uygulamıyor. OHAL’i fırsat bilen
Amasya Hapishanesi slogan attıkları
gerekçesiyle tutsakları linç ediyor,
Rıza Şahin’i sakatlıyor.
Bakırköy Hapishanesi’nden işkenceyle Silivri’ye sürgün edilen evlatlarımız tek kişilik tecrit hücrelerinde

tutuluyorlar. Özgür Tutsak Sultan
Işıklı ve Umut Şener havalandırması
dahi olmayan tabutluklarda kalıyorlar.
Hasta tutsaklar Mesude Pehlivan ve
Aysu Baykal’ın ilaçları verilmediği
gibi tedavi hakları da gaspediliyor.
Bütün bu gelişmeler bize gösteriyor
ki AKP’nin demokrasi bayramı yalandan ibarettir. Hapishanelerde yaşanan hak ihlallerini ve antidemokratik
uygulamaları teşhir etmek için yapmak
istediğimiz basın açıklmasına dahi
keyfi olarak izin verilmemektedir.
Geçen hafta burada yapmak istediğimiz basın açıklaması valilik tarafından
yasaklanmış, 3 TAYAD’lı gözaltına
alınmıştır.
Biz TAYAD’lı Aileler bu hak gasplarına karşı mevzilerimizi savunmaya
devam edeceğiz. Evlatlarımız da, AKP
hükümetinin devrimcileri teslim almaya yönelik tüm bu saldırılarına
hücreleri direnişin ateşi ile yakarak
cevap veriyor. Hücrelerden hücreye,
hapishaneden hapishaneye direniş
ateşi yayılıyor. Ne biz ne de evlatlarımız OHAL’e teslim olmayacağız,
tecriti kıracağız. Önümüzdeki hafta
tüm bu yaşananlarla ilgili olarak Adalet
Bakanlığı önünde olacağız. Hapishane
önlerinde olacağız, meydanlarda olacağız.Evlatlarımıza Kültürümüze Sahip
Çıkalım!

Mücadelemiz!
Anaların Öfkesi Katilleri
Boğacak!
Tecrit İşkencedir Tecrite Son!
Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur!
TAYAD’lı Aileler
14 Ağustos 2016
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Devrimci Tutsaklar
Teslim Alınamaz!
Tutsaklarımıza
Kalkan
Elleri Kıracağız
Halk Cepheliler, 7 Ağustos'ta
Kıraç, Kuruçeşme Mahallesi sokaklarına "Devrimci Tutsaklar Teslim Alınamaz" yazılamaları yaparak,
Kuruçeşme caddesine tecriti teşhir
eden pullamalar yapıştırdı. 12 Ağustos'ta da Büyükçekmece sokaklarına
ve Büyükçekmece Karakolu’nun
duvarlarına çok sayıda pullama yapıldı.
Halk Cepheliler, 12 Ağustos'ta
Antalya’nın Kızılarık Mahallesi’nde
Yürüyüş dergisi ve tutsaklara yönelik saldırıyı anlatan bildiri dağıtımı
yaptı.

Kahrolsun Faşizm Yaşasın
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Falaka İşkencesine Son!

Taksim
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TAYAD’lı Aileler 16
Ağustos'ta Tekirdağ Hapishanesi önünde evlatlarına
falaka işkencesi yapılmasına
karşı eylem yaptı. Bir gün
önce Silivri Hapishanesi’nde Jandarma saldırısına
rağmen eylemlerini yapan
TAYAD’lı Aileler Tekirdağ
Hapishanesi’nin işkenceci
olduğunu evlatlarını falakaya yatırdığını, kollarını
kırdığını, hemen bütün Özgür Tutsakların vücudunda
morluklar olduğunu anlattı.
Açıklamaya 15 kişi katıldı.
Eylemde “Tecrit İşkencedir Tecrite Son", "Anaların Öfkesi Katilleri Boğacak", "Falaka İşkencesine Son" sloganları atıldı.

İşbirlikçi Basın Özgür Tutsakların Tecrite Karşı
Genel Direnişini Karalayamayacak!
10 Ağustos 2016 tarihinde Hürriyet,
Milliyet, Sabah, Sözcü, Habertürk, Cumhuriyet Gazetelerinde çıkan, Doğan Haber
Ajansı muhabiri Yüksel Koç’un servis
ettiği haberde, 1 Ağustos’ta koğuşlarını
ateşe veren Özgür Tutsakların tecrite karşı
başlattığı direniş kapsamında gerçekleştirdikleri bu eylem Fethullahçılarla bağlantılandırılarak, yalan beyanlarla yayınlanmıştır.
Yapılan eylemin amacı ve talebi daha
önce defalarca kez hem hapishane idarelerine hem de bu haberi yapan işbirlikçi
basın mensuplarına faks ve mektup yoluyla
iletilmiştir. Buna rağmen kasıtlı bir şekilde
çarpıtılan eylemin Fethullahçılar tarafından
başlatıldığı ve hatta azılı bir devrimci
düşmanı olan Nazlı Ilıcak’ın kaçırılmak
istendiği belirtilmiştir. AKP’ye yalakalık
yapmak, cemaat-AKP çatışmasında
AKP’nin değirmenine su taşımak amacındaki işbirlikçi basın, Bakırköy Hapishanesindeki Özgür Tutsakların eylemini
kullanmak istemiştir.
Nazlı Ilıcak denen aşağılık kadın
kimdir ki devrimci tutsaklar onun için
isyan çıkarsın? Bu alçak kadın yıllarca
devrimciler hakkında linç kampanyaları

örgütleyen azılı bir devrimci düşmanıdır.
Bizim evlatlarımız bırakın Nazlı Ilıcak
için isyan çıkarmayı, onu gördüğü yerde
bir kaşık suda boğarlar. Hapishanede yapılan bu eylemi Nazlı Ilıcak’la birleştirmek
ancak ve ancak satılmış kalemlerin yapacağı iştir. Doğan Haber Ajansı muhabiri
Yüksel Koç’a soruyoruz; kaç para senin
kalemin? Kaç paraya sattın onurunu?
Kaç para senin tarifen?
Biz TAYAD’lı Aileler olarak Bakırköy
Hapishanesi’nde tutsakların hücreleri yaktığı bilgisini telefonla Doğan Haber Ajansı’na bizzat aynı gün bildirdik ve bu
konuda haber yapmalarını istedik. Doğan
Haber Ajans’ı bizim tarafımızdan aktarılan
haberi aynı gün gelip enine boyuna
araştırıp haberleştirebilirdi fakat hiç oralı
olmadı. Her nasılsa aynı ajans olayın
üzerinden 10 gün geçtikten sonra bir anda
yalan yanlış bilgilerle olayın üzerine
atladı. Neden? Çünkü TAYAD’lı Ailelerin
aktardığı bir haber AKP’nin işine gelmezdi,
hapishane yanmış, kül olmuş kimin umurundaydı, önemli olan AKP’nin değirmenine su taşıyıp taşımadığıydı. O yüzden
haber yapmadılar, ama 10 gün geçtikten
sonra yavuz hırsız misali olay, Cemaat-

DHKP-C ilişkisi şeklinde soruşturma konusu olunca hemen üstüne atladılar.
Bakırköy Hapishanesi’nde yapılan eylem 10 Temmuz tarihinde ( yani 15 Temmuz’dan önce) Özgür Tutsakların tüm
Türkiye hapishanelerinde başlattığı “Kitap
Yasaklarına, Sohbet Hakkının Gaspedilmesine, Sürgün Sevklere, İletişim Yasaklarına Ve En Genelde Tecrite Son” taleplerini içeren Genel Direniş kapsamında
yapılmıştır. Hatta Bakırköy Kadın Hapishanesi’nden sonra Kırıklar 2 No’lu F
Tipi, Tekirdağ 1 ve 2 No’lu F Tipi,
Sincan Kadın Hapishanesi, Gebze Kapalı
Hapishanesi, Edirne F Tipi Hapishanesi’nde de aynı eylemler yapılmıştır.
Sonuç olarak; Özgür Tutsakların tecrite
karşı mücadelesi satılmış kalemler ve
AKP’nin savcıları tarafından karalanamayacak kadar temiz, talepleri açık bir
mücadeledir. AKP, Özgür Tutsakların eylemini içinde bulunduğu bulanık, puslu
sulara çekemeyecek. Evlatlarımız sadece
kendilerine, Türkiye halklarına ve sarsılmaz
ideolojilerine güvenirler bunu herkes
böyle bilmelidir.
TAYAD’lı Aileler
13 Ağustos 2016
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Grup Yorum Saldırı Altında Yaptıkları Mahalle Konserlerini Değerlendiriyor:

“O kamyon kasasındaki fotoğraf tarihi bir fotoğraf aslında. Bu süreci
ifade eden önemli bir fotoğraf. Faşizme teslim olmamamız,
yasaklarını kabul etmememiz yanıyla çok önemliydi”
-Tabi hazırlık aşamasında eksiklerimiz de vardı. Dışarıdan bakıldığında
kitlemizde bir coşku ve direniş vardı.
Bizde de öyle. Her mahalleye dönük
farklı politikaları var.
Kasetleri kurşunlanmış bir grup
bu grup. Kamyon konserleri demek
bile yeterli. Adını böyle koymak bile
yeterli. Bu bizi güçlü kılıyor. Faşizme
karşı direndik neticede. Bu da önemli
bir yanı.
-İki önemli yanı vardı. Birincisi
meşruluk bilincimizi gösterdi, ikincisi
siyasi zaferin bizim olmuş olduğu
gerçeğini... Bir diğer yanı şunu göstermiş olduk; Faşizm her şekilde saldırıyor ama biz asla çözümsüz kalmıyoruz. Yasaklara karşı mutlaka bir
çözüm üretiyoruz. Ve üretmeliyiz.
Elimiz, kolumuzu bağlayıp oturmuyoruz. Aslında pek çok şey yasaklanıyor.
Ama biz çözüm sunuyoruz, kabul etmiyoruz. Tüm teknik aksaklıklarımıza,
eksiklerimize rağmen bu bir gerçek olarak duruyor karşılarında. Gazi’de bir
aracın arkasında yüzlerce insan, Sarıgazi’de yapma ısrarımız... vs. Bunlar
hep bunu gösteriyor. Tabi bunlar olumlu
yanları. Ama diğer yanları da var. Bizim
asıl bakmamamız gereken yanlar. Saldırı
anında enstürümanlarımızı, insanlarımızı
bırakmayalım. Neden gidelim ki, ne

yaptığımız ortada.
Savunabilmeliyiz. Zaten böylesi
zamanlarda verilen cevaplar önemli.
Böylesi zamanlarda gösterdiğimiz tepkiler önemli. Yani olağandışı anlarda
verdiğimiz tepkiler. Faşizm saldırıyor. Hiçbir teknik yetersizlik savaşmamanın, bırakmanın gerekçesi
olamaz.
-Üçünde de saldırılar altında konser
yapmaya çalıştık. Faşizmin saldırılarına
karşı kamyon konserleri yaptık. Yeni
bir deneyimdi bizim için. Doğruyu,
yaşadıkça bulacağız.
-Hem yeni gelenekler yaratıldı
hem de eksiklerimiz oldu. Bir diğer
yanı, bu zamana kadar Yorum’un belli
başlı köşe taşları vardı evet. Ama
artık tekrar ele alabiliriz. Bunlar yenibaştan yazılıyor.
-Ne yerden yere vuracağımız ne
de göklere çıkaracağımız bir süreç.
Çok güzel, tarihe mal olanları var.
En önemlisi ideolojik yanı doğru
çözümsüz olmadığımızı gösteriyoruz.
Israr etmek, koşulları zorlamak, her
koşulda konseri yapma ısrarı... Bunlar
çok iyiydi. Kitlemiz bize bakar. Çatışmalarda da öyle. İzmir’de ilk gözaltından sonra herkes dağıldı, bizim
korocularımız bile tekrar gelmekte
çekince yaşadılar. Ama gittik, tartıştık

o arada geldiler yine. Sonra saldırdılar,
dağıttılar. Yine geri durdurlar, toplamaya çalıştık kenardan kenardan baktılar.
Gittik polisin önüne oturduk. Gelmezler sandım ama öyle olmadı hiç.
Tanımadıklarımız bile geldi ve gözaltına
alındı. Bir kişi bile değiştiriyor. Önemli.
Biz ne yapmalarrını istiyoruz, nasıl çalışıyouz, inanıyor muyuz? Hepsi önemli.
-Tarihimiz açısından bakıldığında
yeni gelenekler eklenmiş oldu. Doğru.
O kamyon kasasındaki fotoğraf tarihi
bir fotoğraf aslında. Bu süreci ifade
eden önemli bir fotoğraf. Yıllar sonra
dönüp bakıldığında süreci ifade ediyor.
Faşizme teslim olmamamız, yasaklarını kabul etmememiz yanıyla çok
önemliydi. Aslında haberimiz olmuyor
ama yasaklanan çok şey var. İki gün
önce Burhan Berken ile görüştük. Onun
da yasaklanan konserleri var. Yine Valilik
yasaklamış gerekçesiz. Başka yasaklar
da var. Ve AKP iyice arttıracak bu yasakları ve saldırıları. Ama hiç sesleri
çıkmıyor.
Oysa biz neler yapıyoruz. Bedeller
ödüyoruz, pek çok şeyi göze alıyoruz.
Ve yine, hep böyle olacak. Bizi diğerlerinden ayıran önemli yanımız.
Bunu göstermiş olduk.
Üstünlük bizdedir.
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Sol’un
Köşe Taşları
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Etkin Haber Ajansı’nın 11 Ağustos tarihli
haberinde, pop şarkıcısı Sıla için haber yapıldı.
AKP, CHP ve MHP’nin düzenlediği Yenikapı
Mitingi öncesi şarkıcı Sıla bu “şov”a katılmayacağını açıklamıştı. Bu açıklamasının ardından
Sıla’ya yönelik konser yasakları başladı. ETHA’da
kendi yorumunu ekleyerek yaptığı haberi şöyle bitiriyor:
“Sıla Gençoğlu’na yönelik ırkçı faşist tehditler üzerine
sosyal medyada dayanışma mesajları atılmaya başlandı.
#SılaYalnızDeğildir hashtagi Twitter gündeminde birinci
sıraya oturdu. Linç girişimleri ve tehditler üzeine bugün
de Twitter üzerinden bir açıklama yaptı.”
Sıla kimdir? Son dönemde adı duyulan, pop müzik
besteleri üreten bir şarkıcı. Geleceğin Sezen Aksu’su
olarak ilan ettiler. Bunun amacı vardır elbette, sanatın
tekelleştirilmesini amaçlıyorlar. Bankalar, bütün devlet
ve özel kanallar; programlar, özel konserler yaparlar
bu şarkıcılara. Lenin diyor ki: “Özel mülkiyete dayalı
bir toplumda sanatçı, piyasa için meta üretir.” Yani
ticaret içindir üretimi, halkı düşündükleri yoktur. Yoz,
bohem yaşamlarını halkın gözünün içine sokarak, yozlaştırmanın en önünde yer alırlar.
Bir kişiye, bir sanatçıya ırkçıların, faşistlerin saldırısına
karşı sahip çıkmak elbette gereklidir. Bir pop sanatçısına
yönelik yasaklamaya karşı, tutuklamalara karşı, yine
devrimciler sahip çıkmıştır. Bu konuda, tarihimiz çok
berraktır. Linç saldırılarına karşı sanatçıları asla yalnız
bırakmadık.
Burada ESP’ye yönelik eleştiri konumuz, ESP’nin
tercihidir. Bu ülkede sanatçılara yönelik baskı denince
ilk akla gelecek isim Grup Yorum’dur. Ülkemizde ve
dünyada Grup Yorum’un yaşadığı baskıları bilmeyen
yok, sağır sultan bile duydu. Ancak biz ETHA sayfalarında bu haberleri göremiyoruz. Sıla’ya yönelik haberi
bu nedenle eleştiriyoruz. Sadece baskılar değil, Yorumcuların bu yasaklara karşı yaptıkları meydan konserleri, gaz bombaları altında süren halaylar bütün sanatçılara örnek oluşturacak, ders niteliğindedir. Ki
bundan kendisine devrimci sanatçıyım diyenler de ders
almalıdır. ETHA’nın sitesinde Yorum’a yönelik haberleri
göremiyoruz. Neden? ESP de devrimci olduğunu söylüyor. Devrimci bir basının Grup Yorum’a yönelik baskıları haber yapması gerekmez mi? Ama yapmıyor
işte. Tercihini ise pop sanatçısı Sıla’dan yana yapıyor.
Sıla ve benzeri olayları haber yapıyor, ama ülkemizin
ve dünyanın en dinamik, en üretken devrimci müzik
grubunu haber yapmıyor. Bu bir tercih sorunudur.
ETHA’nın kültür sanat sayfasında bazı başlıkları alı-

ESP Tercihi’ni
Halktan Değil,
Pop Sanatçılarından
Yana Yapıyor!
yoruz.

Birkaç ay içinde ETHA’da yapılan bazı haberlerin başlıkları:
Mizah dergileri firüzağayı kapaklarına taşıdı.
Uykusuz, havaalanı katliamını kapağına taşıdı.
Uykusuz, Binali Yıldırım’ı kapağına taşıdı.
Mülteci LGBTTİ’ler kitabı çıktı.
Kızıl Okyanus LGBTTİ’lerinden Şalcı’nın düşünü tamamlama çağrısı.
Zeytinli Rock festivalinin yasağı kaldırıldı.
Gündemlerini bu haberler dolduruyor. Ve Sıla’yı
haber yapmak sizi “muhalif” gazeteci bile yapamaz,
yetmez! Bugün Hülya Avşar da sahip çıkıyor Sıla’ya.
Başka ne yapıyor? İktidarı destekliyor. Peki ETHA ne
yapıyor, mizah dergilerinin, LGBTTİ’lerin gündemini
takip ediyor. Halkın sanatçıları yoktur bu gündemin
içinde. ESP yöneticilerine, ETHA’nın haber müdürlerine
sesleniyoruz, bu tercihiniz sizi basit bir muhalefeti bile
yapamaz hale getirir.
Devrimci basının görevi, halkımıza bilgi-kültür taşımasıdır. Halkın çıkarına olanları haber yapması, yaygınlaştırmasıdır. Olması gereken bu, ancak ETHA’dan
böyle bir tavır beklemek neredeyse hayal haline geldi.
Çünkü yazı dilleri, haber konuları burjuvaziyle ortaklaşmaya, burjuva kalemlerle ortaklaşmaya başladı. Bu
tercih kimliklerini de kaybetmelerine yol açmıştır.
Tutarlı bir kimliği de yoktur ESP’nin. Ezen ve ezilen
arasındaki kavgada kim hangi tarafı tutuyorsa, onun
diliyle konuşur. Bunun arası yoktur. Arasında bir yol
arayanlar, eninde sonunda burjuvaziyle aynı saflara
düşerler.
ETHA hangi gerekçelerle Yorum’a yönelik saldırıları,
yasaklamaları haber yapmıyor? Çünkü ESP hiçbir
zaman sanat alanında düzene karşı bir alternatif olamamıştır. Bunun nedeni de burjuva sanatından etkilenmesidir. Halk sanatı çok yalındır, tarafı bellidir. Biz de
halkımızın diliyle cevap yazıyoruz, neden Yorum’a
ilişkin haber yapmıyorsunuz; en önemli gerekçesi,
Grup Yorum’un başarılarını, halklaşmasını ve giderek
büyümesini hazmedemiyorsunuz. Bunun siyasi dildeki
adı da oportünizmdir.
Yorum’u haber yapmamalarının gerekçesi ne olursa
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olsun, safını devrimden, devrimcilerden
yana olmadığı kesindir.
Burjuva yazarlar bile
yeri geldiğinde “yiğidi
öldür hakkını yeme”
misali Yorum’u yazarlar ve değerini teslim
ederler. ETHA’nın bundan farkı nedir, herhangi bir zamanda küçük bir haber dışında
haber yapmış mıdır?
Biz görmedik, duymadık. Yokmuş gibi davranıyor. Grup Yorum
halktır, hayatın içindedir. Siz halkın ve hayatın içinde olmazsanız, hayatın ve halkın
dışına savrulursunuz.
Sanmayın ki, burjuvazi
size kucak açacaktır.
Burjuvazi unutmaz, aklınızın almayacağı kadar büyük bir sınıf kinine sahiptir. Yıllar geçse de unutmaz, intikamını alır. Oradan size
bir çıkar yol yoktur. Bu
ülkede yüreği halktan
yana atan herkes Grup
Yorum dinler ve şarkılarını söyler. En zor zamanlarında Grup Yorum şarkıları ona güç
verir. En coşkulu anlarında Grup Yorum’la
halay çeker.
Bu tavrınız Grup
Yorum’a bir şey kaybettirmez, ama size
kaybettirir. Kendi kitlenize bile açıklayamaz
hale gelirsiniz. Grup
Yorum büyümeye devam edecek bunu dost
da düşman da biliyor.
Bunun üzerine fazla bir
şey söylemeye gerek
yok. Siz oportünizmin
yolunda yürümeye devam ederseniz, geleceğinizi tahmin etmek
güç değil.

Kısaca Yorum'a yönelik baskılardan birkaçı:
- 2015 Ocak ayında Vatan önünde
kurumlara yönelik baskın tehditlerine
karşı basın açıklamasında İki Yorumcu
gözaltına alındı.
- 2015 Nisan ayında yasaklanan
Bakırköy konseri için Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde İki Yorum üyesi
gözaltına alındı. Birinin kaburga kemiği kırıldı. Aynı gün İstanbul Valiliği
önünde oturma eylemi yapan Yorum
üyeleri de gözaltına alındılar.
- 2015 Nisan ayında yapılacak olan
Bağımsız Türkiye Konseri yasaklandı.
Bakırköy sokakları Yorum şarkılarıyla
inledi, bütün sokaklarda meydanlarda
halaylar çekildi. Onlarca Yorum dinleyicisi gözaltına alındı.
- 2015 1 Mayıs'ında, Grup Yorum
üyesi Muharrem Cengiz Taksim'e giderken tutuklandı. Bir yıl mahkemeye
çıkarılmadı.
- Grup Yorum 30. yıl konserleri yasaklandı. Buna karşı mahkeme önünde
oturma eylemleri yapıldı. 2015 yılında
30. Yıl konserleri ülkemizin en büyük
meydanlarında yapıldı. Grup Yorum;
İzmir Gündoğdu Meydanı'nda 700 bin
kişi, İstanbul Bakırköy'de 500 bin kişi,
Adana Gar önü Meydanda 70 bin kişi,
Ankara Sıhhiye Meydanı'nda 200 bin
kişi ve Dersim Seyit Rıza Parkı'nda 10
bin kişiyle 30. yılını kutladı.
- 2016 Ocak ayında İzmir'de düzenlenecek olan konser yasaklandı.
Yorumcular bu yasağı tanımadıklarını
açıkladılar. Konser salonunun önüne
gidip dinleyicileriyle birlikte türkü
söyleyip halay çektiler. Bütün yorum
üyeleri işkenceyle gözaltına alındı. İzmir'de konser yasakları devam etti,
iki ay içinde üç konser yasaklandı ve
bu yasaklar protesto edildi.
- 2016 Nisan ayında Yenikapı konseri yasaklandı. Konser öncesi bir Yorum üyesi gözaltına alındı. Konser
günü, Yenikapı'da ve Taksim'de Yorumcular ve Grup Yorum Halk Korosu
elemanları meydanlarda şarkı söylediler, halay çektiler. İşkenceyle gözal-

tına alındılar. Aynı gece, Gazi Mahallesinde alternatif bir konser düzenlendi. Akrepler ve Toma'larla polis
saldırdı. Gaz bulutları altında konser
yapıldı ve gece 24.00'e kadar direniş
sürdü. Son konser Gazi Cemevi önünde yapıldı.
- 2016 Şubat ayında Gazi Mahallesi’nde yolda yürürken Ali Aracı ve İbrahim Gökçek polis tarafından güpegündüz kaçırıldı. Bu gözaltında Ali'nin
kolu kırıldı, İbrahim'in parmağı kırıldı.
İbrahim Gökçek tutuklandı. Aynı gün
Üç Yorumcu ve Yorum'u sahiplenen
bir ailemiz, ailece Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne gidip oturma eylemi yapmak
isteyince gözaltına alındılar.
- 2016 Mart ayında tutuklu üyemiz
İbrahim Gökçek'in mahkemesi öncesi
basın açıklaması yapmak isteyen üç
Yorumcu gözaltına alındı. Aynı hafta
Yorumcular'a Avrupa'ya giriş yasağı
koyan Almanya Konsolosluğu önünde
eylem yapmak isteyen dört Yorumcu
gözaltına alındı. Aynı ay içinde Alman
Konsolosluğu önünde üç kez daha işkencelerle gözaltına alındılar.
- 2016 1 Mayıs'ında Taksim Meydanı'na girip pankart açan Yorum
elemanı gözaltına alındı. 2016 1 Mayıs'ında birçok sol kurum DİSK'in
peşine takılarak, iktidardan “aferin”
alarak Bakırköy'e gitti. Yorumcuların
yönü ise Taksim'di.
- 2016 Haziran ayında Grup Yorum
üyeleri adaletsizliklere ve konser yasaklarına karşı 3 günlük açlık grevi
yaptılar.
- Yorum yasaklara boyun eğmedi.
Haziran ve Temmuz ayında; Gazi,
Okmeydanı, Sarıgazi, İkitelli ve Küçükarmutlu'da mahalle konserleri düzenledi. Bu konserlere TOMA ve Akreplerin yanında zırhlı kepçe ile de
saldırdı polis. Yorumcular vazgeçmedi,
kamyon kasalarında konserlerine devam ettiler. Polis konseri engelleyemedi, halkın sahiplenmesini engelleyemedi.

FAŞİZME KARŞI SAVAŞMAK, KAZANMANIN TEK YOLUDUR!
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Grup Yorum Terolar Köyü’ndeydi
OHAL’İ TANIMIYORUZ, ZATEN BU ÜLKE HEP OHAL İÇİNDEYDİ
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Terolar köyüne gittik. Antep üzerinden Maraş’a geçtik. Köye vardığımızda akşam 22.00 gibiydi. Zaten
geceli gündüzlü nöbet tutulduğu için
kalabalıktı. (Nöbeti cemevi önünde
tutuyorlar.) Gider gitmez gitarı çıkarıp
birkaç türkü istediler bizden, çember
oluşturup türküler söylemeye başladık.
Yarın akşama asıl dinletiyi ve söyleyişi
yapacağımızı söyledik. Herkes sosyal
medyadan bizim fotoğraflarımızı paylaşıp “Grup Yorum Terolar köyünde
yarın dinleti verecek” diye birbirini
çağırmaya koyuldu.
O gece ben de köylülerle beraber
gece nöbeti tuttum. “Yok sen yol yorgunusun yat” dediler. “İçim el vermedi”
dedim. “Olmaz biz buraya sizinle sohbet
etmeye geldik, yorgun değilim” deyip
sabaha kadar beraber nöbet tuttuk.
Sabahleyin biraz dinlenmek için
beni bir köy evine götürdüler. Tam ben
cemevinden çıktıktan sonra jandarma,
istihbarat şube, tem şube, asayiş, güvenlik şube zırhlı araçlar köye cemevinin
önüne gelmiş. Gittiğim aileyi cemevinden aradılar, benim cemevine gitmemem
için uyarmak istediler. Sordum “neden”
diye. “Seni gözaltına almaya gelmişler”
dedi evdeki abla.
Hemen evden çıktım, cemevine doğru geçtim. Baktım hararetli bir tartışma
var. “Neden geldiniz?” diye sordum.
Önce tokalaşmak istediler, elini uzattı
el vermedim. Jandarma binbaşı diyor
ki bana lakayt bir şekilde “yoksa siz
şafi inancından mısınız” diye sordu.
“Ne alakası var herkese el vermem”
dedim. Sen buna takılma niye geldiniz

bu kadar kalabalık diye sordum. “Burada
konser yapacakmışsınız, yapamazsınız
yasak” dedi. Neye göre yasaklıyorsunuz
diye sorduğumda “Grup Yorum Türkiye
genelinde yasaklanmış bir grup” dedi.
Dönüp dedim ki hiçbiriniz buradan bir
yere gidemezsiniz. Herkes şaşırdı, platform sözcüleri de bana bakıp duruyorlar.
“Grup Yorum’un yasaklandığını gösteren
o belgeyi getireceksiniz. Hiçbiriniz bu
belgeyi getirmeden bir yere gidemezsiniz” dedim. Arabanın önüne geçip
durdum. Sonra kıvırmaya başladılar.
“Yani genelde konserleriniz valilik tarafından yasaklanıyor ya” demeye başladı. “Bak konserlerin yasaklanması
farklı, grubun yasaklanması çok farklı.
Sapla samanı karıştırma” dedim. Bu
lafıma çok bozuldu. Sözlü bir şey diyemiyor ama mimiklerine, nefes alıp
verişine kadar yansıyordu. Sonra “Narlı’da 2 şehit cenazesi var çalgı çengi
olmaz” dedi. “Narlı nere Terolar köyü
nere? Hem bizim sesimizin oraya gitmesi
için çok büyük bir ses sisteminin kurulması gerekir” dedim. Bu bahane de
çürüdü. OHAL var demeye başladı.
Dedim “tanımıyorum ben “OHAL”i.
Zaten bu ülke hep OHAL içindeydi.
Yeni bir şey mi yaptığınızı sanıyorsunuz”
dedim. Bu bahane de çürüdü. En son
“bizim Terolar köyüne çıkarttığımız
kararname var” dedi. “Burada toplantı
gösteri yürüyüşleri, etkinlikler yapılamaz” Oradan abinin biri bağırdı çok
komikti “oha oha oha” diye. O durumda
kendimi zor tuttum gülmemek için. Bu
bahanelerini de çürüttük. En son akşam
etkinlik yaptığınızda müdahale edeceğiz

deyip çekip gittiler. Ben de İstanbul’u
arayıp bilgilendirdim. Biz dediğimiz
saatte başladık. Önce öğlen yaşadığımız
durumu anlattık. Sonra Yorum yasakları
üzerine sohbet ettik, en son da OHAL’i
anlattım. Türküler, marşlar söyledik.
Gençlerden biri slogan attı “Grup Yorum
Halktır Susturulamaz” diye. Önce kimse
eşlik etmedi, sonra bizi yolcularlarken
bir daha atıldığında birkaç kişi eşlik
etti.
Yaşam platformu kurulmuş, ağırlıklı olarak HDP’liler var. Köy halkı,
özellikle kadınları direngenler. Bu
platform diyor ki; biz hiçbir siyasi
partinin, kuruluşun olmasını istemiyoruz. Köy halkı direniyor, kararı
onlar alırlar. Kamp inşaatı neredeyse
bitmiş durumda. Tekrar Yorum olarak
geleceğimizi, direnişlerinin yanında
olduğumuzu söyledim. Köy halkı çok
misafirperverdi.

OHAL’lere Karşı TAVIR
Okuyoruz – Okutuyoruz
Fotoğraf ve Sinema Emekçileri, İdil
Kültür Merkezi Emekçileri 6 ve 9 Ağustos’ta Kadıköy’de ve Gazi Mahallesi’nde
Kültür Sanat Yaşamında TAVIR Dergisi
dağıtımı ve tanıtımı yaptı. Yapılan çalışmada TAVIR Dergisi’nin içeriği ve savunduğu sanat anlayışı halka, kafelerde
oturan insanlara anlatıldı. Ayrıca Grup
Yorum’a yönelik yasaklar ve AKP faşizminin acizliğinden kaynaklı dayattığı baskılar anlatıldı. Yapılan çalışmalarda Kadıköy’de 55, Gazi Mahallesi’nde 75 Kültür
Sanat dergisi halka ulaştırıldı.
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Faşist AKP’nin OHAL’ine, Baskı ve Saldırılarına,
Gözaltı ve Tutuklama Terörüne Boyun Eğmeyeceğiz!
Halk Cepheliler ve Dev-Genç'liler,
17 Ağustos’ta AKP’nin katil polisleri
tarafından İstanbul – Sarıgazi Mahallesi, Adana – Akkapı Mahallesi ve
genel olarak uygulanan baskılar ile
ilgili yazılı açıklama yayınladı. Açıklamalar şu şekilde:
Halk Cephesi:
“15 Temmuz’da yaşanan darbe girişiminden sonra ilan ettiği OHAL ile birlikte halka karşı sürdürdüğü savaşı daha
da boyutlandıran faşist AKP, halka ve
devrimcilere saldırılarını hız kesmeden
devam ettiriyor. Daha 3 gün önce İstanbul-Çayan Mahallesi’nde düzenlediğimiz
‘OHAL’i Tanımıyoruz Adalet İstiyoruz’
yürüyüşümüze eli kanlı işkenceci polisleriyle saldıran, bir çok devrimciyi gözaltına alan ve 2 arkadaşımızı tutuklayan
faşist AKP, bugün de İstanbul-Sarıgazi’de
gündüz vakti özel harekat ve siyasi şube
polislerince devrimcilerin bulunduğu bir
eve “baskın” şovlarıyla saldırmış ve evde
bulunan Özlem Kütük, Hüseyin Kütük,
Selda Bulut, Garip Polat, Deniz Özçelik,
Kübra Sünnetçi, Yurdagül Gümüş, Eda
Arı ve Erdinç Öksüz isimli dokuz devrimciyi işkence ile gözaltına almıştır.
Hep söyledik ve bir kez daha söylüyoruz: Faşist AKP’nin halka ve devrimcilere yönelik bütün saldırıları güçlü
oluşundan değil, tam aksine güçsüzlüğündendir. Halktan ve devrimcilerden
korkusundandır. Faşist AKP’ye OHAL
ilan ettiren de aynı korku ve güçsüzlüktür. Faşist AKP ve oligarşi; yaşanan
darbe girişimi ve sonrasındaki gelişmeler de göstermiştir ki, siyasi olarak
tükenmişlerdir, çürümüşlerdir…
Haklı olan, meşru olan, güçlü olan
biziz… Saldırıların her dönem hedefinde
olmamız da bunun kanıtıdır. Faşist
AKP’nin OHAL’ine, baskı ve saldırılarına, gözaltı ve tutuklama terörüne
boyun eğmeyeceğiz!”
Dev-Genç: “AKP’nin Eli kanlı katil
polisleri 17 Ağustos Çarşamba günü
Sarıgazi’de devrimcilerin olduğu bir
eve hiç bir gerekçe göstermeden baskın
düzenlendi… Buradan AKP’nin Eli
Kanlı Katil Polislerini Uyarıyoruz! İşkenceyle Gözaltına Aldığınız Arkadaşlarımızı Derhal Serbest Bırakın, Arka-

daşlarımızın Kılına Zarar Gelirse Hesabını Misliyle Sorarız.”
Liseli Dev-Genç: “..tecrite karşı
Fidanlar olduk, İbililer olduk alev topu
bedenimizle direndik saldırılara. Katletmeye geldiklerinde bizleri, size asla
teslim olmayacağız diyen Günay Özaslanlar, varsa cesaretiniz gelin diyen
Sabolar, Edalar olduk. Bu saldırılarınızı
her zaman boşa çıkarttık. Onca saldırıya
rağmen bitiremediler bizi. Bu saldırıları
da boşuna!”
Sarıgazi Halk Cephesi: “OHAL
kararlarıyla birlikte faşizm saldırılarını
daha da arttırmış durumda.
17 Ağustos saat 12.00 civarların da
Sarıgazi İnönü Mahallesi’nde binayı
basan katil polisler, binadaki bütün kapıları kırıp talan etmişlerdir. Evlerde
bulunan insanları işkencelerle gözaltına
almışlardır.
AKP’nin katil, hırsız polisleri Sarıgazi’de terör estirmeye katliam hazırlıkları yapmaya devam ediyor.
Halkımız!
Başaramayacaklar…
Devrimcileri teslim alamayacaklar.
Evet, bizleri katledebilirler, işkence ile
gözaltına alabilirler ama asla teslim
alamazlar.
Halkımız! Mücadeleyi hep birlikte
büyütelim…
Adana Halk Cephesi: “Adana Özgürlükler Derneği’ne öğlen saat
12.30’da AKP’nin katil polisleri operasyon yaptı. 2 zırhlı araç 2 sivil ve 1
resmi polis aracıyla Akkapı Mahallesi’nde bulunan Adana Özgürlükler Derneği’ne operasyona gelen katil sürüleri
o sırada içeride bulunan Liseli DevGenç’li arkadaşımız Dilan Ekin’i iş-

kence ile gözaltına aldı.
AKP’nin işkenceci katil polislerini
uyarıyoruz; zırhlı araçlarınıza güvenip
gündüz vakti demokratik kurumlarımızı
basmanın, arkadaşlarımıza işkence yapmanın hesabını vereceksiniz.”
Ankara Halk Cephesi – Dev-Genç:
“AKP OHAL’i de bahane ederek
halkın en soylu damarı devrimcilere
saldırıyor. Ancak şunu bilmeli ki saldırılarına sessiz kalmayacağız. Demokratik haklarımızı kullanmaya devam
edeceğiz.”
Eskişehir Halk Cephesi: “AKP
halka ve devrimcilere karşı faşizmini
yükseltiyor… Halkımıza ve devrimcilere uzanan eller geçmişte nasıl kırıldıysa bugün de öyle kırılır. Yoldaşlarımızın başına gelecek her şeyden
faşist katliamcı AKP ve onun işbirlikçileri, kiralık katilleri sorumludur.”

Sayı: 535

Yürüyüş
21 Ağustos
2016

Adalet Sergimizi Ülkemiz ve
Avrupa'nın Dört Bir Yanına
Yayacağız
FOSEM olarak, Anadolu Halk Festivali'nin 1. gününe 12 Ağustos'ta Adalet
Sergimizle katıldık. Türkiye’nin ve Avrupa’nın dört bir yanına yaygınlaştırmayı
hedeflediğimiz Adalet Sergimiz, Anadolu
halk festivalinin 1. Gününde DersimHozat’ta sergilendi. Çeşitli halk kahramanlarının ve ozanlarının da pankartlarının olduğu, çeşitli yörelerin stantlarının açıldığı festivalimiz, tüm engelleme
girişimlerine ve canlı bomba ile korkutma politikalarına karşı sürüyor.

FAŞİZME KARŞI SAVAŞMAK, KAZANMANIN TEK YOLUDUR!
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Özgür Gündem Gazetesi OHAL ve
KHK Gerekçe Gösterilerek Kapatıldı

Armutlu’da Yıkılan Molozları
Ellerimizle Tırnaklarımızla Kaldırılıyoruz!

Sayı: 535

Yürüyüş
21 Ağustos
2016

AKP’nin katil polislerinin yıktığı Armutlu Halk Meclisi
inşaatı polisin tüm engellemelerine rağmen 12 Ağustos'ta
kaldırılıyor. Bununla ilgili açıklama yapan Armutlu Halk
Cephesi kısaca şu sözlere değindi:
“Halk Meclisi inşaatı kaldırılmak istendiği halde AKP’nin
katil polisleri defalarca saldırdı. Kamyon şoförlerini
gözaltına aldı. Mahallemizi gaza boğup terör estirdi. Molozları kaldırmak için gelen bir annenin ayağını kırıp
ezmeye çalıştı.
Halkımız; orada yıkık duran molozlar sizin evinizdir.
Evinizin yıkık dökük durmasına göz yummayın. Bugün
bu molozların orada durması demek yarın Armutlu’nun
yıkılacağı demektir. Armutlu’yu yıktırmayacağız. Sizi de
Dilek Doğan için, Yılmaz Öztürk için, Hasan Ferit Gedik
için bu onurlu direnişe çağırıyoruz. Gece-gündüz demeden
el arabasını kazmasını küreğini alan gelsin. Unutmayın
bugün bu molozları kaldıracağız yarın onların villalarını
moloza çevireceğiz.”

Kurumlarımızı Yıkabilirsiniz İrademizi
Asla Yıkamazsınız!
Armutlu Halk Cephesi, 11 Ağustos günü, 1 Mart’ta
AKP’nin katil polislerinin zabıtayla gelip yıktığı kurumlardan
olan Armutlu Özgürlükler Derneği’nin ve Armutlu Halk
Meclisli’nin yıkılan yerlerini temizlemeye başladı. Çalışmalarının devam edeceğini ifade eden Halk Cepheliler,
“hiçbir engelleme bizi teslim alamayacak” dedi.

Bütün Çarpıtmalara Karşı Halk ve
Vatan Sevmenin Ustalarıyız!
Bursa Halk Cephesi 7 Ağustos’ta Bursa Haklar Derneği’nde
“Halk ve Vatan Sevgisi” konulu seminer yaptı. Seminerde
isimden anlaşılacağı gibi gerçek halk sevgisi konuşuldu ve
devrimcilerin halka bakışı ve burjuva – reformistlerin halka
nasıl baktığı hakkında konuşuldu. Ardından devrimci anlayışa
göre vatan tanımının ve vatan sevgisinin nasıl olması gerektiği
hakkında bilgi verildi. Devrimcilerin halk ve vatan uğruna tereddüt etmeden canlarını feda edecekleri geçmişteki ve günümüzdeki devrimci mücadelede şehit düşenlerin hayatları
anlatılarak ifade edildi. Son olarak Ahmet Arif’in “Anadolu”
ve Nazım Hikmet’in “Bu Vatan Nasıl Kıydılar?” şiirleri
okundu. Seminere 10 kişi katıldı.
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AKP iktidarı Şunu İyi Bilmelidir;
Kapatmalarla, Tutuklamalarla
Gerçekleri Yazanlar Susturulamaz
Amed Halkın
Hukuk Bürosu Özgür Gündem gazetesinin hukuksuz bir
şekilde kapatılmasıyla ilgili 16 Ağustos'ta bir açıklama
yaptı. Açıklamada şunlara değindi: "Özgür Gündem
gazetesi OHAL ilanı ve KHK’lar gerekçe gösterilerek
mahkeme tarafından kapatıldı. Mahkemenin kapatma kararının ardından gazete merkez bürosu polis tarafından
basılarak çalışanları gözaltına alındı. Bu AKP’nin halka
saldırılarının artarak süreceğinin kanıtıdır. 15 Temmuz
2016 darbe girişimi bir kaç saat içinde bastırılmış olmasına
rağmen AKP yaklaşık 1 hafta sonra OHAL ilan etti.
OHAL ilanı ve ardından yayınlanan KHK’lar esas olarak
halka saldırıların artarak süreceğinin ilanıdır. AKP şunu
unutmamalıdır; yasaklamalarla – kapatmalarla halkların
sesini susturamazsınız. Tarihe bakın hiç bir baskı direnen
halklara boyun eğdirememiştir. Yine başaramayacaksınız.
Siz kaybedeceksiniz. Biz kazanacağız. Bu vesile ile
saldırıya uğrayan, kapatılan Özgür Gündem gazetesi
emekçilerine geçmiş olsun diliyoruz."

Okmeydanı Halk Meclisi;
Uyuşturucu Satmak, Satışına
İzin Vermek Suçtur!
Uyuşturucu satıcıları halkın adaletine hesap verirken
polisler tarafından korumaya alınıp kaçırıldı. Gazi Mahallesi’nde 12 Ağustos’ta yaşanan bu olayda Halk Cephesi
üyeleri tarafından halkımızı zehirlerken yakalanan uyuşturucu çetesi tam da halkın adaletine hesap vermek üzere
iken polisler tarafından silahlar çekilerek önce korumaya
alındı. Sonra da kaçırıldı. Bu konu ile açıklama yapan
Okmeydanı Halk Meclisi kısaca şu sözlere yer verdi:
“Geçen hafta Okmeydanı Halk Meclisi olarak yaptığımız
Uyuşturucuya ve Kumara Karşı yürüyüşümüze akrep
tipi zırhlı araçlardan kitleye biber gazlı saldırı yapılmış,
çevredeki birçok insan gazdan etkilenmiş ve polislere
tepki göstermişti. Bir vatandaşımız ise bu gazlı saldırıdan
korunmak maksadıyla sığındığı yerden çıktığında, saldırıdan
sonra gün yüzüne çıkan torbacılar ile Z-29 numaralı
akrep aracı içindeki polislerin uzaktan selamlaştığını, el
ve göz işaretleriyle iletişim sağladığını, bunları hayretle
izlediğini belirtmiştir. Bunun sistemli bir saldırı olduğunu
belirtmiştik. Birliğimiz ve mücadelemizle bu pislik yuvalarını kurutup mahallelerimizden söküp atacağız!”

ŞİMDİ TÜM CEPHELİLER İÇİN MEVZİLERİNİ GÜÇLENDİRME ZAMANIDIR!

Gülsuyu’nda Dergi Dağıtırken Gözaltına Alınanlar Kendilerine İşkence Yapan Polisleri Anlatıyor:
“Kaymakamlık’ta Çalışan, Orta Boylu Hafif Kilolu Kel Bir Polis; ‘Bana Burada Gö.cü Derler’ Diyordu

HIRSIZ VE KATİL TAYYİP, ZULÜM DÜZENİNİ
AHLAK DÜŞKÜNÜ POLİSLERİYLE KORUYOR!
AHLAKINIZ DA DÜZENİNİZ GİBİ ÇÜRÜMÜŞ...

ASLA AYAKTA KALAMAZ!
Gülsuyu’nda toplu dergi dağıtımı
yaparken bir akrep aracı geldi. İçindeki polis silahını çekti ve “kaçmayın
OHAL var, vururum” dedi. Biz de
beklemedik, yukarı yola çıktık. Direnince doğrudan gözaltına aldılar
ve akrebe iki arkadaşı daha getirdiler.
Gülsuyu Karakolu’na götürdüler
bizi. Araçtan inmedim. Önce “20
saniyen var” diye tehdit etti polis,
sonra da ayaklarımdan tutup duvara
yasladı ve bir iki yumruk da orada
vurdu kafama…Sonra karakolun içinde kameranın olduğu küçük bir odaya
soktular hepimizi… Burada üst araması yapmaya çalıştılar. Biz birbirimizi vermemek için direndik ve bu
onları epeyce zorladı.
Üst aramasını dar, ardiye odası
gibi bir yerde yaptılar. Önce ayakta,
ayaklarım yanlara açık, kollarım yukarda arama yapmak istediler. Tıpkı
eski 12 Eylül görüntülerinde olduğu
gibi. Bunu başaramayınca sonundaki
acil çıkış merdivenlerine sokup yere
yatırdılar. Burada da bir kısmı üst
araması yaparken 2 tanesi sadece
yüzüme ve sırtıma vuruyor, küfür
ediyordu.
Sonra bizi nezarete indirdiler. Nezarete götürürken de üst araması yaparken saldıran sivil polis de sürekli
vuruyordu. Nezarette kemerimi, ayakkabı bağcıklarımı ve saatimi öncesinde almadıkları için bu iki sivil
polis yine vurmaya başladılar.
Aslında bu iki polis sürekli küfür
ederek korkutmaya ve söylediklerini
yaptırmaya çalışıyorlardı. Sürekli
olarak “kemerini çıkart”, “otur lan”
gibi psikolojik saldırı altında tutmaya
çalışıyorlardı.
Sağlık kontrolüne götürülürken
kelepçe taktırmayınca tersten taktılar.
Yolda da “orada şov yaparsan…”

diye küfürle tehdit ettiler.
Acildeki doktor şerefsizin birisiydi. Üstünkörü baktı, kelepçeleri
bile açmıyordu neredeyse…
Cumartesi günü parmak izine götürmeye geldiler; “kendiniz gelirseniz
kelepçe takmayız” diye, sonra akreple
Maltepe Kaymakamlığa götürdüler.
Yolda bir tane sivil polis sürekli
karşı propoganda yapıp durdu…
“Ben de Aleviyim; biz de insana
kıymak yoktur, siz PKK’den farklısınız, bakın şimdi biz de Çiğdem
gibi gidip çevik kuvvete saldırmak
falan yoktur. Devrimci olun, dik duruşunuzu gösterin, gelin aslanlar gibi
parmak izinizi verin vs” gibi saçmalıklar anlatıyordu.
Parmak izini Kaymakamlığın 2.
katında, merdivenlerin karşısındaki
bir odada aldılar.
Önce orada Türk bayraklı tişort
giyen birisi “veriyor musun bak bunlar arkadan parmak atarlar vb” diye
tehdit etti. Parmak izi vermeyince
yere yatırdılar.
Bu sırada Kaymakamlık’ta çalışan,
orta boylu hafif kilolu kel bir polis;
“bana burada göt.cü derler” diyerek
pantolonumu vs indirip taciz etti.
Sonra iki kişi ayak bileklerime
bastı, bir kişi de parmak izi almaya
başladı. Yukarıda bahsettiğim sivillerden biri de slogan attıkça yüzüme
vuruyordu.
Yaşadığım en işkenceli parmak
iziydi diyebilirim. Arada bir konsatrasyonumun bozulduğu oldu ama
sonra sürekli slogan atmaya çalıştım.
Her ne olursa olsun slogan aslında
direnişi hissetmek demek…
Yine daha öncekilerden farkı; eskiden kollarımızı bükerek alırlardı.
Bunda kollarım ters kelepçeliydi ve
sadece vuruyorlardı. Birisi parmak

izi alıyor, diğerleri de sürekli vücudumun çeşitli yerlerine vuruyorlardı.
Sonra fotoğraf için ayağa kaldırdılar. Bunu da normalde yerde çekerlerdi. Burada da gövdemi ve kafamı dik tutmaya çalıştılar, buna
karşı direndim. Böyle ara ara; “veriyon mu?” diye tehdit edip, ara ara
kafamı ve boğazımı sıkıp, koltuk
altı, meme ucu gibi hassas yerleri
cimcikleyip ara ara da kadın arkadaşlar üzerinden sapıkça konuşup
(bunu, taciz eden aynı polis yapıyordu) tekrarladılar. 3-4 defa sivillerden birisi hayalarımı sıktı, kaymakamlıktaki de; “yatırın yere s...
bunu” diye iki üç defa yere yatırmak
için blöf yaptılar, sonra da götürdüler.
Bu saydıklarımın çoğu fotoğraf
işi de bittikten sonra oldu. Yani
aslında bilinçli olarak işkence yapmak
için fotoğraf çekiyoruz diye işi uzattılar.
Akrebe götürürken de o tacizci
vardı ve sürekli sırtımın ortasına vuruyordu.
Nezarete beni getiren o iki sivil
polise bir ara bizim arkadaş merdivenlerin başında müdahele etmiş.
Bizim arkadaş onlara tekme atmış.
Sonra nezarete soktuklarında bunlar
yüzüme 2-3 defa vurdu. Sonra da
karakol polisleri “kamera var” diyerek
bunu uzaklaştırdılar. Bu şerefsiz oradan çıkınca bizim arkadaşa saldırmış,
diğer polisler zorla almışlar.
Parmak izinden 5 dakika sonra
iki sivil polis geldi. İşbirliği teklif
etmeye geldiklerini anladım. Önce
boş bir odaya gidelim dediler. Sonra
da “gel oturalım” diye nezarete girmek istediler. Yaptırmadım ve “ben
şerefsiz değilim” diyerek gönderdim.
Sonrasında saldırı vb. olmadı.

FAŞİZME KARŞI SAVAŞMAK, KAZANMANIN TEK YOLUDUR!

Sayı: 535

Yürüyüş
21 Ağustos
2016
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Bizler Halkın Mühendis Mimarlarıyız
Projelerimizde Halkımızın da Katkısı Olsun!

Sayı: 535

Yürüyüş
21 Ağustos
2016

Halkın Mühendis Mimarları (HMM)
12 Ağustos’ta yazılı açıklama yaparak
halkı projelerinde yardımcı ve gönüllü
olmaya çağırdı. Yapılan açıklamada kısaca
şu sözler yer aldı; “Amacımız yoksul
halkımız için, ezilenler, evsiz, işsiz ve aç
bırakılanlar için mühendislik mimarlık
yapmak! Bu amaçla biraraya geldik ve
bu uğurda bedel ödeyen mühendislerin,
mimarların yolunda yürümekten onur duyuyoruz. Yoksul halkımız kendi evinin
elektrik ihtiyacını karşılasın diye rüzgar
türbinleri yaptık! Halkımız birlikte üretsin,
birlikte tüketsin, paylaşımın hazzına varsın
diye halk bahçeleri yaptık. Felçli olan,
engelli olan insanlarımız ayağa kalksın,
yürümenin coşkusunu yaşasın diye elektronik yürüteçler yaptık. Yapacağımız
daha pek çok şey var... Ancak kapitalist
bir düzende ne yazık ki hiçbir şeyi parasız
elde edemiyoruz. Ürettiğimiz şeyler elbette
ki kapitalist bir meta olarak üretilmediği
için şirket ürünleri gibi maliyet taşımıyor
ancak yine de yüklü bir meblağ tutuyor.
Bu meblağı Halkın Mühendis Mimarları
olarak tek başımıza karşılamamızın olanağı
yok. Bu nedenle çalıyoruz kapınızı. Ses
verin bize, projelerimize. Sizin de bu
üretimde payınız, katkınız, emeğiniz
olsun! Hep birlikte umutlu, mutlu, özgür,
bağımsız, baskısız ve sömürüsüz yarınlara…”

 Halk İçin Mühendislik
Mimarlık Dergisi,
Mahallelerde Halka
Ulaşmaya Devam Ediyor!
Halkın Mühendis Mimarları Bahçe
Komitesi (HMM) 9 Ağustos’ta İstanbul
– Gazi Mahallesi’nde Halk İçin Mühendislik Mimarlık Dergisi’nin dağıtımı ve
tanıtımını yaptı. Yapılan çalışmada 35
dergi halka ulaştırıldı.

 Halk İçin “Umut
Çeşmelerimiz” den Umut
Akacak!
Halkın Mühendis Mimarları (HMM)
2 Ağustos’ta, Tokat Dolay Köyü’nde faşizm tarafından kaçırılarak kaybedilen
yoldaşları Yusuf Erişti’nin ailesini ziyaret
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etti. Yusuf için babanın yaptırdığı çeşmeye
koyduğu isim ise “Umut Çeşmesi” idi.

 Halk Bahçelerini
Zenginleştiriyoruz
İzmir Doğançay Halk Bahçesi ve Tohum Merkezi’nde 9 Ağustos’ta ekime
başlandı. Yapılan çalışmada Halk Bahçesi
Komitesi, Halkın Mühendisleri, DevGenç’liler ve Doğançay halkı yeni bahçeye
umudun tohumlarını ekti. Çiğli Halk Bahçesi’nden alınan ve Anadolu topraklarından
gelen roka, fasulye, mısır, havuç tohumlarının yanısıra domates ve biber fidesi
için tohumlar toprakla buluşturuldu.

 Alternatif Projelerimizle
Halkımızın Yanındayız
Filtise Köyünde Rüzgâr
Türbini Kuruyoruz!
Halkın Mühendis Mimarları 1 Ağustos’ta köylünün isteği üzerine Tokat’ın
Almus ilçesine bağlı Filtise (Durudere)
köyüne rüzgar türbini kurmak için ön
çalışma yapmaya gitti. Köyde misafir
olarak kaldıkları yerde, faşist AKP’nin
polisleri GBT dayatmasında bulundu.
Köyde, rüzgar türbini yapılıp yapılamayacağını ve diğer ihtiyaçları üzerine sohbet
edildi. Köylüler yapılan rüzgar türbinlerini
Armutlu’dan bildiklerini ve köyde de
yapmak istediklerini söylediler. Bunun
için hazır olduklarını hatta maliyetlerini
bile hazırladıklarını söylediler. Köydeki
rüzgarın yetersiz olması durumunda ise
yaylada rüzgar türbinini hayata geçirmek
istediklerini söylediler. Ayrıca, yaylada
kalınan evlerin 200 metre aşağısında kaynak suyu olduğunu, bu kaynak suyunu
evlerin olduğu seviyeye taşımak
için boru hattı çektiklerini fakat
Mimar Meclisi, Kolektif İnşa
elektrik olmadığı için suyu yukarı
çıkaramadıklarını birkaç kez jene- Atölyesi’ne Çağırıyor!
ratör ile suyu taşıyabildiklerini söyÜlkemizde yaşanan malum dulediler. Bu suyu da yukarı çıkarmak rumlardan ötürü ertelemek duruiçin proje istediklerini ilettiler. Bu munda kaldığımız Kolektif İnşa
konuşmalar ışığında 3 Ağustos’ta Atölyesi için yeni tarihimiz: 27
tüm gün boyunca köylü ile beraber Ağustos Cumartesi – 4 Eylül Pazar
tarlada çalışıldıktan sonra akşam olarak belirlendi. Dilek Doğan Parüzeri yaylaya çıkıldı. Yaylada gerekli kı’nı birlikte inşa etmek için halkıverileri topladıktan sonra köye geri mızı Küçük Armutlu’ya davet edidönüldü.
yoruz.

ŞİMDİ TÜM CEPHELİLER İÇİN MEVZİLERİNİ GÜÇLENDİRME ZAMANIDIR!

Düzen Kirletir Halk Meclisi Temizler
Okmeydanı Halk Meclisi, mahallede bulunan ve uyuşturucu satıcıları
tarafından birer yozlaştırma üssü haline getirilen harabe evler için
çalışmalarını sürdürüyor.
Mahmut Şevketpaşa Mahallesi, Ercan Sokak sakinleri, 25 Temmuz’da
sokaklarında bulunan uyuşturucu içilen ve satılan bir harabe ev için Halk
Meclisi toplantısına katılarak şikayette bulundu. Halk Meclisi üyeleri
şikayeti değerlendirmek üzere sokak içinde bir süre çalışma yürüttü.
Yürütülen çalışmada harabe eve girişlerin engellenmesi için evin oyuk
yerinin tuğla ile örülmesi ve arka yan duvarının yine tuğla ile örülerek
yükseltilmesi kararlaştırıldı. Alınan karar 3 Ağustos’ta ev sahibinin
bilgisiyle hayata geçirildi.

 Bu Güzellik Halkın
Dayanışmasının Ürünüdür!
Gazi Halk Meclisi’nin yaklaşık 2
hafta önce yerini onarıp düzenlemek
için başlayan hummalı çalışması devam
ediyor. Mutfak dolabı, kütüphane dolapları, boya badana, mutfak tezgahı,
çatı, tabela, yer fayansları, lavabo, kapı
önü düzenleme, öndeki alanı yeşillendirme gibi belli başlı ihtiyaçlar programladığı gibi tüm Gazi halkının katkılarıyla çalışmalar sürüyor. Son olarak
çim tohumlarının ekilmesi ile de çalışma
sonlandırılacak. Bu çalışmada emeği geçen marangoza, nalbura, tesisatçıya, boyacıya, kalıpçıya, çatıcıya, tüm esnafa
ve halka teşekkür eden Gazi Halk Meclisi,
bu güzelliğin halkın dayanışmasının bir
ürünü olduğunu belirtti.
Mahallenin 80 Farklı Bölgesi
Pankartlarla Donatıldı
Gazi Halk Meclisi 50 adet 3x1 boyutunda “Halk Meclisine Katıl/ Gazi
Halk Meclisi”, 20 adet “OHAL’i Tanımıyoruz/ Gazi Halk Meclisi”, 10
adet ise Adalet kampanyası kapsamında
“Adalet İstiyoruz/Gazi Halk Meclisi”
yazılı pankart astı. 12 adet pankart 13
Ağustos’ta Sondurak bölgesine yapıldı.
Kalan pankartlar ise Sekizevler, Düz,
Nalbur, Barajüstü olmak üzere kurulan
komiteler tarafından asılacak.

 Hayatı Programlamak İçin
Kahvaltılarda Buluşuyoruz!
İstanbul’da 14 Ağustos’ta Altınşehir
Halk Cephesi, Okmeydanı Halk Meclisi
ve Tavır Dergisi emekçileri bulundukları
bölgelerde kahvaltı düzenledi.
Tavır Emekçileri – Okmeydanı Halk
Meclisi: Okmeydanı Sibel Yalçın Parkı’nda TAVIR Dergisi için kahvaltı dü-

zenlendi. Kahvaltının sonunda
yapılan toplantıda, Okmeydanı
Anadolu Parkı, Mahmut Şevket
Paşa Sağlık Ocağı önünde düzenli stant açılması ve gazete
satan bayilere dergi bırakılması
gibi yeni kararlar alındı.
Altınşehir Halk Cephesi: Halk Cepheliler mahalle halkı ile kahvaltıda buluştu. Yapılan sohbetlerde ve konuşmalarda, Yürüyüş dergisi komitelerini güçlendirme ayrıca her hafta düzenli olarak
Halk Okulu çalışması yapma kararı aldı.
12 kişinin katıldığı programda Halk
Okulları’nda anlatılacak olan konular
bölüştürüldü.

 Türkülerimiz, Marşlarımız
Bizi Birleştiriyor!
Halk Meclisi tarafından 1 Mayıs
Mahallesi’nde 11 Ağustos’ta, her hafta
düzenlediği “Zafer Bizimdir” türkü
gecesi düzenlendi. Halkın ilgisinin yoğun olduğu geceye 50 kişi katıldı.
12 Ağustos’ta ise, Liseli DevGenç’liler ve Halk Cephelilerin düzenlediği mangal yemeğine 20 kişi
katıldı.

 Kemal Delen'in Adını
Duvarlardan Silebilirsiniz Ama
Zihinlerimizden Asla
Katil polisler İkitelli'de “Kemal
Delen Parkı”nı ve “Haklıyız Kazanacağız” yazısını silmek için 15 Ağustos'ta
15 kişilik yunus ekibi, 3 özel harekât
akrebiyle, çok sayıda siville gelip halkı
tahrik ettiler. Halk parkı savunurken
eli kanlı katiller yazıları sildiler.

 Devrimci Tutsakların Sesini
Taşımaya Devam Ediyoruz!

İkitelli Mahallesi'nde 16 Ağustos'ta
hapishanelerdeki saldırıları teşhir eden,
tutsakları sahiplenen, Liseli Dev-Genç
tutsağı olan Neslihan Albayrak için
ve Adalet talebi için toplam 30 yazılama
yapıldı.

 Katilleri Sokaklarımızda
Gezdirmeyeceğiz!
Topkapı Halk Cephesi 13 Ağustos’ta
bir açıklama yaparak, AKP’nin katil
polislerinin Armutlu’da gece saat
03.00’da helikopter destekli baskınlarının halkı teslim alamayacağını ifade
etti. Açıklamada: “Siz bu mahallede
Dilekleri, Yılmazları katlettiniz. Hepsinin hesabı sorulacak. ” denildi.
Altınşehir Liseli Dev-Genç 13 Ağustos’ta açıklama yaparak, “Katil AKP
baskınlarla halkı korkutmaya, teslim almaya çalışıyor, biz buna izin vermeyeceğiz. O pis kanlı ellerinizi mahallemizden
çekin. Armutlu halktır Armutlu halkındır”
dedi.
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 Halkımızın Geleneklerine Sahip
Çıkıyoruz!
İkitelli Halk Cephesi 14 Ağustos’ta
mahallede oturan bir ailenin çocuğunun
sünnet düğününe katıldı. Bu konuyla
ilgili yaptığı açıklamada şunlara değindi:
"Düzen yozlaştırma politikalarına devam
ederken halkımızın kültürüne, tarihine,
geleneklerine sahip çıkıyor. Bizler de
mahallerimizde dayanışmayı, komşuluğu
arttırmak için iyi günde kötü günde birbirimizin yanında olmayız."
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Fransa ve Belçika’da IŞİD saldırılarıyla birlikte Avrupa’da güvenlik
konuları, yeni hak ve özgürlük gaspları yasallaştırılmaya çalışılıyor.
Irkçı ve yasakçı zihniyetiyle bilinen Meziere, teröre karşı yeni önleyici
tedbirler adı altında, bir asimilasyon
politikası olan entegrasyon girişimlerinin iflas ettiğini itiraf ediyor.
Almanya’nın İçişleri Bakanı, CDU
(Hristiyan Demokratlar Birliği)’lu
Thomas de Maiziere, 11 Ağustos
2016’da Berlin Deklerasyonu adı altında, terörü önlemek için yeni önlemler paketi düşüncesini açıkladı.
Almanya’da şu an CDU ve SPD
koalisyon hükümeti olmasına rağmen,
Maiziere kendi koalisyon ortaklarıyla
da görüşmeden, kendi düşüncelerini
partisinin önerisi olarak kamuoyuna
açıkladı. Bu şekilde, SPD’yi de baskı
altına alma niyeti ortadadır. Ancak
sonuçta kendi aralarındaki sorunlar,
biz göçmenler için bir avantaj yaratmamaktadır. Sonuçta, bu haliyle de
konunun gündeme gelmesi, Alman
hakim sınıflarının önümüzdeki süreç
içinde istedikleri bu yasal değişiklikler,
bir şekilde hayata geçirileceğini de
göstermektedir. Çünkü bugüne kadar,
Almanya’da hak ve özgürlüklerimizin
kısıtlanmasıyla ilgili bütün yeni yasalar, bu şekilde gündeme gelmiş ve
sonra da üç aşağı beş yukarı değişikliklerle hayata geçirilmiştir.

Maiziere’nin “Önlemler”
Paketinde Neler Var?
Maiziere’nin dile getirdiği “teröre”
karşı yeni önlemler paketinde neler
var:
Çifte vatandaşlığın geri alınması,
Doktor ve hekimlerin susma hakkının iptali,
Yabancıların silah ruhsatı almasının kısıtlanması,
Burka ve başörtüsünün yasaklanması.

Kimlerin Çifte Vatandaşlık
Hakları Gaspedilecek?
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Çifte vatandaşlık haklarına sahip
olan diğer Avrupa ülkelerinden gelenler, Rusya vb doğu ülkelerinden
gelenler, Türkler ve Araplar gibi
müslüman ülkelerden gelen insanlar
var. Ancak, söz konusu çifte vatandaşlık haklarının geri alınması, şu
an sadece Müslüman kökenli halklara
yöneliktir.
Bir sonraki adım da Ruslar, Polonyalılar vs. olacaktır.

Doktorların Susma Hakkı
Her ne kadar, halen tüm tıp fakültelerinde Hipokrat yemini, diploma
almak için önemli bir adım olsa da,
pratik içinde zaten bu yemin geçersizdir. Çünkü doktorların sağlık hizmeti sunması için, sigorta şirketleri
ve kapitalizmin kar işletmesi halindeki
hastanelerin, bürokratik mekanizmaları zaten yeterince engel yaratıyordu.
Doktorun kendisi hasta-doktor arasındaki “sır”rı saklasa da, hastaneler
ve sigorta şirketleri zaten böylesi bir
sırrı hiç tanımamaktadırlar.
Diğer yandan, zaten daha öncesinden de “terörist” olduğu belirtilen
hastalarla ilgili “sır”lar da iptal edilmişti. Şimdi ise, bu hak tamamen
ortadan kaldırılmak ve tüm Müslümanlar potansiyel “terörist” sayılmak
istenmektedir.

Başörtüsü Yasağı
Asimilasyonun İflasıdır
Almanya ve diğer emperyalist ülkelerin yabancılara yönelik eski politikası, entegrasyon adı altında yürütülen
asimilasyon politikasıydı. Şimdi ise,
artık Müslümanların asimile olmayacağını görmektedirler. Çifte vatandaş
olunsa da, ‘kendini Türk mü, Alman
mı hissediyorsun’ sorusunun cevabı
ezici bir şekilde, kendilerini Alman
gibi hissetmemek olmaktadır. Alman
ırkçıları da şimdi kendisini Alman
gibi hissetmeyenleri, Alman vatandaşlığından atmak ve başörtüsü gibi
yasaklarla da tamamen ötekileştirip
yasal yaptırımlar uygulayarak, sınırdışı

etmenin yollarını açmaktadırlar.
Bu katilleri Avrupa kendisi yaratmıştır. Avrupa kendisi bu IŞİD’çi
canileri yaratıp Ortadoğu halklarının
başına bela olarak yollamıştır. Ama
şimdi bunlar geri dönmeye başlayınca
da korkmakta ve korkusunu bastırmak
için tüm Müslüman azınlıkları cezalandırarak önlem almaya çalışmaktadır.

Milliyetçilerin ve
İslamcıların
İlkeleri Yoktur
Milliyetçiler ve İslamcılar amaca
varmak için, her şeyi mübah görürler.
Dünyada bugüne kadar halka karşı
işlenen suçlar, katliamlar, işkenceler,
soykırımlar hep bu iki ideoloji tarafından hayata geçirilmiştir. Ve bu
politikaların yaratıcısı da hep emperyalizm olmuştur.
Almanya’nın da baskılarla varacağı bir çözüm yolu yoktur. Tek çözüm yolu, ırkçı politikalara, sömürü
ve zulüm düzenlerine son vermektir.
Bunun için halk kurtuluş hareketlerine
yönelik saldırı ve imha politikalarını
sonlandırmak zorundadır.
DHKP’nin 14 Eylül 2001 tarihli,
13 sayılı bülteninde;
“ABD, kendisini vuran öfkenin
nedenlerinin, niçinlerinin tartışılmasını
önlemek için terör demagojileri ile
yeni bir baskı dalgasını geliştirip, o
yıkıntılar üzerinden imparatorluğunu
pekiştirme hesabı yapıyor. Hala kontrol kuramadığı bölgeleri işgale, bom-

ŞİMDİ TÜM CEPHELİLER İÇİN MEVZİLERİNİ GÜÇLENDİRME ZAMANIDIR!

balamaya hazırlanıyor. Tüm dünyayı
yine kendi istediği çerçevede tartıştırmak, kendi çıkarları doğrultusunda
yönlendirmek, gerçeği gizlemek istiyor” deniyor.

Hayır! Herkes “Terör”
Yaygarasını Bir Kenara
İtip Gerçekleri Görmeli
ve Tartışmalıdır
1. 11 Eylül; ABD ideolojisinin,
tekellerin tüm dünyaya dayattığı
ideolojinin çöküşüdür. O ideolojinin
halkları isyan noktasına getirdiğinin
en yüksek ifadesidir. Halklar o ideolojinin egemen olduğu bir dünyada,
ABD imparatorluğunun hakimiyeti
altında, açlık ve sefalet içinde yaşamak istemiyor.
2. “Terör”, “vahşet”, “savaş”,
“kan”, “intikam” demagojileri hiçbir
şeyi açıklamaz. Evet; sivil, masum
insanlar ölmüştür. Yanlıştır. Sadece
devrimciler eylemlerinde sivilleri
ayırırlar.
Bunu mahkum edelim. Ne var
ki, 11 Eylül’ün anlamı bu tartışmayla
anlaşılamaz.
11 EYLÜL’Ü ANLAMAK İÇİN
GERÇEKÇİ OLUNMALIDIR, BİLİMSEL OLUNMALIDIR. Bilimi,
tarihi, sosyolojiyi hatırlayın. En basitinden, kendi hayatına son verecek
kadar büyük bir öfke nasıl birikti?
Kim biriktirdi dağlar gibi bu öfkeyi?
Kendi yaşamını feda eden insanlar
karşısında “asarız, keseriz” tehditlerinin hiçbir anlamı yoktur.
Asarsın, kesersin, Afganistan’ı
ya da başka bir ülkeyi kana boğarsın.
Ya sonra?
Şiddet şiddeti doğurur. Bu çok
basit, herkesin bilmesi gereken bir
gerçektir.
3- Evet 11 Eylül’ü herkes düşünmek zorundadır. Amerika ne yaptı
ki, insanlar kendi hayatlarını da ortaya
koyarak böyle bir eylem yapıyorlar?
Amerikan imparatorluğunun her gün,
her saat aşağıladığı “çulsuzlar” onlar
işte. Emperyalizmin sömürmek, ulusal
onurlarını, kimliklerini yok etmek
için her şeyi yaptığı halklar onlar. Ve
o yoksullar kendi hayatlarını koyarak
yapıyorlar bunu.

Bundan daha büyük bir isyan olur
mu? Protesto yapmış duyulmamış,
“açım” çığlıkları atmış duyulmamış,
“ülkemi bombalama, bağımsızlığımı
yok etme” demiş duyulmamış. Daha
bir hafta önce “Irkçılık konferansı”nda
tüm dünya ezilen halklarının çağrılarına kulaklarını tıkamış... Ve sonuç
ortada.
Daha ne yapabilir insanlar sesini
duyurmak için?
Herkes gerçeği tartışmak, düşünmek zorundadır.
GERÇEK: MİLYARLARCA
İNSAN AÇ, TÜM DÜNYA FERYAT HALİNDE
ÇAĞRI: BİZ DÜNYANIN EZİLEN HALKLARI, EKMEK VE
ADALET İSTİYORUZ’...
DHKP’nin onbeş yıl önce yayınladığı bülten sadece 11 Eylül saldırılarının açıklamasının yanı sıra, asıl
olarak bugünün Avrupa’sının yeni
bir IŞİD saldırısı olacak diye tirtir
titremesinin ve çözümünün de analizini yapmıştır.
Bir sorunu çözmenin en bilimsel
yöntemi şudur; önce sorunun ne olduğunun tespitinin doğru yapılması
gerekmektedir. Avrupa’da bugün önlem alınması gereken ciddi bir aşırı
İslamcılık tehlikesi vardır.
Her sorunun çözümü kendi içindedir.
O halde, önce bu aşırı İslamcılık
olayının nasıl başladığı çok önemlidir.
Bunu yaratan, emperyalist asimilasyon politikalarıdır, ayrımcı, ırkçı politikalardır. Bugün, açıkça emperyalist
kültür yeni sömürge halkların kül-

türleri karşısında yenilmiştir. Kendi
ülkelerinde iken başörtüsü, türban,
burka takmayanlar Avrupa’da bunu
çok yaygın olarak kullanmaktadır.
Almanya, ırkçılığı bir devlet politikası haline getirmiş ve Alman
Türk’ü, Alman Müslümanlığı yaratma
gibi beyhude çabalar içine girmiştir.
Çünkü sorunları yaratan zaten bu
politikaların kendisidir. Dahası, Alman devleti, Almanya’da yaşayan
yabancıların sosyolojik dokusunu
değiştirme girişimlerinden derhal
çıkmalıdır.
Almanya, 1982’den bu yana Türkiyeli devrimci hareketi yasaklamaktadır. Bir yandan bir halkın devrimci,
ilerici güçlerini yasaklayıp onyıllardır
takibatlara uğratacaksınız, bir yandan
da uysal bir İslam yaratıp, milyonlarca
insanı asimile etmeye çalışacaksınız.
Diğer yandan da, yoksulluğa mahkum
edilen, geleceksiz bırakılan bir tepki
kuşağı yaratacaksın ve bu tepkiler
de sana hiç zarar vermeyecek... Bu
mümkün değildir. İşte IŞİD gerçeği
bugün bunun açık bir ispatıdır.
Maiziere’nin “önleyici tedbirleri”
de yeni hak gasplarıyla birlikte, ırkçılığın yükselmesi ve ırkçılığa karşı
yeni tepkileri yaratmaktan başka bir
işe yaramayacaktır.
Nasıl ki, “11 EYLÜL’DE ÖLEN
AMERİKALILAR’IN KATİLİ
ABD’DİR”; bugün, IŞİD katliamlarında ölenlerin kanlarında da, Avrupa’da ırkçılığını devlet politikası haline getirenlerin elleri var.
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“Mahir Çayan sempatizanı olarak yetiştirildik. Haksızlığın
olduğu yerde asla yerimizde durmamak kaydıyla...”
Hülya Şimşek

29 Ağustos- 4 Eylül
Asuman Koç
Kemal Altun:
1960 Samsun doğumludur. 30 Ağustos
1983’de Almanya’nın Türkiye’ye iade politikasını ölümü seçerek protesto etti.
Cemal Kemal Altun, faşist terörün tüm
halka saldırdığı dönemde, o safını Devrimci
Sol içinde belirledi. Ankara’da Dev-Genç
Kemal Altun
içinde mücadele etti. MHP’li Gümrük ve
Tekel Bakanı Gün Sazak’ın Devrimci Sol tarafından cezalandırılması eyleminden dolayı aranmaya başladı.
Bu dönemde yurtdışına çıkarak Almanya’ya gitti. Ne
var ki 12 Eylül faşizmiyle işbirliği içindeki Alman
hükümeti, onun Türkiye’ye iadesini gündeme getirdi.
İade kararı için yapılan mahkemede, mahkemenin iade
yönünde karar vereceği belli olunca, duruşma sırasında
mahkemenin penceresinden kendini atarak, Almanya’nın
mültecilere karşı iade politikasını ölümüyle protesto etti.
Fatma Tokay Köse:
14 Eylül 1967’de, Elazığ-Alacakaya Çataklı
Köyü’nde doğdu. 1987’de Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğrenciyken devrim
mücadelesine katıldı. 1990’a kadar, gençlik
örgütlenmesinde yer aldı. Bir süre sonra
Fatma Tokay Köse illegal örgütlenmede Kırşehir, Nevşehir ve
Kırıkkale sorumlusu olarak görevler üstlendi.
1994’te tutsak düştü. 19-22 Aralık Katliamının ardından Kütahya Hapishanesi’ne sevk edildi. Burada 6. Ölüm Orucu
Ekibi Direnişçisi olarak Ölüm Orucu’na başladı. 31 Ağustos
2002’de şehit düştü.
Ali Rıza Karagöz:
1968 doğumlu olan Ali Rıza, Sivaslı
yoksul bir Kürt (Zaza) ailesinin çocuğuydu.
Ailesinin maddi durumu nedeniyle, öğrenimini
lise ikinci sınıftan itibaren terk ederek yaşamını
işçi olarak sürdürdü. Gazi halkının faşizme
karşı
mücadelesi içinde büyüdü. Militanlığı
Ali Rıza Karagöz
ve mütevaziliğiyle tüm Gazi halkının sevdiği,
saygı duyduğu bir devrimciydi. 1990 yılından beri Devrimci
Sol üyesi olarak profesyonel devrimcilik yapmaktadır. Bir
dönem mahalli bölgelerde, gecekondu semtlerinde örgütlenme
faaliyetleri sürdüren Ali Rıza, bu süreçte birim çapında
çeşitli sorumluluklar da üstlendi. 1991 sonunda SDB üyesi
olan Ali Rıza, Temmuz 1992’de Birlik Komutanlığı görevini
üstlendi. 1 Eylül 1992’de İstanbul Avcılar’da bir işkenceci
polisin cezalandırılması eyleminde şehit düştü.

Aydemir Şahin

Hülya Ateş

Nurhan Azak

Asuman Koç, Aydemir Şahin, Hülya Ateş
Nurhan Azak, Orhan Korkut:
1994’ün 3-4 Eylül günleri boyunca Dersim’in
Çemişgezek ilçesine bağlı, Ulukale köyü Arasor
Deresi mevkiinde süren çatışmalarda şehit düştüler.
Aydemir, 1970 yılında Malatya’nın Hekimhan
Orhan Korkut
ilçesine bağlı Karaçayır Köyü’nde doğdu. Hekimhan
Meslek Lisesi’ni bitirdi. Okul ihtiyaçlarını karşılamak ve ailesine
maddi destekte bulunmak için hem okur hem de çalışırdı.
Devrimcileri tanıdıkça mücadeleye her geçen gün daha fazla bağlanarak, kısa sürede Devrimci Sol saflarında yerini aldı. Israrıyla,
mücadelesiyle, örnek kişiliğiyle 1993 Mart’ında gerillaya katıldı.
Katledildiğinde grup komutanıydı.
Hülya, 1977 Hozat doğumludur. Bir emekçi olarak büyüdü.
İlkokuldan sonrasına gidemedi ama Anadolu halk gelenekleri
okulunda yetiştirdi kendini. Düzenin kadına biçtiği rolü daha
küçük yaştan itibaren reddetti. İnisiyatifli, herkesin yardımına
koşan, sözünü sakınmayan bir genç kız olarak yetişti. Devrimci
Sol gerillalarıyla tanıştı. 1993 Temmuz’unda gerillaya katıldı.
Orhan, 1974 Kahramanmaraş doğumludur. İlkokulu bitirdikten
sonra, yaşamının büyük bölümü Dersim’de geçmiştir. Dersim’de
akrabalarının yanında kaldığı sırada devrimcileri, gerillaları tanımış
ve gerilla olmaya karar vermiştir. 1993 Ekim’inde gerillaya katıldı.
Bir halk kurtuluş savaşçısı olarak ölümsüzleşti.
Nurhan, 1974 Pertek doğumludur. Devrimcilerle 1991’de lise
ikideyken tanıştı. 1992’den itibaren Devrimci Sol’cularla birlikte
hareket etmeye başladı. Köyünde, liseli gençlik içinde, Pertek’te
görevler aldı, sorumluluklar üstlendi. Haziran 1993’te gerillaya
katıldı.
Asuman, 1971 Çemişgezek doğumludur. Okulu olan ama öğretmeni olmayan bir köyde yaşadığı için okula gidemedi. Okumayazmayı kardeşlerinden öğrendi. Çocukluktan beri devrimcilerle
içiçeydi. 1980-84 yıllarında köylerine gelen Devrimci Sol gerillalarını
tanıdı. Amcası Hayri Koç da bir Devrimci Sol’cuydu. 1991’de
Devrimci Sol gerillalarından Nazım Karaca ve Mürsel Göleli’yle
tanıştı, onlardan çok etkilendi. 1993 Nisan’ında gerillaya katıldı.
Bir savaşçı olarak ölümsüzleşti.

Ekrem Akın Savaş:
31 Ağustos 1992’de İstanbul Reşitpaşa’daki
evinde polis tarafından pusuya düşürüldü. Tüpgazını silah yaparak direndi ve şehit düştü. DevGenç’in yönetici kadrolarındandı.
Ekrem Akın Savaş

Anıları Mirasımız

Ama bir kaç gün sonra
bu çekingenliğini üstünden atıp gerilla
yaşamına adapte olmaya başladığında,
artık o ilk günkü çeHer zamanki gibi, güneş doğmadan önce kalkmış, gü- kingen ve sessiz haneşin doğuşunu karşılamaya hazırlanıyorduk. Bugün bir linden bir şey kalfarklılık vardı. İçtima sıramız, bir gün öncekine göre bir mamıştı. Artık kokaç kişi daha fazlaydı. Çünkü, Hayri Koç Müfrezesinden nuşkan, her zaman
de yoldaşlar var. “Acaba görevleri bitti de mi geri geldiler?” canlı, yoldaşlarının
diye düşünüyorduk. Yok yok öyle olsaydı hepsi gelirdi. sorunlarıyla ilgilenen,
Sadece bir kaç kişi var. Müfreze komutanımızın “Hazır bulunduğu ortama neşe
ol” emriyle herkes silahlarını sağ bacağının yanına çekerek kaynağı olan Eylem vardı.
hazır ol pozisyonunu aldı. “Sağ baştan say” komutuyla Şimdi ise silahını miras bırasağ başta duran yoldaş “bir” diyerek sayımı başlattı. Ardı kıp, aramızdan fiziki olarak ayrılsıra “iki, üç... son” sözünün ardından sayım işlemi ta- mıştı.
Konuşmaya devam ediyordu komutanımız:
mamlandı ve bulunduğumuz yemyeşil ormanda “Her Şey
“Asuman şehit düşerken: ‘Şehitler beni çağırıyor.
Parti İçin. Her Şey Cephe İçin!” şiarı en gür seslerimizle
haykırıldı. “Rahat” komutuyla birlikte silahlarımızın nam- Cemal abiyle (Nazım Karaca), Arif abi (Mürsel Göleli)
lusu öne doğru uzatıldı. Sağ eller arkaya çekilerek sol beni çağırıyorlar. Ben şehitlerin, Cemal’in, Arif’in yanına
bacak yana doğru açıldı. Kafamız sürekli Hayri Koç Müf- gidiyorum. Yoldaşlarıma, anneme, babama ve halkıma
rezesinin neden geri geldiği, görevleri bittiyse neden selam söyleyin. Hepinizi çok seviyorum.’ diyerek şehit
hepsinin gelmediği sorularıyla meşguldü. Bir şeyler vardı düşmüştür.”
Köylü kızı, doğduğu dağlardan hiç kopmamış, bir zaama neydi? Komutan bu soruların cevaplarını biz sormadan
manlar koşup oynadığı, kuzuları otlattığı dağlarına şimdi
açıklamaya başladı;
“3 Eylül’de Ulukale Köyü yakınlarında saat 16 civarında elde silah savaşmak için çıkmış ve 12’lere verdiği sözü
Hayri Koç Müfrezesine bağlı olan Aydemir Şahin (Niyazi) yerine getirerek onlar gibi şehit düşmüştü. Asuman, o saf
yoldaşın komutasındaki grubumuz düşmanla çatışmaya haliyle, sanki karşımızda durmuş bize bakıyordu “ben ölgirmiş, çatışma sonucunda 5 yoldaşımız şehit düşmüştür. medim, inadına yanınızdayım” diyordu.
Ya şehit düşen grubun komutanı Aydemir... Aydemir’in
Acımız ve üzüntümüz büyüktür. Ama bunlar kinimizin
kaynağıdır. Savaşın bedel gerektirdiğini hepimiz biliyoruz. o yürekli konuşkan, çalışkan, emekçi yapısı, oradan oraya
Bugün bu bedeli ödeyenler Nurhan Azak (Eylem), Asuman koşturan, ne olursa olsun, söylenen herşeyi hiç sızlanmadan
Koç (Makbule), Hülya Ateş (Perihan), Orhan Korkut (Ha- büyük bir zevkle yerine getiren yapısını keşke herkes gösan) ve Aydemir Şahin (Niyazi) yoldaşlarımız olmuştur. rebilseydi. O’nu tüm yoldaşlarımız tanıyabilseydi.
Hülya’nın o içten ve sıcak kahkahası halen kulaklarıYarın içimizden biri de bu onura layık olabilir. Şehitlerimizin
mızda
çınlıyordu. Canlılığı ve hareketli olmasından dolayı,
hesabını sormak boynumuzun borcudur. Onlar şehit düşerken bize mesajlar iletmişlerdir. Eylem, şehit düşerken halkımız O’na “tam erkek gibi” derdi. Ve Hülya’yı seversilahını yanındaki yoldaşına verip ‘Silahımın düşmanın lerdi. O’nun insanlarla kısa sürede kaynaşması her zaman
eline geçmesini istemiyorum. Silahıma iyi bakın. Yoldaş- bizim için örnekti.
Orhan’ın sessiz, sakin yapısı, söyleneni yapan, sessizlarıma ve halkıma selam söyleyin. Hepinizi çok seviyorum’
liğinin altında düşmanına büyük bir öfke taşıyan davranışları
demiştir.”
Her zaman gülen, neşeli, canlı ve gözlerinde hayatın ve atikliği bir bir gözlerimizin önünden geçiyordu.
Beynimizde hüzün, öfke ve kinden başka bir şey yoktu.
canlılığının pırıltısı hiç sönmeyen can yoldaşımız silahını
miras bırakıp ayrılmıştı aramızdan. İlk katıldığı günlerde Gözlerimizden bunu görebilmek mümkündü.
Ve içtima bitmek üzereyken komutanın:
hiçbir şeye ses çıkarmaz, sadece güler ve biraz da çekingen
-Söylemek istediğimiz bir şey var mı? sorusuna hepidururdu. Sanki gerillaya katıldığına inanmıyor gibiydi.
mizin cevabı aynıydı:
-Hesabını soralım. Hem de kanları kurumadan
Hülya Şimşek: 4 Mart 1963’te Erzincan’da doğdu. soralım!..
Pir Sultan ve Mahir sevgisiyle büyüdü, kendi deyimiyle
Komutan da onaylayarak:
“15 yaşından beri katıksız bir antifaşist” tir. Anadolu
-Evet kanları kurumadan hesabını soracağız!..
TAYAD’ın kurucu üyelerinden biriydi. F Tipleri gün- diyerek konuşmasını tamamladı.
deme geldiğinde, Bursa’da destek eylemine başladı.
Bu, Beşler’imize verdiğimiz sözümüzdü ve
Tutuklandı. Eylemini bırakmadı. Tahliyesinin ardından verdiğimiz sözü de tuttuk...
Küçükarmutlu’ya gelerek Ölüm Orucu’nu orada sürHülya Şimşek
dürdü. 31 Ağustos 2001’de, Ölüm Orucu’nun 286.
gününde Armutlu’daki direniş evinde şehit düştü.

Nurhan AZAK’ı
Gerilla yoldaşları anlatıyor:

Daha Güzel ve Aydınlık Yarınlar İçin
Halkımızla, YÜRÜYÜŞ’ümüz ile Bu Yolu Yürüyeceğiz

Sayı: 535

Yürüyüş

YÜRÜYÜŞ'ümüzle çözümsüzlüğe,
keşkelere, umutsuzluğa karşı alternatif
olup umudu büyütmeye devam ediyoruz.
Bu hafta da, umudu büyüttüğümüz pek
çok örnekle sizinleyiz; Aylardır İstanbul
– Armutlu’da demokratik bir mevziinin
molozlarını kaldırmaya çalışan Halk
Cepheliler, baskılara teslim olmadı ve
bu ahlaksız düzenin yıktığı kurumlarını
yeniden inşa etmek için elini işe attı.
Yaşlı ana babalarımızın, yani halk dilinde
dede ve ninelerimizin daha rahat ortamlarda yaşamlarını sürdürmeleri için
Vefa Evi açıldı. Tüm engelleme çabalarına rağmen Grup Yorum, Munzur'da
halkla buluştu, direniş türkülerini, marşlarını söyledi. Devrimci Tutsaklarımız
hapishanelerde, faşizme karşı onurlu
direnişine coşkuyla, zafere olan inançla
devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta içerisinde yapılan
dergi dağıtımlarından derlediklerimiz
şu şekildedir;

İkitelli

21 Ağustos
2016

İSTANBUL
Dağevleri: Dev-Genç’liler 13
Ağustos’ta Yürüyüş Dergisi dağıtımı
yaptı. Çalışma esnasında halka 2728 Ağustos’ta yapılacak olan “Bilgi
Güçtür Kitap Festivali” için çağrı
yapıldı ve birçok yere afiş asıldı.
Hacıahmet: Dev-Genç’liler 7 Ağustos’ta mahalleden de bir gencin katılımı
ile Yürüyüş Dergisi dağıtımı yaptı.
Liseli Dev-Genç’liler 15 Ağustos’ta umudun sesi Yürüyüş dergisi
ve DEV-GENÇ dergisi dağıtımı yaptı.
Dergi dağıtımının yansıra 4 Eylül’de
Halk Cephesi’nin Ankara’ya yapacağı
Adalet Yürüyüşü için bildiri dağıtımı
yaptı.
Bakırköy: Liseli Dev-Genç’liler
17 Ağustos’ta Yürüyüş ve DEV-GENÇ
Dergisi’ni halka ulaştırdı. Yapılan çalışmada 25 Yürüyüş Dergisi, 10 DEVGENÇ Dergisi halka ulaştırıldı.
Taksim: Liseli Dev-Genç’liler 8
Ağustos’ta Yürüyüş Dergisi dağıtımı
yaptı. Çalışmada 20 dergi halka ulaştırıldı.

58

Gazi - DİH

Kadıköy: Dev-Genç’liler 12
Ağustos’ta umudun sesi Yürüyüş
dergisinin dağıtımını yaptı
1 Mayıs: Halk Cepheliler 11
Ağustos’ta 1 Mayıs Caddesinde dergi
dağıtımı yaptı. Çalışmada katil devletin tutsaklara uyguladığı baskı ve
işkence halka anlatıldı
Örnektepe: Halk Cepheliler 1012 Ağustos’ta halka umudun sesi
Yürüyüş Dergisi’ni ulaştırdı. Çalışma
esnasında yapılan konuşmalarda genel
olarak OHAL kararı ve uyuşturucu
sorunundan bahsedildi
Sarıgazi: Halk Cepheliler 10, 12
Ağustos’ta halka gerçeğin sesi Yürüyüş dergisini ulaştırdı
Gazi: Devrimci İşçi Hareketi
(DİH) 5, 11 ve 12 Ağustos’ta mahallede Yürüyüş Dergisi dağıtımı ve
14 Ağustos’ta DİH’in yaptığı pikniğe
çağrı çalışması yaptı. Çalışmada mahallede bulunan tekstil atölyeleri gezildi ve orada bulunan işçilere pikniğin bildirileri ve Yürüyüş Dergisi’nin içeriği anlatıldı.

Eskişehir: Halk Cepheliler 7, 8,
9 Ağustos’ta Gültepe ve Yıldıztepe
Mahallesi’nde gecekondu bölgesinde
Yürüyüş Dergisi dağıtımı yaptı.
ANADOLU
Mersin: Halk Cepheliler 12 Ağustos’ta Demirtaş (Alsancak) Mahallesi’nde esnaflara Yürüyüş Dergisi
dağıtımı yaptıi .
Ankara: Dev-Genç’liler 15, 16
Ağustos’ta Yüzüncü Yıl, Tuzluçayır
Ege Mahallesi’nde ve Abidin Aktaş
Sokak’ta Yürüyüş dergisi dağıtımı
ve “Adalet İçin Açlık Grevindeyiz!”
afişleri astı. Genel olarak öğrencilerin
yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan çalışmada Ankara’da yapılan
“Adalet İçin Açlık Grevindeyiz!”
kampanyası anlatıldı.
Kuruçeşme: Halk Cepheliler 12
Ağustos’ta “1 Al 1 Ver” kampanyası
başlatarak bir kişiye 2 dergi vererek
başka birine ulaştırmayı hedefleyen
çalışma ile Yürüyüş Dergisi dağıtımı
yaptı.

ŞİMDİ TÜM CEPHELİLER İÇİN MEVZİLERİNİ GÜÇLENDİRME ZAMANIDIR!

