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“ BİZ SADECE BİR ÖRGÜTTEN BAHSETMİYORUZ;
SAVAŞ ÖRGÜTÜNDEN BAHSEDİYORUZ...”
(DURSUN KARATAŞ)

SAVAŞ ÖRGÜTÜYÜZ,
HALK İKTİDARI İÇİN SAVAŞIYORUZ-2

Parti-Cephe Geleneğimiz Kızıldere’de Doğdu,
46 Yıl Süren Dişe Diş Bir Savaşla Büyüttük...
SAVAŞ ÖRGÜTÜ; SAVAŞA GÖRE ŞEKİLLENMİŞ
KADROLAR, KOMUTANLAR VE SAVAŞÇILARDAN OLUŞUR!
“Yönetici, önder insan; kavramın içeriği gereği bir topluluğu,
kitlesel veya askeri eylemi programlayan, planlayan, bunu hayata
uygulayan, sonuç alan ve bu sonuçlar üzerinde tekrar değerlendirmeler
yaparak, sürekli olarak üreten, kitlelere ve kadrolara hep bir adım
ilerisini gösteren, küçük küçük zaferlerden büyük zaferler elde etmesini
bilen, önderlik yeteneklerine sahip insandır.
Kendi savaş ve devrim gerçeğimiz içerisinde bir önder yönetici; her
şeyden önce Marksist-Leninist tarzda düşünüp yaşayan, devrim davasına
her şeyiyle kendisini adamış, onun dışında herhangi bir uğraşı olmayan
bir insandır.
Kendini ve dünyayı çözümlemiş, kendisini ülkesinin ve dünya
halklarının kurtuluşu için feda etmeyi göze almış, emperyalizmin ve
oligarşinin Marksist-Leninistleri yok etme saldırılarına karşı, her ne
pahasına olursa olsun, bulunduğu her yerde halk kitlelerine önderlik
etmeyi, devrimci savaş doğrultusunda parti örgütleri yaratmayı,
devrimin çıkarları için çalışmayı yaşam biçimi haline getirmiş, bunları
yapmadığı veya yapamadığı zaman kendine ihanet ettiğini bilen
insandır.
O; sabrın, kararlılığın önemini, gerektiğinde hiç kimsenin cesaret
edemeyeceği anda tereddütsüz kendisini de feda ederek cüretli
olabilmenin gerektiğini bilmek durumundadır.” (Kongre Kararlarından)
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Yazımızın ilk bölümünde;
“- Savaş örgütü, dünyayı ve ülkeyi
tahlil etmiş, kendini bugünün dünyası
ve ülkemiz gerçekleri çerçevesinde
savaşa göre örgütlemiştir.
- Savaş Örgütü Olmak İdeolojik
Netliğe Sahip Olmaktır.
- Savaş Örgütü, Stratejik Hedefinden
Hiçbir Zaman Kopmaz...” demiştik.
Savaş örgütünü incelemeye devam
edelim.
Savaşa göre şekillenmiş kadrolar,
komutan ve savaşçılar olmadan da
bir savaş örgütü olmak mümkün değildir. Diğer bir ifade ile:
Bir savaş örgütünün kadroları, komutanları, savaşçıları savaşa göre şekillenmiştir.
Nedir savaşa göre şekillenmek?
Savaşımız, emperyalizme ve oligarşiye karşı Halk Kurtuluş Savaşı’dır.
Savaşımız, emperyalist güçlerin ve oligarşilerin niteliği gereği ölümüne bir
savaştır. Emperyalizm ve oligarşiler,
kendilerine lüks yaşam, sınırsız tüketim
gücü ve olanağı veren, tüm bunların
daha da ötesinde her istediklerini yapabildikleri, her istedikleri kararı alabildikleri bir güç sağlayan iktidarlarını
kaybetmemek için milyonları, onmilyonları sorgusuz sualsiz katletmekten
çekinmeyecek bir düşmandır. Bunun
örnekleri tarihte yaşanmış ve günümüzde
yaşanmaktadır. Savaşımız, bu düşman
güce karşı savaşmak ve kazanmak zorunda olduğumuz bir savaştır.
Bu savaşı kazanmak mümkün müdür?
Evet, dünya tarihinde sözünü ettiğimiz düşman gücün yenildiğinin çok sayıda örnekleri vardır. Çarlık Rusya’sında
yenildiler. İkinci Paylaşım Savaşı’nda,
Çin’de, Doğu Avrupa ülkelerinde yenildiler, Vietnam’da, Kore’de, Afrika
ülkelerinde, Latin Amerika ülkelerinde
yenildiler. Yani, yenilgi yaşamadıkları
kıta yoktur. Yenildiler, çünkü tarihin
yasaları yenileceklerini söylüyordu. Yenildiler, çünkü savaştıkları halkların bu
dev görünümlü düşmanı yenmekten
başka çıkış yolu yoktu. Halklar, yendiler
ve gördüler ki, karşılarındaki dev cüsseli
kaplan, kağıttan imal edilmişti.
Sıra bizdedir. Savaşacak ve yeneceğiz.
Savaşa göre şekillenmek, savaşmak

ve yenmektir.
O halde, savaşa göre şekillenmek,
düşmanla savaşabilecek ve düşmanı yenebilecek, bir ruh, coşku, siyasi bilinç
ve dinamizme, ideolojik donanıma, düşmanı imha edebilecek askeri donanıma,
cürete, kararlılığa ve atılganlığa ve yeri
geldiğinde savaşı kazanmak için kendini
feda etmekten kaçınmayacak feda bilincine sahip olmak demektir. Ve en
önemlisi, savaşa göre şekillenmek,
bugün sahip olduğun ve yarın sahip
olacağın özelliklerle yetinmemek, sürekli
yenilenmek ve gelişmektir.
Diğer bir ifade ile, savaş örgütünün
kadroları, komutanları, savaşçıları
hatta olabildiği ölçüde sempatizanları
ve taraftarları da savaşın yasalarını
öğrenmekle ve uygulamakla yükümlüdürler. Kural; savaşın yasalarını öğren, yenilgilerin öğrencisi ol kuralıdır.
Savaşın yasaları, savaşın dışında öğrenilmez. Savaşarak öğrenilir. Savaşta
zaferler kazanarak ve yenilgiler yaşayarak öğrenilir. Burada esas olan
savaşmak ve yenilgilerin öğrencisi
olmayı başarmaktır.
Mao, “Pratik Üzerine” başlıklı yazısında savaşı savaş içinde öğrenmeyi
şöyle anlatır: “Eğer bir savaşı yönetenlerin savaş deneyimi yoksa, ilk
aşamada belli bir savaşın yönetilmesiyle ilgili kapsamlı yasaları kavrayamazlar. İlk aşamada sadece bir
sürü çarpışmaya girip çıkarlar, üstelik
de bir çok yenilgiye uğrarlar. Ama bu
deneyim (kazanılan savaşlardan ve
özellikle de kaybedilen savaşlardan
kazanılan deneyim) onların tüm savaşın iç sürecini, yani o belirli savaşın
yasalarını kavramalarını, strateji ve
taktiklerini anlamalarını ve böylece
savaşı güvenle yönetmelerini sağlar.”
(Mao, Pratik ve Çelişki Üzerine, Epos
Yayınları, Sayfa:76)
Halk savaşının yasaları diyor ki;
“Halk savaşı politikleşmiş bir askeri
savaştır. Yani sosyalistlerin halk savaşındaki temel mücadele metodları askeri
savaş metodudur. Bu savaş klasik savaş
metoduyla değil, politikleşmiş askeri
savaş metoduyla yürütülür. Bu savaşta,
bütün demokratik ve ekonomik amaçlı
hareketler, kitle gösterileri vs. bu politikleşmiş askeri mücadeleye tabidir.
Çalışma tarzında, devrimcileri reviz-

yonist ve oportünistlerden ayıran temel
kriter budur.” (Mahir Çayan- Bütün
Yazılar Syf.281 Boran Yayınevi)
Yani silahlı mücadele temel; diğer
mücadele biçimleri ona tabidir. Yani illegal mücadele temel, legal alandaki
mücadele (demokratik mücadele) ona
tabidir. Bu mücadele biçimini temel almayan, bu mücadele biçimine göre kendini şekillendirmeyen, revizyonist ve
oportünist bir kafa yapısına sahiptir.
Savaşımızın niteliğini tanımlamak,
aslında savaş örgütünün kadrolarını,
savaşçı ve komutanlarını tanımlamış
olmaktır. O halde, savaş örgütünün
kadroları öncelikle, silahlı ve illegal
mücadeleyi örgütleyecek bir kafa yapısına, düşünce tarzına, mücadele anlayışına sahip olmalıdır.
Savaşımızın geldiği aşama ve güncel
hedeflerimiz hiç unutulmamalıdır. Savaşı
kazanmamızın tek bir yolu vardır; “düşmanı şehir merkezlerine hapsetmek,
kırda ve şehirde silahlı ekipleri, milisleri
çoğaltmak...” Yani, ülkemizin bütün
dağlarında olacağız, şehirlerde yoksul
halkımızın yaşadığı gecekondu mahallelerinde halk örgütlenmelerimizi büyütüp, Halk Meclisleriyle, halk komiteleriyle, milislerle, düşmanı şehir merkezlerine hapsedeceğiz.
O halde, bir kadro bu hedeflere
ulaşmanın önündeki tüm engelleri süratle ortadan kaldırmalıdır. Bunun için
önce kendinden başlamalı, kendi kişiliğindeki engelleri ortadan kaldırmalıdır. Kendiyle savaşmalı ve savaşımızın ihtiyaçları çerçevesinde kendini
yeniden yaratmalıdır.
Aşur Korkmaz ve Özlem Ercan yoldaşlarımız, kendini yeniden yaratmanın
iki örneğidir. Bayrampaşa Hapishanesinde tutsaktılar. Düşman F Tipi hapishaneler saldırısını gündeme getirdiği
dönemde, kendilerini yeniden yarattılar.
Bulundukları yerden hızla koşmaya başladılar, en önlere geçtiler, 19 Aralık
2000’de düşman hapishanelere saldırdığında, kendilerini feda ettiler. 7 yıl
süren Ölüm Orucu direnişimizin akacağı
yatağı belirleyen yoldaşlarımızdan oldular. Asla teslim olunmayacak, direniş
mutlaka zafere taşınacak. Ve bedenini
tutuşturarak kendini feda ederken Aşur
yoldaşımız, “gözüm arkada kalmayacak”
dedi, hareketi sınırsız bir güvenle yol-
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daşlarına emanet ederken, son anında
aklında vatanımızın bağımsızlığı,
halkımızın kurtuluşu ve bu savaşa
önderlik edecek olan savaş örgütümüzün geleceği vardı.
Savaş örgütünün savaşa göre şekillenmiş kadroları olacağız, önderlerimiz ve şehitlerimizden aldığımız
emaneti zafere taşımak için. Vatanımızın bağımsızlığı, halklarımızın
kurtuluşu için. Bağımsızlık, demokrasi
ve sosyalizm için.
İkinci olarak, savaş örgütünün
kadrosu; ancak, halkı halk savaşı
perspektifiyle örgütlemeyi başardığında, savaşımızın gelişimi önündeki engelleri kaldırmayı başarabilir.
Sorun, hemen her konu ve hemen her
alanda halkı örgütlemeye gelip dayanmaktadır.
Halkı örgütlemek, savaş örgütünü
yenilmez kılar. Amerikan emperyalizmine diz çöktüren Vietnam halk
savaşının komutanı General Vo Nguyen Giap, halkın savaşa katılımının
önemini şöyle anlatıyor: “Mücadelenin
ta başından beri -düşmanlarının sayısından, gücünden ve kaynaklarından
bağımsız olarak- bu ilk kadroları yenilmez kılan nedir? Bu halkın desteğidir ve kadrolar gittikçe daha yüksek
derecede kitlelerin bu desteğinin hükmü
altında olacaktır.” Giap.
Halkı nasıl örgütleyeceğiz?
Düşünce tarzımız devrimci olacak.
Yaşamımız devrimci olacak.
Çalışma tarzımız devrimci olacak.
Düşünce tarzımızın devrimci olması
ne demektir? Diyalektik-Materyalizm
bilimi düşüncemizi belirleyecek demektir. Yani, 4+3 dediğimiz diyalektiğin dört maddesi ve materyalizmin
üç maddesi ile düşüneceğiz ve pratiğimizi bilimsel düşünce yöntemi ile
belirleyeceğiz.
Yani, diyalektik materyalizmin bize
öğrettiği şekilde;
Her olayı neden sonuç ilişkisi
içinde ele alacağız. Kendimiz ve yoldaşlarımızın, hata ve zaaflarına karşı
uyanık olacak, bunları neden sonuç
ilişkisi içinde ele alıp değiştireceğiz.
Bulunduğumuz birim ve alanda
herkesin değiştirilebileceği ve eğitilebileceği bilinciyle hareket edeceğiz.
Halkı örgütlemek için emekten ka-

“Eğer bir savaşı yönetenlerin savaş deneyimi yoksa, ilk
aşamada belli bir savaşın yönetilmesiyle ilgili kapsamlı yasaları kavrayamazlar. İlk aşamada
sadece bir sürü çarpışmaya girip çıkarlar, üstelik de bir çok
yenilgiye uğrarlar. Ama bu deneyim (...) onların tüm savaşın
iç sürecini, yani o belirli savaşın yasalarını kavramalarını,
strateji ve taktiklerini anlamalarını ve böylece savaşı güvenle
yönetmelerini sağlar.” (Mao)
çınmayacak, asla umutsuzluğa kapılmayacağız.
Halkı örgütlemekte hızlı olacağız,
fakat sabırsız olmayacağız. Bileceğiz
ki, hiçbir şey bir anda ve emeksiz değişmez. Düşünerek, planlayarak, örgütlü bir şekilde harcadığımız emek
mutlaka bir birikim yaratır ve sonuçta
çalıştığımız birim ve alanda bir dönüşüm yaratır.
Bileceğiz ki, halkı örgütlemek, bulunduğumuz birim ve alanda çelişkileri
doğru tespit etmek, bulunduğumuz
birim ve alanı çok iyi tanımakla mümkün olacaktır. Halkı tanımak ve çelişkileri doğru tespit etmek, örgütlenme
çalışmamızda atacağımız ilk adım olmalıdır.
Bileceğiz ki, örgütlenmemizi belirleyen halkın maddi yaşam koşullarıdır. Bunun anlamı, öncelikle çelişkinin en yoğun olduğu yerde örgütlenmeliyiz. Çelişkinin en yoğun olduğu
yerler, halkımızın en yoksul kesiminin
yaşadığı bölgelerdir. O halde öncelikle
buralara gideceğiz.
Savaş örgütünün kadrosu, eğer
halkı örgütleyemiyorsa öncelikle yaşamına bakması gerektiğini bilecek.
Nasıl yaşıyorsak, öyle düşünürüz. Ve
pratiğimiz bu düşüncemize göre şekillenir. Başarının birinci yolu yaşamımızı örgütlemektir. Yaşamımızı devrimcileştirmektir.
Savaş örgütünün kadrosu, olaylara,
sorunlara bilinemezciliğin, belirsizliklerin
yarattığı puslu bir havada bakmazlar,
her şeyin bilinebilir olduğu bilinciyle,
önce sorunları, olayları anlar, çözümleme
yapar ve çözümünü geliştirir.

Devrimci düşüncenin bir savaş
örgütü kadrosuna kazandıracakları
başlıklar halinde bunlardır denilebilir.
Devrimci yaşam, savaş örgütü
kadrosunun çalışma yaptığı alanda,
halkı daha baştan yaşamıyla etkilemesi anlamına gelir. Yaşamı devrimci olmayan bir kadro, savaşçı,
daha baştan halkı örgütleme gücünü
kaybetmiş demektir. Söyledikleriyle
yaşamı uyumsuz olan kadro ve savaşçılarımızın halk nezdinde inandırıcılığı olmayacak, halka güven
vermeyecektir. Yaşamı devrimci
olan kadro, disiplinli ve kurallı çalışma tarzıyla hem halkı örgütlemekte, hem de düşmanın saldırıları
karşısında güçlü, dirençli, gizlilik kurallarına uygun örgütlenme yaratmada
başarılı olabilecektir.
Ancak, devrimci düşünce ve yaşama
sahip olan bir kadronun çalışma tarzı
da devrimci olabilecektir. Çalışma tarzımızı belirleyen, sürecimizin özellikleridir. Sürecimiz; her alanda savaşı büyütmek, illegal örgütlenmelerimizi, halk
örgütlenmelerimizi büyütme, gerilla ve
milis örgütlenmelerimizi büyütme sürecidir. O halde, çalışma tarzımız, bu
hedeflerimize göre şekillenecek, demokratik alanda çalışma yaparken bile, illegal mücadelenin örgütlenmesini başaran bir çalışma tarzına sahip olacağız.
Ve tüm hedeflerimize ulaşmak için
eğitimin temel işlevini unutmayacağız.
“Silahlı güçlerin savaşma kudretinin kaynağını, siyasi çalışmayı durmaksızın güçlendirmek; bu da temel
bir ilkedir. Kadroların ve savaşçıların
politik çizgi ve görevlere, askeri çizgi
ve görevlere, partinin bütün direktifleri
ve devletin yasalarına uyum sağlamaları için politik eğitim ve ideolojik
önderliğe özel önem verilmesi; silahlı
güçlere Marksizm-Leninizmin aşılanması; ulus bilinçleri ile birlikte sınıf
bilinçlerinin yükseltilmesi; yurt sevgisi,
sosyalizm ve proleterya enternasyonalizminin zihinlerine yerleştirilmesi;
ve bu temelde savaşkanlıklarının ve
dövüşmek ve kazanmak kararlılıklarının artırılması...” (Vietnam Ulusal
Kurtuluş Savaşı-GİAP)
(devam edecek)
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FAŞİZMLE YÖNETİLEN BİR ÜLKEDE DEVRİMCİLER
HER ZAMAN DİRENİŞ İÇİNDEDİRLER
DİRENİYORUZ, SAVAŞIYORUZ…

OHAL’İ TANIMIYORUZ!
-15 Temmuz sonrası polis ve
faşistler iş birliği halinde
mahallelere saldırdılar…
Sarıgazi, Çayan, Gazi,
Okmeydanı ve İkitelli’ye
saldırılar oldu.
-En az 73 Halk Cepheli
İkitelli
Edirne
gözaltına alındı, bunların
içlerinde hala gözaltı süresi
devam edenler var.
-16 Halk Cepheli tutuklandı.
-7 Ağustos günü katil polisler
Çayan Mahallesi’nde halka
ateş açtı. Halk, polisleri
mahalleden kovdu.
-Tekirdağ ve Edirne F Tipi
İkitelli
Hapishaneleri önünde hak
gasplarını protesto eden TAYAD’lı Ailelere polis ve jandarma saldırdı.
-Grup Yorum’un İkitelli konserine polis saldırdı.
Barikatların ardında ve polis saldırısı altında konser devam etti.
-1 Mayıs ve İkitelli’de halkın adalet talepli yürüyüşlerine saldırılar oldu.
-22 Ağustos günü sabaha karşı Gazi Halk Meclisi pazar yeri
polisler tarafından yıkıldı.
-Müvekkilleriyle görüşemeyen Halkın Hukukçuları, Çağlayan’da
İstanbul Adliyesi’nde oturma eylemi yaparak görüş hakkı kazandılar.
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DARBELER, OHAL’LER HEPSİ HALKA KARŞIDIR
HALKI DAHA ÇOK SÖMÜRMEK, DAHA ÇOK SOYMAK İÇİNDİR!

Sayı: 536

Yürüyüş
28 Ağustos
2016

8

“OHAL millete değildir. OHAL
bize, kendimize ilan edilmiştir. Hükümete, devlete ilan edilmiştir. Bu
darbe girişimini yapanlar, onların
destekçilerinden hesap sorulması
için biz kendimize OHAL ilan ettik.
Millet serbest...”
Başbakan Binali Yıldırım geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada
bu sözleri söyledi. “OHAL’i biz kendimize ilan ettik” diyor.
Bu tam bir demagoji ve yalandır.
Ve ekonomi ile ilgili de şu açıklamaları yapıyordu Binali Yıldırım:
“Ekonomimiz dimdik ayakta. Darbe sadece  ekonomimizde şöyle bir
etki yaptı; Rusya ile uçak krizi olduğu
zaman ekonomik  göstergelerde ne
kadar değişim olduysa, bu hain darbe
teşebbüsünden sonra da o  kadar
değişim oldu. Dolayısıyla Türk ekonomisi, bankacılık sistemi, bu çok
büyük bir hainlik, çok büyük bir olay,
hiç tınmadı bile, tıkır tıkır bütün
sistem çalıştı.
Vatandaşlar darbeden sonraki ilk
mesai günü 2,5 milyarlık dolar bozdurdu, bankalara yatırdılar. Bugüne
kadar ise 11 milyar dolar, yani nereden bakarsan 30 milyar liradan
fazla parayı bankalara getirdi, yatırdılar. Döviz bozdurarak... Vatandaş
sadece bu hain darbe girişimini bastırmakla kalmadı, Türk ekonomisinin
de bu darbeden etkilenmemesi için
gereken her türlü katkıyı sağladı.”
(Milliyet, 06.08.2016)
Yalanlar devam ediyor: Ekonomi
tıkırındaymış! Kim için tıkırında ekonomi? Halk için mi? Yalan. Halk
daha fazla yoksullaşmaktadır. Bakın
OHAL’den sonraki uygulamalarına,
çıkardıkları yasa ve KHK’lara. Artık
meclise de gerek duymadan, anayasa
engeli de taşımadan istedikleri yasayı
çıkartıyorlar. CHP’si, MHP’si ile burjuva muhalefeti; AKP’nin OHAL ile
meclisi devre dışı bırakmasına sözde
karşı çıkıyorlar, ancak gerçekte yapılan düzenlemelerin sorumluluğundan, yıpranmaktan kurtarıyorlar kendilerini bir anlamda.
Faşist AKP iktidarı, OHAL sonrası
ekonomi alanında pek çok düzenleme

yaptı ve yapmaya da devam
ediyor.
“Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması” adı verilen
yasa teklifi ile AKP; sermayenin ödemediği vergilere,
sosyal güvenlik primlerine
yeni bir af getirecek. Kaynağı
bilinmeyen zenginliklerin
yani kara paranın ülkeye gelişinin önü düzleniyor bu düzenleme ile.
“Yatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilgili” düzenlemelerle tekellere daha fazla kolaylık
getiriliyor.
Bireysel emeklilik düzenlemesi
de OHAL sonrası gündeme getirilen
düzenlemelerin başında geliyor. Böylece bu alanı da tekellere açıyorlar.
“Varlık Fonu” düzenlemesi... Ve
son olarak da tüketimi ve bununla
bağlantılı olarak borçlandırmayı özendirecek, daha yüksek bir borçlanmayı
mümkün kılacak düzenlemeler...
Ve yüzden fazla kurumun özelleştirilmesinin yolunun açılması. Adeta satılmadık şey bırakmıyorlar. Kendi
deyimleriyle “devleti satıyorlar.”
Tüm bu düzenlemelerin özü, yerli-yabancı tekellerin sömürü olanaklarını
büyütmek, halkın alın terini, ülkenin
kaynaklarını yağmalamak ve talan etmek, soygun ve sömürüyü her türlü
denetimin, yasanın dışına çıkarmaktır.
İşte OHAL’in özetidir bu durum.
Neden OHAL’lere ihtiyaç duyduklarının ifadesidir. Oligarşi OHAL ile
kendisini ekonomik olarak da yeniden
yapılandırmış oluyor bir anlamda.
Gündeme getirdiği siyasal düzenlemelerle, yani baskı ve terörle, soygun
ve sömürüye karşı muhalefetin önünü
daha baştan kesmek istiyor.
İşte bunun için OHAL kendilerine
değil, halka yönelik çıkartılmıştır.
Tıpkı 12 Eylül faşist cuntasının halka
karşı çıkartıldığı gibi.

Oligarşinin Ekomomik
Krizden Çıkmasının
Çözümü;
Darbeler, OHAL’ler,

Sıkıyönetimlerdir...
Cumhurbaşkanı, Başbakanı, bakanları ile AKP yöneticileri kaygı
duymayın her şey yolunda, ekonomimizde sağlam ve ayaktayız diyorlar.
Yaptıklarına baktığımızda bunu kimin
için söylediklerini, ne için söylediklerini de görebiliriz.
AKP daha önce gündeme getirip
geri çektiği kara para düzenlemesini
şimdi OHAL sonrasında yeniden
gündeme getirdi.
“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması” adı verilen yasa teklifi
ile AKP iktidarı sermayenin ödemediği
vergilere, sosyal güvenlik primlerine
yeni bir af getirirken, bir yandan da
yurt dışındaki “para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası
araçları ile her türlü gemi, yat ve
diğer su araçlarının” Türkiye’ye getirilmesinin yolunu açıyor. Böylece
yurt dışında elde edilen ve kaynağı
bilinmeyen zenginliklerin Türkiye’ye
getirilmesinde nereden bulunduğunun,
kaynağının ne olduğunun araştırılması
engellenmiş olacak.
Varlık barışı denilen düzenleme
kara para aklanması anlamına geliyor.
Bu yolla 30 milyar TL civarında bir
sıcak paranın ülkeye geleceği söyleniyor.
Birbirini tamamlayan diğer iki düzenleme de Zorunlu Bireysel Emeklilik
ve Varlık Fonu düzenlemesidir.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES),
OHAL’den önce AKP’nin gündeminde olan bir tasarıydı. Mayıs ayı
sonunda Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bireysel Emeklilik Sis-
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temi’ne (BES) otomatik katılımı sağlayacak çalışmanın hazır olduğunu
duyurmuştu. Taslaktaki yeni çalışmaya göre 45 yaşın altında kalan
tüm çalışanların otomatik olarak
BES’e dahil edileceği, zorunlu olarak
100 lira kesinti yapılacağı, kişinin
isterse ancak 6 ay sonra ayrılabileceği
fakat çıkışın da minimum 1-2 yılı
alabileceği ve de asgari ücretlilerden
dahi zorunlu kesinti yapılacağı düzenlemede yer alan ayrıntılardır.
Uygulamanın özü açıktır;
Patronlar üzerindeki yükü tümüyle
almak, devletin SGK sorumluluğunu
da hafifletip çalışanlara yüklemek.
Bir havuz oluşturulmaya çalışılıyor.
Dahası bu havuzun kaynağı bireysel
emeklilik zorunlu hale getirilerek
büyütülmeye çalışılıyor. Ne için? Tekellere sunmak için. Emekçinin emeği
tekellere pazarlanıyor.
“Bireysel emeklilik sistemine dahil
olanlara damga vergisi muafiyeti getiriyoruz... Uluslararası firmalar, dünya devi bir firma var, Türkiye’yi bölgesel üs yapmaya karar verdi. Bunu
verince Türkiye’den 70 ülkeyi buradan yönetmeye karar verdi” diyerek
Zorunlu Bireysel Emekliliğin propagandasını yapıyor AKP iktidarı.
Emeklilik hakkı ve buna ilişkin
düzenlemeler insanca yaşam için zorunlu düzenlemelerden biri. AKP iktidarı diyor ki; insanca yaşam için
yeterli bir emekli maaşının verilmesi
sorumluluğunu ben üstlenmeyeceğim.
Gelirinden tasarruf yapabilirsen, bireysel emeklilik fonuna pay ayırabilirsen, gelecekte bundan yararlanırsın
yok ayıramazsan, bugün süründüğün
gibi emekliliğinde de sürüneceksin...
AKP iktidarı ekonomideki döviz
sıkıntısını ve kaynak ihtiyacını karşılamaya dönük Varlık Fonu’nu gündeme getirdi. Başbakan Binali Yıldırım
Varlık Fonu ihtiyacını şu sözleriyle
özetledi: “Türkiye bütçe açığı olan,
dış kaynakla ekonomisini büyüten bir
ülke. Dolayısıyla bütçe açığını, cari
açığı daha fazla açmadan kaynak
oluşturarak, büyük projeleri gerçekleştirmek ve Türkiye’nin ekonomik
göstergelerini dengede tutmak için
Türkiye Varlık Fonu (TVF) kuruluyor.”
Fonun kaynakları neler olacak?

TVF’nin kaynakları, özelleştirme
kapsamında bulunan ve fona devrine
karar verilen kuruluş ve varlıklar ile
Özelleştirme Fonu’ndan fona aktarılmasına karar verilen nakit fazlasından oluşacak. Ayrıca Bakanlar
Kurulu’nca fona aktarılmasına veya
şirket tarafından yönetilmesine karar
verilen kamu kurum ve kuruluşlarının
tasarrufu altında bulunan ihtiyaç fazlası gelir, kaynak ve varlıklar ile fon
tarafından yurt içi ve yurt dışı sermaye
ve para piyasalarından ilgili mevzuat
kapsamında yer alan izin ve onay
aranmaksızın sağlanan finansman ve
kaynaklar da yer alacak. Bu kapsamda
örneğin Bireysel Emeklilik Sistemi
(BES) gibi fonlar üzerinden aktarmalar da kaynak olacak.
Varlık Fonu kimi çevrelerce “paralel bütçe” olarak da adlandırılıyor.
“Özel hukuk hükümleri” kapsamında bu fonun Sayıştay denetiminin
dışında tutulacağı maddesi de var.
Dahası var, düzenleme ile Varlık
Fonu adı altında vergiden ve tüm
yasalardan muaf şirketler oluşturulacak. Fonla, doğalgaz ve petrol gibi
yurt dışındaki stratejik sektörlere
yasal ve bürokratik kısıtlamalara
bağlı olmadan doğrudan yatırım yapılabilecek.
Fon demek soygun demektir. İşsizlik fonunu iç edenler, emeklilik
fonunu iç edenler Varlık Fonu’nu da
soygun fonuna dönüştürecektir. Mevcut örneklerinden de bilindiği gibi
AKP iktidarı oluşturduğu bu yeni
fonu da yabancı ve yerli tekellere
peşkeş çekecektir. Ve bunun yarattığı
sonuçların faturasını da yine emekçilere, Türkiye halklarına ödetecektir.
Fon’un kaynağını büyütmenin
yollarından biri özelleştirmeler.
“TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önceki gün kabul edilen tasarıyla, 100’den fazla kuruma varlıklarını
ve ticari hisselerini özelleştirme ida-

resine devretme ve bu şekilde özelleştirme yolu açılıyor. Tasarıya göre aralarında Atatürk Orman Çiftliği, Devlet
Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türk
Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu’nun
da olduğu kurumlar, varlıklarını özelleştirme idaresine devrederek, ihale
yasasının kapsamı dışında özelleştirebilecek.” (Hürriyet, 13.08.2016)
Satacak hiçbir şey kalmayıncaya
kadar satıyorlar.
Tüketimi ve bununla bağlantılı
olarak borçlandırmayı özendirecek,
daha yüksek bir borçlanmayı mümkün
kılacak düzenlemeler de AKP’nin
gündemindeki konulardan. Buna göre
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu (BDDK) bünyesinde AKP
tarafından yürütülen çalışmada kredi
kartı ve bireysel tüketici kredilerine
getirilen sınırlamaların kaldırılması,
vadelerin uzatılması düşünülüyor.
Hiçbir düzenlemede halkın, emekçilerin çıkarı yoktur. Onların yaşamlarını iyileştirme, insanca yaşam koşulları sağlama yoktur. Yerli-yabancı
emperyalist tekellerin çıkarları vardır.
Onlara kaynak sağlamak vardır. Yapılan düzenlemelerle emekçilerin yaşamlarını daha da çekilmez hale getirmek vardır. OHAL işte tam da bunun için uygulanmaktadır. OHAL
adı altında her türlü halk düşmanı
politikalar meşru hale, olağan hale
getirilmek isteniyor.
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12 Eylül’den 19 Aralık’a,
OHAL’e... Her Şey
Emperyalist Politikaları
Daha Rahat
Uygulayabilmek İçindir
“20 yıl boyunca onlar güldü, biz
ağladık. Şimdi gülme sırası bizde...”
Bu sözün sahibi Türkiye İşveren
Sendikaları Konferedasyonu (TİSK)
Başkanı Halit Narin’e aittir. Bu sözlerin
söylendiği tarih 12 Eylül 1980 askeri
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faşist darbesinin ertesi günleridir.
Bu sözler adeta 12 Eylül’ün özeti
gibidir. 12 Eylül Amerikancı faşist
darbesi uygulamalarıyla patronları,
işbirlikçi tekelleri ve emperyalist tekelleri güldürmüş, halkı ise ağlatmıştır. 12 Eylül faşist darbesinin hayata geçirdiği kararların başında 24
Ocak Kararları gelir.
“24 Ocak Kararları, gerçekte, ülkenin emperyalizmin açık pazarı haline
getirilmesi planından başka bir şey
değildi. Bu ekonomik plana göre dış
borçların ödenmesi, emperyalist şirketlerin ve oligarşinin sermayesinin
daha da arttırılması amacıyla, ülkenin
bütün zenginliklerinin ve emeğin eskisine oranla daha da çok sömürülmesi
gerekiyordu. Bunun için de her şeyden
önce sınıf mücadelesinin durdurulması,
‘politik istikrar’ın sağlanması şarttı.
“24 Ocak Kararları ücretlerin dondurulması, ve giderek daha da düşürülmesi, grevlerin yasaklanması; yatırımların azaltılması ve işsizliğin
artması, kamu harcamalarının kısılması yani maaşların dondurulması,
eğitim, sağlık gibi hizmetlere ayrılan
paraların azaltılması, kamu yatırımlarının durdurulması, aşırı zamların
yapılması; sürekli devalüasyon ile
ülke üretiminin ucuza dışarıya satılması; yüksek faiz oranlarıyla halkın
elindeki son kuruşun da elinden alınması anlamına geliyordu. 24 Ocak
Kararları, sömürü ve soygun kararlarıdır ve bu kararları, ülkeyi tamamen
emperyalizmin açık pazarı haline getirmeyi amaçladığı için; örneğin 1970
kararlarından ve ECEVİT’in uyguladığı ekonomik politikalardan çok
daha kapsamlıydı.” (Haklıyız Kazanacağız, syf: 186)
Sonrasında herkesin kabul edeceği
gibi 24 Ocak Kararları ancak, halkın

tümden susturulup yıldırıldığı, grevlerin yasaklandığı, devrimci hareketlerin ezildiği bir ortamda uygulanabilirdi. Bunun anlamı ise 12 Eylül
Faşist Cuntası’dır.
24 Ocak Kararları, 12 Eylül askeri
faşist cuntasının temel nedenlerinden
biridir. Tekellerin lehine bir düzenleme olan 24 Ocak Kararları, askeri
faşist cuntanın da Amerikancı karakterini ortaya koyar.
Dönemin iktidarı olan Demirel’in
AP iktidarı, ’80 öncesi koşullarda
24 Ocak Kararlarını uygulayabilmek
için başlıca şu düzenlemelere ihtiyaç
duyuyordu:
2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Yasası. Bu yasayla polisin
yetkileri genişletildi.
3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Yasası. Böylece polislerin dernek kurmaları yasaklanıyordu.
5442 sayılı İl İdare Yasası. Bu
yasayla vali ve kaymakamların, istedikleri zaman askeri kuvvetleri kullanmalarına olanak tanınıyordu.
171 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüş Hürriyeti Yasası. Bu yasayla
gösteriler denetim altına alınıyor,
izinsiz gösteri yapanların cezaları
arttırılıyordu.
1630 sayılı Dernekler Yasası da,
dernek çalışmalarını denetim altına
alıyor, devrimci derneklerin kapatılmasını sağlıyordu.
Demirel’in AP iktidarı bu düzenlemeleri de 24 Ocak Kararları’nı da
devrimci muhalefetin varlığı nedeniyle uygulayamadı. Bunun sonucudur ki emperyalizm ve oligarşi faşist
darbeyi gündeme getirdi.
Demirel’in gündeme getirdiği düzenlemeler ve 12 Eylül faşist darbesinin uygulamaları OHAL ile karşılaştırıldığında benzerlikler görülecektir. Bu ekonomik kararlar ancak
dizginsiz faşist terör koşullarında hayata geçirilebilirdi. Ve böyle de oldu.
Bugün de OHAL ile yapılmaya çalışılan budur.
“Cezaevlerine hakim olamazsak
IMF programlarını uygulayamayız”
diyen Ecevit iktidarı hapishanelerdeki
19 Aralık Katliamı’nı açıkça savunmuştur. Aynı Ecevit yıllar önce 24
Ocak 1980 kararları için de “Bu Şili

modelidir, askeri müdahale olmadan
uygulanamaz” demişti.
Onyıllarca halkımıza “sol” diye
“demokrat” diye yansıtılan B. Ecevit’in
gerçekte emperyalizm ve oligarşinin
has adamı olduğunun açık itiraflarıdır
bunlar.
Katliamcı Ecevit’in dün de bugün
de itiraf ettiği gerçek şudur: Halk düşmanı politikaları uygulamak için darbe
gerekir, katliamlar gerekir, sıkıyönetimler gerekir, OHAL’ler gerekir.

OHAL Halka Zulüm
Demektir, Daha Fazla
Soygun ve Sömürü
Demektir!
OHAL’lere Karşı Kendi
İktidarımız İçin
Örgütlenelim, Savaşalım
“İşbirlikçi tekelci burjuvazinin
istemleri olan ve 12 Eylül’le uygulanma şansı bulan 24 Ocak kararları,
işbirlikçi tekelci burjuvazinin ekonomik ve siyasi planda güçlenmesini
getirmiştir. Karlı alanlarda işbirliği
gelişmiş, tekelci burjuvazi tarafından
yetersiz bulunsa da emperyalist sermaye girişinde bu dönem görece bir
artış olmuştur. Daha önce kimya ve
petrole yönelen yabancı sermaye, 12
Eylül sonrası bankacılık, sigortacılık,
ticaret ve turizm gibi üretim dışı çok
karlı ve risksiz alanlarda etkinliğini
arttırmıştır.” (Haklıyız Kazanacağız)
Faşist AKP iktidarı da, oligarşinin
içinde bulunduğu krizi, devleti yeniden organize ederek atlatmaya çalışıyor. Halk için değil, emperyalist
ve yerli işbirlikçi tekeller için çalışıyor. Ekonomik ve siyasi politikalarının özü budur. Daha çok ve daha
risksiz bir sömürü.
Bu politikada tehlike ve düşman
halktır. Bakmayın “OHAL’i millete
değil kendimize ilan ettik” yalanlarına.
Ülkemizi emperyalistler için tam bir
sömürü, yağma ve talan olanağına
dönüştürüyorlar. Hiçbir zaman
OHAL’ler, sıkıyönetimler, darbeler oligarşiye karşı olmamıştır. Bu süreçler
her zaman emperyalizmi ve oligarşiyi
daha da güçlendirmeye hizmet etmiştir.
Amerikan işbirlikçileri bunu bazen
gizleme gereği de duymuyorlar:
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“Mahkeme kararı ile işe dönüyorlar öyle şey olur mu yav, gitsin
başka iş yapsın. Bunları hep değiştireceğiz” diyor T. Erdoğan. Ve devam
ediyor “ihbar tazminatını, kıdem tazminatını verirsin başının çaresine
bak dersin. Tüm sektörleri arındırma
zamanıdır. (...) Değişiklik yaparsanız
devlet rahatlar. Çünkü devletin yeniden yapılanması şart.”
Emperyalizm uşaklığını daha ek-

siksiz yerine getirsin diye devletin
yapılanması şarttır.
Bu düzende halkın çıkarı yoktur.
Bu düzen halka karşı bir düzendir.
OHAL daha fazla yoksullaşmak, işsizlik, yozlaşma, katliam demektir.
OHAL bizden çaldıkları ve zorunlu
hale getirdikleri fonları yağmalamak
demektir. OHAL özelleştirme adı altında zenginliklerin yağmalanması, işsizlik ve kazanılmış hakların yok edil-

mesi demektir. Ekonomideki düzenlemelerin kaçınılmaz sonucudur yoksulluk, işsizlik, açlık. Ve yoksul ve aç
insanlar insanca yaşam talep edecektir.
OHAL, insanca yaşam talebini baskı
ve terörle boğmak demektir.
Emperyalizm ve faşist AKP’nin
OHAL düzenine karşı kendi örgütlenmelerimizi yaratarak, kendi iktidarımız için savaşmaktan başka çözümümüz yoktur.

Halk Cephelileriz, OHAL Kararını
Tanımıyoruz!
İkitelli Halk Cephesi, 21 Ağustos’ta İstanbul
– İkitelli’de yapılan Adalet Yürüyüşü sırasında
katil polisin saldırarak gözaltına aldığı ve daha
sonra tutuklanan Eser Çelik için yazılı açıklama
yaparak uygulanan keyfiliği tanımayacaklarını
dile getirdi. Açıklama da kısaca şu sözler yer
aldı: “Katil AKP hükümeti yürürlüğe soktuğu
OHAL ile birlikte yıllardır halka ve devrimcilere
yaptığı saldırıları yasallaştırmıştır. Bizler halkız,
bizler devrimcileriz, bizler Halk Cephelileriz.
OHAL’i Tanımıyoruz!”
+++

OHAL'e Karşı Halk Meclislerinde
Birleşiyoruz
Gazi Halk Meclisi Düz bölgesinde, 21 Ağustos'ta “Halk Meclisine Katıl /Gazi Halk Meclisi”
imzalı 7 adet pankart yaptı. Ayrıca “OHAL’e
Karşı Halk Meclislerinde Birleşelim/Gazi Halk
Meclisi” imzalı 3 adet pankart mahallenin çeşitli
bölgelerine asıldı.
+++

Adaleti Biz Sağlayacağız!
Cepheliler Esenyurt'ta 20 Ağustos'ta Esenyurt
Balıkyolu Köprüsü üzerine “Halkımız Faşizme
Karşı Silahlanalım / Cephe" imzalı pankart astı.
Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde 20 Ağustos’ta “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”, “Tecrite Son” “DHKP-C” yazılamaları yapıldı. Bu
sırada bir faşistin iş yerinin duvarında “Osmanlı
Sancağı” diye tabir edilen bayrak 2 Cepheli tarafından indirildi. Cepheliler; “Esenyurt’u
faşizme dar edeceğiz” diyerek eylemlerini bitirdi.
+++

OHAL Durumunu Tartıştık

Sarıgazi’de 17 Ağustos'ta bir kafede HHB
avukatları OHAL durumu ve OHAL durumundaki gözaltılar hakkında seminer verdi. Yapılan
seminere 30 kişi katıldı.

Her Hafta Kemal Delen Parkı’nda Buluşuyoruz
İkitelli Halk Cepheliler, 23 Ağustos'ta Kemal Delen Parkı'nda
OHAL konulu bir halk toplantısı düzenledi. İlginin yoğun olduğu
toplantıda Halk Cepheliler; OHAL’i tanımadıklarını, OHAL'in
halka sadece huzursuzluk getirdiğini, halkı sindirmeyi amaçladığını
anlattılar. Bu düzenin halka bir şey vermeyeceğini ve açlığın,
yoksulluğun adaletsizliğin çözümünün, Halk Meclisleri çatısı
altında örgütlenmekten geçtiğini ifade ettiler. Toplantının sonunda
mahalle halkını, her hafta Salı ve Cumartesi günleri Kemal
Delen Parkı’na çay sohbetine davet ettiler.

Sayı: 536

Yürüyüş
28 Ağustos
2016

Her Yerde Bizim
Sloganlarımızı
Göreceksiniz!
Halk Cepheliler 18 Ağustos’ta Okmeydanı’nın çeşitli
yerlerine pankart astı.
“OHAL’i Tanımıyoruz! Kamil Sarıkaya ve Yasin Celep
Serbest Bırakılsın- Halk Cephesi” imzalı 1 adet pankart
Anadolu Parkı’na asıldı.
“OHAL’i Tanımıyoruz! Kamil Sarıkaya ve Yasin Celep
Serbest Bırakılsın- Halk Cephesi” imzalı 1 adet pankart Yolağzı’na asıldı.
Okmeydanı Halk Cephesi ayrıca, 16 Ağustos’ta hukuksuzca
tutuklanan Halk Cepheli Kamil Sarıkaya ve Yasin Celep için 17
Ağustos’ta; “Kamil Sarıkaya Serbest Bırakılsın”, “Yasin Celep
Serbest Bırakılsın-Halk Cephesi” imzalı 20 adet yazılama yaptı.

DİRENMEK VE HAKLARIMIZI SAVUNMAK, TEK ÇÖZÜMDÜR!
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ÜLKEMİZDEKİ OHAL UYGULAMALARI-3
Ohal Nedir? Hangi Koşullarda Uygulanır?
Anayasa’nın 120. maddesine göre
alınan olağanüstü hal kararının uygulaması, 2935 sayılı kanuna dayandırılmaktadır. Kanunun kabul tarihi
25.10.1983’tür ve iki gün sonra da
Resmi gazetede yayımlanmıştır.

OHAL’İN AMACI:
“Madde 1 - Bu kanunun amacı,
a) Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım,
b) Anayasa ile kurulan hür demokrasi
düzenini veya temel hak ve hürriyetleri
ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet
hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya
çıkması veya şiddet olayları sebebiyle
kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması
durumlarında olağanüstü hal ilan edilmesi
ve usulleriyle olağanüstü hallerde uygulanacak hükümleri belirlemektir.” şeklinde
açıklanır.
Sayı: 536

Yürüyüş
28 Ağustos
2016

Yasanın kapsamı:
“Madde 2 - Bu Kanun; olağanüstü
hal ilanına tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinde ilan edilen olağanüstü hallerde
vatandaşlar için getirilecek para, mal ve
çalışma yükümlülükleri ile olağanüstü
hallerin her türü için ayrı ayrı geçerli olmak üzere, temel hak ve hürriyetlerin
nasıl sınırlanacağı veya nasıl durdurulacağına, halin gerektirdiği tedbirlerin nasıl
ve ne suretle alınacağına, kamu hizmeti
görevlilerine ne gibi yetkiler verileceğine,
görevlilerin durumlarında ne gibi değişiklikler yapılacağına ve olağanüstü yönetim usullerine ilişkin hükümleri kapsar.”

Olağanüstü halin ilanı:
“Madde 3 - Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu:
a) Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinden birinin veya birden fazlasının
görülmesi durumunda
b) Anayasa ile kurulan hür demokrasi
düzenini veya temel hak ve hürriyetleri
ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet
hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya
çıkması veya şiddet olayları sebebiyle
kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması
hallerinde, Milli Güvenlik Kurulunun
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görüşünü de aldıktan sonra;
Yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya
bütününde altı ayı geçmemek üzere olağanüstü
hal ilan edebilir.
Olağanüstü hal kararı
Resmi Gazete’de yayımlanır ve hemen Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nin
onayına sunulur. Türkiye
Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal
toplantıya çağrılır. Meclis, olağanüstü
hal süresini değiştirebilir. Bakanlar
Kurulunun istemi üzerine, her defasında
dört ayı geçmemek üzere, süreyi uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir.
Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin
bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi
gereğince ilanından sonra; süreyi uzatmaya, kapsamını değiştirmeye veya
olağanüstü hali kaldırmaya ilişkin hususlarda da karar almadan önce Milli
Güvenlik Kurulu’nun görüşünü alır.
Olağanüstü hal kararının hangi sebeplerle alındığı, bölgesi ve süresi,
Türkiye radyo ve televizyonuyla ve
Bakanlar Kurulunca gerekli görülen
hallerde diğer araçlarla ilan edilir.”

KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAME:
“Madde 4 - Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanının başkanlığında
toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü
halin gerekli kıldığı konularda Anayasanın 91. maddesindeki kısıtlamalara
ve usule bağlı olmaksızın, kanun hükmünde kararnamemeler çıkarabilir. Bu
kararnameler Resmi Gazete’de yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin onayına sunulur.”
Yasanın ayrıntılarına bakıldığında
halk için bir tehlike, olağanüstü bir durum
yokmuş gibi görünen OHAL uygulamaları, ülkemizin yakın tarihine baktığımızda halka karşı, devletin yönetme
krizlerinde baş vurduğu yasa dışı her
türlü faaliyetin yasallaştığı uygulamalar
olmuştur.
Kanun hükmünde kararnameler ana-

yasa mahkemesinin denetimi dışındadır
ve karaname çıkarma yetkisi her alandadır.
Kanun hükmünde kararname yetkileri
ile donatılan Cumhurbaşkanlığının başkanlığındaki bakanlar kurulu, her türlü
keyfi kararlar alıp hak ve özgürlükleri
kısıtlamışlardır. “Süper” valiler aracılığı
ile ülkemiz kan gölüne çevrilmiştir.
Ülkemizde OHAL dönemini başlatan karar 1987’de iktidardaki Anavatan Partisi ve Başbakan Turgut Özal
tarafından alınmıştır. Bingöl, Diyarbakır,
Elazığ, Hakkari, Mardin, Siirt, Tunceli
ve Van’da uygulanmaya başlanmıştır.
Yasaya göre OHAL 6 ay için ilan
edilir ve Meclis 4’er ay uzatabilir. Ülkemizde OHAL, uygulamaya geçiş tarihi olan 19 Temmuz 1987’den 30 Kasım 2002’ye kadar Bakanlar Kurulu
Kararıyla 46 kez uzatılmıştır.

OHAL VE SÜPER
VALİLERİN YETKİLERİ
Kanun Hükmünde Kararname’ye
göre; “Bu KHK ile İçişleri Bakanı’na,
OHAL Bölge Valisi’ne ve OHAL Bölgesi dahilindeki il valilerine tanınan
yetkilerin kullanılması ile ilgili her
türlü karar ve tasarruflarından dolayı
bunlar hakkında cezai, mali veya hukuki
sorumluluk iddiası ileri sürülemez ve
bu maksatla herhangi bir yargı merciine
başvurulamaz.” Bütün faşist rejimler
bu tür kararnamelerle, işledikleri bütün
halk düşmanı suçlara yönelik kendilerine cezasızlık zırhı oluşturmaktadırlar.
OHAL valilerine verilen yetkileri
açacak olursak:
“ - Vali, Jandarma Asayiş Komuta-
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Kuruçeşme Film
Festivali
20 Ağustos'ta Kuruçeşme Kültür
Derneği’nde Yılmaz Güney’in “Arkadaş” filmi gösterildi. Film gösterimine yaklaşık 50 çocuk ve halktan
20 kişi katıldı.

Adalet İstiyoruz Alacağız

90’lı yılların OHAl Valisi
Hayri Kozakçıoğlu
nı’na yetki verir.
- Vali, çalışmalarında sakınca görülen personelin tayini veya görev
alanının dışında çalışmasını sağlar.
- Valinin isteği derhal yerine getirilir. Vali köy, mezra ve benzeri yerleşim birimlerini boşaltabilir, birleştirebilir veya kamulaştırabilir. Bunları
resen (kendiliğinden, suç duyurusu
olmadan) ve ivedilikle yapabilir.
- Vali yetkilerini istediği vali veya
asayiş komutanına devredebilir.
- “387 sayılı kanun hükmünde kararname”ye göre vali, 6 Kasım 1989
tarihinden başlayarak bir ay içinde
Olağanüstü Hal Bölgesi’nde ikamet
edenlere, ellerinde bulunan ruhsatsız
silahlara, menşeilerine bakmaksızın
taşıma ve bulundurma ruhsatı verebilir.”
Kelimenin tam anlamıyla sınırsız
öldürme yetkileri ile donatılmış “süper”
valilerin suçları:
Bu sınırsız yetkilerle donatılmış
valilik görevine ilk olarak Hayri Kozakçıoğlu atandı. 4,5 yıl boyunca yürüttüğü OHAL valiliği süresince gerçekleşen tüm katliamlardan sorumludur.
Kendi açıklamalarına göre 4,5 yılda
bölgede 2 bin 639 olay meydana gelmiş, 1353 PKK’lı, 608 sivil öldürülmüştür.
2 bin 639 olay diye övündüğü faili
meçhuller, infazlar ve kayıplardır.
Korucu sayısı, onun döneminde,
5 binden 30 bine çıkmıştır.
Ayrıca;
- 1989’da Siirt’in Silopi ilçesinde
altı köylü kurşuna dizilerek öldürüldü.
- 1989 yılında incelemeler yapmak
üzere güneydoğuya gelen Uluslararası
Af Örgütü’nün Türkiye masası şefi
Helmut Oberdiek ile yanındaki bir

gazeteci gözaltına alındı.
- Kozakçıoğlu, OHAL valiliğinin
kendisine verdiği yetkilerle, bölgedeki
bazı siyasilerin, aşiret liderlerinin ve
kamu görevlilerinin süreli olarak
OHAL bölgesine girişini yasaklamıştı.
- Kozakçıoğlu, 1990’larda Birleşmiş
Milletler’in sağladığı, o dönemin parasıyla 2 milyar lira tutarında olan fonu
kişisel hesabına geçirdiği iddialarıyla
da gündeme gelmişti. Dönemin Cumhubaşkanı Süleyman Demirel “Paralar
örtülü ödenekten teröre karşı mücadele
için verilmiştir. Ancak ne için harcandığı
açıklanırsa devlet sıkıntıya düşer” diyerek
Kozakçıoğlu’nu savunmuştu.
Hayri Kozakçıoğlu’ndan sonra 6
aylığına Necati Çetinkaya, ardından
da 1992 yılında Ünal Erkan “süper”
vali olarak görev aldı.
Süper valilik görevinden önce kendini
devlete kanıtlamış olan Erkan’la ilgili
MİT raporunda şunları belirtiyordu:
“Esasen, Ünal Erkan başkanlığındaki
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün üst
düzey kadrosu, İstanbul’daki yeraltı
dünyasıyla yakın ilişki içerisindedir. Bu
ilişkinin en büyük koordinatörü emekli
Cinayet Masası Şefi Ahmet Ateşli ve
Müdür Yardımcısı Mehmet Ağar’dır”
deniyordu. Aynı zamanda dönemin
hayali ihracatlarda da adı geçen Banker
Bako olayının ardındaki güçlerin Ünal
Erkan, Mehmet Ağar, Cevdet Saral ve
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün diğer
üst düzey yöneticileri olduğu da belirtiliyor.
Valilik yaptığı dönemde faili meçhul,
infaz ve katliamlardan sorumlu Erkan,
kendisine sorulduğunda “Ben mi soruşturacağım? On üç tane vilayet var”
ifadeleriyle JİTEM’in varlığını dahi
kabul etmemiş olsa da Kürdistan’da
yaşananlardan sorumludur.

İkitelli Halk Cephesi 17 Ağustos
günü, akşam saatlerinde Adalet Kampanyası kapsamında Karakol Caddesi
ve Cemevi Bölgesi’nde 300 adet
“Adalet İstiyoruz Alacağız” yazılı
sticker çalışmaları yaptı. İkitelli Halk
Cephesi Kemal Delen Parkı’nda 16
Ağustos’ta da çay sohbeti programı
düzenledi.

“F Tipi Film”i İzliyor,
İzletiyoruz
Gazi Halk Meclisi 18 Ağustos’ta
Gazi Sondurak Hakan Kasa Parkı’nda
film gösterimi yaptı. Film öncesi yapılan çalışmalar sonucu halkın filme
ilgisi yoğundu. Bu haftada alınan
karar doğrultusunda 50 kişiyle “F
Tipi Film” seyredildi.

Sayı: 536

Yürüyüş
28 Ağustos
2016

İzmir Doğançay Halk Bahçesi
ve Tohum Merkezi’nde
İlk Tohumlarımız Filizlendi

Doğançay’da kurulan
Halk Bahçesi’nin su sorunu 19 Ağustos'ta halkın
desteği ile çözüldü. Halktan hem maddi yardım
hem de yol yöntem sorularak çözüm üretildi.
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DEVRİMCİ EYLEM ÇİZGİSİ VE PKK’NİN YANLIŞ EYLEM ÇİZGİSİ
BİRİ HALKIN İKTİDARINA GÖTÜRÜR, DİĞERİ DÜZENE GÖTÜRÜR
1.BÖLÜM

SAVAŞ GERÇEĞİ DİYE HALKIN KATLEDİLMESİ MEŞRULAŞTIRILAMAZ!

DEVRİMCİ SAVAŞ HAKLI BİR SAVAŞTIR!

Sayı: 536

Yürüyüş
28 Ağustos
2016
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Kürt milliyetçi hareketinin halka
zarar veren, “savaş gerçeği” diyerek
halkın katledilmesini meşrulaştıran
çarpık eylem anlayışı, gelinen aşamada
adeta bir çizgiye dönüşmüştür. Açıkça
savunulan bir çizgi...
Bu çizgi, bu anlayış her açıdan
sorgulanmaya muhtaçtır. Bu anlayışta
tarihsel ve siyasal haklılık yoktur. Bu
anlayışta devrim diye, halkın kurtuluşu
diye bir sorun yoktur. Bu anlayışta
silahlı mücadele meşruluğunu yitirmiştir. Bu anlayışta düşman ve dost
kimdir, belirsizleşmiş adeta yer değiştirmiştir.
Tüm bunlar bizim subjektif yorum
ve değerlendirmelerimiz değil, tersine
Kürt milliyetçi hareketinin eyleminde
ve söyleminde ortaya çıkan açık gerçeklerdir.
13 Mart 2016’da Ankara Kızılay
Meydanı’nda tamamı halktan insanlar
olmak üzere 38 ölüm, 120’nin üzerinde
yaralı... 12 Mayıs’ta Diyarbakır’da
16 köylünün ölümü... 7 Haziran’da
İstanbul Vezneciler’de 6’sı halktan 12
ölü... Yüzlerce kilo patlayıcı kullanılarak öldürülen halktan insanlar…
Ve Kürt milliyetçilerinin açıklamaları:
“Türk halkı sessiz kalarak onayladığı
bu savaşın mağduru olmaya mahkumdur.” “Gerçekleştirdiğimiz eylemlerde
savaşın kaçınılmaz bir sonucu olarak
sivil kayıpları yaşanmıştır, yaşanmaktadır.
Bu yönüyle de ölümlerin sorumluluğu
AKP faşist rejiminindir.”
Bu eylem ve söylemlerde devrimcilik, yurtseverlik, ilericilik yoktur.
Burjuvazinin, oligarşinin halka bakışı
vardır. Halklarımızın kurtuluşu; özgür,
adaletli, eşit, sınıfsız, sömürüsüz bir
düzen hedefi yoktur, burjuva düzen
özlemi vardır.
Bu çarpık anlayışla mücadele halklarımızın kurtuluşu mücadelesinden
ayrı ve bağımsız değildir. Bu anlayışla
mücadele devrim mücadelemizdir.

Devrimci şiddeti temel
alan devrimci eylemimizin
odağında halk vardır.
Devrimci eylemimizin
ölçüsü halktır;
halkın ihtiyaçları,
halkın çıkarları,
halka vereceği mesajlar...
Kürt milliyetçi hareketinin gerçeği;
devrimci doğrularımızı, ideolojimizi
bir kez daha hatırlatmayı, ortaya koymayı zorunlu kılıyor.
Tarihsel ve siyasal olarak haklı
olan biziz; devrimciler, yurtseverler
ve halktır meşru ve haklı olan.
Haklılığımızın temeli sömürücü,
zorba yönetim ve düzenlere karşı savaşımızdır. Haklılığımızın temeli sömürücü düzene karşı sömürüsüz, eşit,
adaletli bir düzen için savaşmamızdır.
Bu savaş bugünün savaşı değildir.
Tarihin başlangıcından bugüne gelmektedir. Sömürü ve zulüm düzeni
sona erene kadar da devam edecek
bir savaştır.
Bunun için tarihsel olarak biz haklıyız. Bu haklılığımızın kaynağı ve
zorunlu sonucudur devrim. Devrim,
iktidarın bir avuç asalak sömürücü
sınıf olan burjuvazinin elinden alınıp
milyonların eline, işçi ve emekçi sınıfın
eline geçmesi ve sömürü düzeninin
yerine sömürüsüz, sınıfsız bir düzenin
kurulmasıdır.
Sınıflar mücadelesinin bir parçası
olarak ve politik amacımız olarak iktidarı
almamıza hizmet edecek olan devrimci
eylemlerimizdir. Çünkü haklı ve meşru
olmamız tek başına yetmez. Çünkü emperyalizm ve oligarşinin gayri-meşru
olması, tarihsel, siyasal, ideolojik olarak
güçsüz ve yenilmiş durumda olması
onun iktidarını ortadan kaldırmıyor.
Emperyalizm ve oligarşinin iktidarını

ortadan kaldıracak olan devrimci eylemimizdir.
Devrimci şiddeti temel alan devrimci eylemimizin odağında halk vardır. Devrimci eylemimizin ölçüsü
halktır; halkın ihtiyaçları, halkın çıkarları, halka vereceği mesajlar...
Devrim hedefini yitirenler devrimci
eylem çizgisinden de uzaklaşırlar. Devrimci eylem çizgisinden uzaklaşanlar,
halkın kurtuluşundan da uzaklaşırlar.
Düzen içi bir güç haline gelirler, düzenin
yedeği durumuna gelirler.
Kürt milliyetçi hareketinin gelişimi
bunun ispatıdır.
“Bağımsız Kürdistan”dan “Çözüm
Süreci”ne... “Devrimci şiddet”ten “Kör
terör”e gelinmiştir.
Biz Kürt halkı ile Kürt milliyetçilerini kesin biçimde ayırıyoruz. Kürt
milliyetçilerinin yanlış-çarpık eylem
anlayışları, emperyalizmin kara gücü
haline gelmeleri, haklılık ve meşruluklarını yitirmeleri, Kürt halkının
haklı ve meşru taleplerinin ortadan
kalktığı anlamına gelmiyor. Kürt milliyetçilerinin Kürt halkını temsil etmediği, edemeyeceği anlamına gelir.
Türk ve Kürt halkının tek temsilcisi
vardır; bu temsilcilik Kürt ve Türk
halklarını nihai kurtuluşa götürecek
ML çizginin kendisidir. Bu temsilcilik
emperyalizm ve oligarşi ile uzlaşmaz
çizginin sahibi olmaktır. Bu temsilcilik
hiçbir koşulda halka zarar veren eylemler yapmamaktır.

Devrimci Eylem Nedir?
Düşmana verdiği zararla veya vurduğu darbeyle; askeri, politik, örgütsel
sonuçlar elde etmeyi ve bu sonuçlar
üzerinden halk kitlelerini eğitmeyi, onları
devrim lehine saflaştırmayı, sınıflar mücadelesini, devrimci hareketi geliştirmeyi
hedefleyen eylemdir.
Bir örgütün söylemi ne olursa
olsun, kendini nasıl nitelendirirse ni-
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telendirsin belirleyici olan ortaya koyduğu eylemdir. Somut olan budur, gerçek olan budur. Eylemi devrimci olmayanın kendisi de devrimci değildir.

Devrimci Eylemin
Hedefleri Nedir?
İdeolojik, politik, tarihsel düşmanımız sömürücü egemen sınıflardır.
Bugün sömürücü sınıfların baş temsilcisi burjuvazidir. Onun sömürü düzeni
emperyalist-kapitalist düzendir.
Emperyalist-kapitalist düzen yıkılmadan, burjuvazinin iktidarına son verilmeden, halkın devrimci iktidarı kurulmadan kurtuluşumuzu sağlayamayız.
İşte bunun için devrimci eylemin hedefi, dünya halklarının baş düşmanı emperyalizm ve onun yerli işbirlikçileri sömürücü egemen sınıflardır. Devrimci
eylemin hedefi emperyalist-kapitalist düzendir. Emperyalizm ve oligarşinin kendisi
ve halka karşı savaşta kullandığı her
türü askeri, ekonomik, siyasi, ideolojik
örgütlenmeleri ve kurumları devrimci
eylemin hedefleridir.

Devrimci Eylemin
İlkeleri Nedir?
Biz ML’ler “kazanmak için her yol
mübahtır” anlayışını mahkum ediyoruz.
Bu anlayış haklılığını ve meşruluğunu
yitirmiş ya da haklılık ve meşruluk bilinci olmayanların anlayışıdır.
Eylem, amacımıza varmak için bir
araç ise, araç amaca uygun olmalıdır.
Kazanmak istediğimiz devrimdir,
halkın iktidarıdır, sosyalizmdir. Adaletli,
insanca, eşit bir düzendir. Halk için
bir düzendir.
“…Her yol mübahtır” anlayışı hiçbir
kural ve ilke tanımayan, ölçü tanımayan
çarpık, yanlış bir anlayıştır. Burjuvazinin
anlayışıdır.
Savaşı kazandıracak olan devrimci
ilkelerimiz, geleneklerimiz ve değer-

lerimizdir. Halk kurtuluş savaşımız bunlar üzerinde yükselir.
İşte bunun için ilkesiz-kuralsız eylem
olmaz. Devrimci eylemimizin temel ilke
ve kuralları vardır.
Birincisi, devrimci eylem ilkesel olarak halka ve halk saflarındaki güçlere
zarar vermez.
İkincisi, kesin olarak işkence ve
vahşet gibi burjuvaziye ait yöntemleri
kullanmaz.
Üçüncüsü, hedef amaca uygun olmalıdır. Silahlı eylemde namlularımız
her zaman halk düşmanlarına dönüktür.

Devrimci Eylemde,
Dost Düşman Ayrımı
Neden Zorunludur?
Bu Ayrım Yapılmazsa
Ne Olur?
Bir savaşta dost düşman ayrımı, amacımızı da ortaya koyar. Halkı eğitmeyi,
halkı örgütlemeyi, halkı saflaştırmayı
esas alan devrimciler, eylemlerini de
buna göre gerçekleştirir. Dost düşman
ayrımının netliği amaç ve hedefimizdeki
netliğin ifadesidir. Dost düşman ayrımının
netliği, ideolojik netliğimizin ifadesidir.
Politik amaç olan, iktidarı hedefleyen devrimciler, iktidarı oligarşinin
elinden almak için dost saflarını büyütmek, düşman saflarını daraltmak
zorundadır.
Dost düşman ayrımı sınıfsal bir ayrımdır.
Kapitalist düzen başlıca iki temel
sınıfa ayrılmıştır; burjuvazi ve proletarya. Bu ayrımın karşılığı emek ve
sermaye çelişkisidir.
İnsan düşüncesi ve iradesinden bağımsız olarak dünya iki cepheye ayrılmıştır: Emek cephesi ve sermaye
cephesi. Ki bu çelişki emperyalist-kapitalist düzenin temel çelişkisidir. Sosyalist bir düzenin kurulmasıyla çözülür
bu çelişki.
Bu çelişkinin çözümüne götürecek
olan baş çelişki ise, emperyalizm ile
dünyanın ezilen halkları arasındaki çelişkidir.
Dost-düşman ayrımı bu çelişkiler

üzerine oturur. Dost-düşman ayrımı
bu temel üzerinde yapılmazsa emperyalizme ve oligarşiye hizmet etmek,
onun yedeğine düşmek kaçınılmazdır.
Kürt milliyetçi hareket, dost-düşman
ayrımını belirsizleştirmiş, yitirmiştir.
Emperyalizme yönelik tek bir eylem
yapmamış olanlar, bununla adeta gururlananlar, halka yönelik pek çok
eylem yapmış, bunu da savunmuşlardır.
Neden böyledir?
Dost düşman ayrımını kaybetmek
iktidar iddiasını kaybetmektir. Kürt
milliyetçi hareket, iktidar iddiasını kaybettiği, emperyalizmin-oligarşinin düzeninde kendisine yer aradığı için emperyalizme ve oligarşiye karşı cepheden
savaşmazken; halkı karşısına almaktan
çekinmemiştir.
Emperyalizm ve oligarşiye “çözüm
süreci başlasın” diyor. “Barış” diyor.
Kürt milliyetçileri için emperyalizm
ve oligarşi “düşman” sıfatı taşımamaktadır.

Devrimci Eylemler
Sınıflar Mücadelesinin
Bir Parçası Mıdır?
Sınıflar mücadelesi başlıca üç cephede sürer; ideolojik, politik ve ekonomik mücadele cephesinde.
Tarihin en devrimci sınıfı olan, sömürü düzenine son verecek olan, halkları kurtuluşa götürecek olan işçi sınıfı
bu üç cephede, örgütlenmeleri ve mücadeleleri ile burjuvaziyi yenerek zafere
ulaşacaktır.
Sınıflar mücadelesi devrimin koşullarını olgunlaştırmaktır. Devrimin koşullarını nasıl olgunlaştıracağız? Halk
kitlelerini devrim lehinde saflaştırmak,
bilinçlendirmek, örgütlemek; düşman
cephesini dağıtmak, daraltmak, birbirine
düşürmek, istikrarsızlaştırmak, ona darbeler vurmak, yenilebileceğini göstermek,
halk kitlelerini sömürü düzenine karşı
güvensizleştirmek, ondan çözüm beklemez hale getirmek vb. devrimin koşullarını olgunlaştırmak, düzenin krizini
derinleştirmek anlamına gelir.
ML’nin ustaları bize, her devrimin
temel sorununun, iktidar sorunu olduğunu söylerler. Devrimci eylem iktidarı
yakınlaştırmasıyla ve devrimin koşullarını olgunlaştırmasıyla sınıflar mücadelesinin bir parçası durumundadır.
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Özgür Tutsaklık nasıl yaratıldı
sorusunun akla gelen ilk cevabı kuşkusuz “DİRENMEK”tir.
Her koşulda direnmek Parti-Cephelilerin kimliği olmuştur. Yazı dizimizde 12 Eylül Cuntası’nın hapishane politikalarına ayrıntılı yer veriyoruz. Bugün Parti-Cephe kültürünün, değerlerinin, ideolojisinin yaratılmasında en önemli kilometre
taşlarından birisidir Cunta hapishanelerindeki direnişlerimiz...
12 Eylül Cuntası’nın hapishanelerinde oportünist, reformist sol direnmedikleri için yok olup giderken
Parti-Cepheliler her koşulda direnmenin mükün olduğunu göstermişler
ve direnerek çelikleşmişlerdir.
Özgür Tutsaklık nasıl yaratıldı
sorusunun bir başka cevabı ise “ÖRGÜTLENMEK” olacaktır.
Tepeden tırnağa örgütlü, yüzyılların yönetme deneyimine sahip sömürü düzenine karşı örgütlenmeden
direnmek mümkün olamazdı.
Biz bu düzeni kökünden yıkmak
istiyoruz.
Ve bu iddiamızdan hiçbir dönem
geri durmadık. 12 Eylül Cuntası’nın
hapishanelerinde olsun, F tipi tecrit
hücrelerinde olsun hep bu iddiamızla
direndik. Onun için direnişlerimiz
kendiliğinden bir tepki değil, düşman
saldırılarını boşa çıkartmak için ve
iktidar iddiasıyla hareket edilen örgütlü direnişler olmuştur. Onun için
rahatlıkla diyebiliyoruz ki, düşmanın
hiçbir saldırı politikası Parti-Cepheliler üzerinde etkili olmamıştır.
Cuntanın hapishane politikaları
birçok örgütü teslimiyet ve yok olma
noktasına getirirken Parti-Cepheliler
ideolojik birliklerini sağlamlaştırarak
çıkmışlardır.

            

  

Yazı dizimizin bu bölümünde, 12
Eylül Cuntası’nın çok kapsamlı saldırılarına karşı tüm tutsak kitlesinin
birliğini sağlamak ve direniş hattında
tutmak için oluşturulan Hapishane
Konseyi’ni ele alacağız.

Direnmek
Örgütlenmektir
Egemen sınıfların topyekün saldırdığı koşullarda, bu saldırıya muhatap olan güçlerin birliğini sağlamak, mücadelenin başarısı için önemli etkendir. Tutsaklık koşulları bu
yasanın geçerli olduğu, hem de çok
daha elzem olduğu alanlardan biridir.
Bu durumda, hapishane platformunda;
her siyasetin, bir arada bulunduğu
tüm siyasi grup ve tek tek devrimci,
yurtsever ve demokratların birliğini
sağlamak için, gerekli sorumluluk
ve esnekliği göstermesi zorunluluktur.
Kısacası, kitlelerin bulunduğu her
mücadele alanı gibi hapishanelerde
de, asgari de olsa bir birlik, örgütlülük
olmadan mücadele başarıya ulaşamaz.
İşte bu zorunlu ihtiyaç, hapishanelerde
Konsey örgütlülüğü geleneğini yaratmıştır.
Konsey, hapishanelerde sol
güçlerin asgari birliğinin,
örgütlülüğünün ifadesidir.
Metris direnişinde olsun, diğer
hapishaneler direnişlerinde olsun,
mücadeleyi belli bir anlayıştan hareketle ileri götürecek, yaşamı genel
anlamda disipline edecek örgütlenmeler olmaksızın; kalıcı adımlar atmak, tamamen olanaksız olmasa da,
çok zor olurdu.
12 Eylül Cuntası’nın hapishanelere
doldurduğu, asgari anlamda düzeni
değiştirme konusunda hemfikir olan
siyasi grup ve örgütlenmeler; yaşamın

her alanında olduğu gibi var olmak,
mücadele etmek, belli ilke ve kararlar
üzerinde uzlaşıp anlaşarak örgütlenmek zorundaydılar. Buna bağlı olarak,
bir an önce mücadele birlikleri oluşturma gereğinden hareketle -geçmiş
deneylerden de yararlanarak- 1981
yaz aylarında Metris Hapishanesi
Konseyi oluşturuldu.
Konsey; işkenceci hapishane yönetimine karşı aktif mücadeleye katılan ve siyasi tutukluluk kimliğini
savunan tüm devrimci siyasi gruplarla; ilkeli, kalıcı ve demokratik
merkeziyetçilik temeli üzerinde inşaa
edilmiş, ortak devrimci mücadeleyi
yönlendiren bir karar ve yürütme organı işlevini üstlendi.
Konsey aynı zamanda, devrimci
siyasetler arasında zulme karşı asgari
müştereklerde birliğin, karşılıklı güvenin ve dayanışmanın somut ifadesi
olan özgül örgütlenme biçimiydi.
Devrimci tutsakların her zamanki
temel talebi olan «siyasi tutukluluk
hakkı»nın elde edilmesi için çaba
gösterip, bu yönde her olanağı değerlendirerek somut adımlar atmak
ve her koşulda siyasi varlığın, devrimci onur ve ilkelerin ödünsüz savunucusu olmak yükümlülüğündeydi.
Konsey bu çerçevede, devletin
her türlü yaptırım, işkence, dayatma
ve keyfi uygulamalarına karşı aktif
mücadele yürütür, insanca yaşam
koşullarının sağlanması; söz konusu
hak ve olanakların yaratılması; korunması ve geliştirilmesi için mücadele eder; ama ilke ve onur sorunlarında, önemli siyasi tavırlarda, siyasi
yoğunlukların politik bağımsızlıklarına ters düşen konularda bağlayıcı
karar alamazdı.
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12 Eylül döneminde Metris Hapishanesi’nde bir direniş
sonrasında tutsaklar kendi yaralarını sarıyor...
Konsey’e hapishane direniş hattındaki tüm siyasetler katılabiliyordu.
Ve siyasetler belirlenmiş ilkelere göre
oy hakkına sahipti. Bu arada karar
almayı çabuklaştırmak, genel kararları
açıklamak, uygulanıp uygulanmadığını denetlemek, ivedi karar alınması
gereken durumlarda, genel olarak
tutuklular adına inisiyatif kullanmak
için; dört siyasetten oluşan bir «Hapishane Konseyi Üst Yürütmesi»
oluşturulmuştur.
İlk Metris Konseyi fiili yürütmesi
Devrimci Sol (DS), Devrimci Kurtuluş (DK), Partizan (P), Halkın Kurtuluşu (HK) davası tutsaklarının temsilcilerinden oluşturulmuştur. 27
günlük açlık grevi sürecinde Konsey
Yürütmesine DY davası tutuklularının
temsilcileri de katılmıştır.
Konsey’de bağlayıcı genel kararlar üç çeşit oylama aracılığıyla
belirleniyordu:
1- Kitle çoğunluğu,
2- Kitle ile siyaset çoğunluğunun
birlikte aranması,
3- Siyaset sayısı çoğunluğu.
Konsey’in pratik işlerliği sağlanmış da olsa, bu pratik karar mekanizmasına yön verecek ciddi bir işleyiş programı oluşturulamamıştır.
Örneğin karar almadaki üç çeşit oylamanın nedeni buydu. Kitlece az
siyasetler her zaman kararlarda siyaset
sayısı çoğunluğunun esas alınmasını
savunagelmişlerdir. Kitlesel ağırlığı
olan siyasetler ise kitle çoğunluğunu

savunuyorlardı.
Devrimci Sol davası tutsakları
ise, genelde tutuklu kitlesini bağlayacak kararlarda, kitlenin kararların
uygulayıcısı olması nedeniyle, kitle
çoğunluğunun esas alınması gerektiğini savunuyordu ki doğru olan da
buydu.
1983 Temmuz-Ağustos açlık grevine kadar kararlar ya kitle çoğunluğu
ve siyaset çoğunluğu birlikte göz
önüne alınarak, ya da kitle çoğunluğuna göre oluyordu. Kitle çoğunluğu
koşulunu da isteyen siyasetler, çok
önem taşımadıkça siyaset çoğunluğu
işleyişine onay veriyorlardı.
Bu durumda netlik yoktu.
’83 açlık grevi sonrasında Devrimci Sol davası tutsakları eylemi
kıran DK, P ve DY ile hiçbir şey olmamış gibi aynı Konsey yapısı içinde
olamayacağını açıkladı. Alınan pratik
tavırların, mücadele anlayışının giderek farklılaşması ve sistemleşmesi
ister istemez pratikte iki Konsey ya
da iki başlı Konsey örgütlenmesini
doğurdu. Bunlardan biri statükocu
çizgiyi, en geri direnme çizgisini savunurken, diğeri kararlı bir direniş
çizgisini savunuyor ve taktikler üretiyordu.
Somut olarak iki başlı Konsey;
mücadeleyi sağa çekmeye çalışan
dört siyasi dava tutukluları temsilcilerinin (HK, P, DY, DK), 1984 Nisan’ı
ile Haziran açlık grevi-ölüm orucu

sırasında «ayrılıkçı (!) tavır aldı»
gerekçesiyle DS ve TİKB davaları
tutuklularının Konsey ilişkisini dondurmasıyla tamamen su yüzüne çıktı.
Bu, iki ayrı çizginin, mücadele
anlayışları sonucu iki ayrı karar mekanizmasına ve iki ayrı Konsey
örgütlenmesine pratik olarak atılan
adımın başlangıcıydı.
1983 Temmuz-Ağustos açlık grevi
öncesi, Konsey’de oy hakkı olan siyasi dava tutukluları şunlardı: DS,
DK, HK, P, DY, GKK, TİKB, K,
PY, DHB, Acilciler, THKP-C/HDÖ,
Kawa, Emeğin Birliği, Otonom, İS,
CY, ÇS, THKP-C Savaşçıları, Rızgari,
Dev-Savaş, HY, PK, EB...
1983 açlık grevinden sonra Troçkistler, TDY, TKEH, PKK de Konsey’e eklendi.
4 Şubat 1984’de tek tip elbise
giydikleri için EB, Rızgari ve Troçkistler Konsey’den atıldılar.

‘Ne Olursa Olsun Birlik’
Demek İlkesizliktir!
«Devrimci birlik, içi boş lafızlarla
dolu, soyut, kağıtları süsleyen manzumeler değil, mücadelede birliktir.
Ne olursa olsun birlik savunulamaz.
Bu ilkesizliktir!» diyen Devrimci
Sol davası tutukluları; mücadelede
birlik sağlamak için her türlü çabayı
göstermelerine rağmen; mücadele
açısından bir adım ileri atmak (hele
zorunlu durumlarda) bile olanaksız
hale geldiğinde, kendi özgüçleriyle
harekete geçmekten çekinmediler.
Bu, devrimci sorumluluğun gereği
idi.
Devrimci mücadelenin genel çıkarlarının korunması, ileri adım atılması, direniş çizgisi sahiplerince her
zaman hareket noktası olmuştur.
Devrimci Sol davası tutsakları,
direnişi geri çeken, idarenin planlarını
bozacak yerde kolaylaştıran her öneriye ve Genel Karara (GK) karşı
çıktı. Bu tür GK’lara -genel olarak
uymakla birlikte- muhalefet şerhi
koydu. Örneğin, hapishane yönetiminden teksir kağıdı, kurşunkalem,
keçeli kalem alma, mektup yazma,
hükümlülerin ayrı koğuşlara alınmasına direnmeme vb. GK’lara karşı
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çıkmasına rağmen, uydu. Bu birliğin
gereğiydi. Ancak koğuş direnişleri
konusunda sonradan çıkarılan GK’a
olumsuz niteliğinin önemi dolayısıyla
uymadı. Çünkü bu direniş oldukça
önemli, maddi yaşamın dayattığı bir
eylemdi. Ve ayrıca sağa kayan statükocu çizgi artık hemen her türlü
direnişe karşı çıkıyordu.
Parti-Cepheliler gerek hapishanelerde gerekse dışarda birlikleri hep
mücadeleyi büyütme temelinde ele
almıştır. Mücadeleyi büyütmeyen
birliklerin içinde yer almamıştır.

Cezaevleri Merkezi
Koordinasyonu;
Parti-Cephe’nin
Türkiye Devrimci
Hareketine
Kazandırdığı
Mücadele Birliğidir!
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Gerek hapishanelerde gerekse dışarda “birlik” konusunda solun geçmişi adeta çöplük gibidir. Sayısız
birlikler kurulmuştur. Ancak hiçbirisinin tarihe bıraktığı bir iz yoktur.
Ne zaman ne için kurulduğu, ne zaman ne için dağıldığı bilinmez...
Daha önce kurulan birliğin dağıldığını
ancak bir yenisinin ilanıyla öğreniriz...
Bunun nedeni, kurulan bu birliklerin hiçbirisinin mücadeleyi büyütmeyi hedeflememesidir.
Ya güçsüzlüklerinin sonucu kendilerini var edebilmek için kurulmuş
bir birliktir ya da Cephe’ye karşı
oluşturulmuş bir birliktir. En aktif
ve en uzun ömürlü olanı da Cephe’ye
karşı kurdukları birlikler olmuştur.
Solun tarihinde mücadeleyi büyüten birlikler Cephe’nin önderliğinde
kurulan ya da Cephe’nin içinde yer
aldığı birlikler olmuştur.
Bunlardan birisi de solun tarihine
onurla yazılan Cephe’nin önderliğinde
1996’da kurulan CEZAEVLERİ
MERKEZİ KOORDİNASYONU
(CMK) olmuştur.
CMK, direnmemenin, statükoları
korumanın birliği değildir. Buca,
Ümraniye hapishaneleri gibi barikatların da kaldırılarak düşmanla göğüs göğüse çatışılarak yaratılmıştır.
Eskişehir tubutluklarının açılmasıyla

oligarşinin daha kapsamlı saldırılarını
püskürtmek ve devrimci savaşı büyütmek için kurulmuş bir birliktir.
CMK’nın kuruluş bildirisinden
yapılan aşağıdaki alıntı bu birliğin
niteliğini ortaya koymaktadır.
“Egemenlerin on yıllardır devrimci yurtsever tutsaklara karşı politikalarının özünü teslim almak, boyun eğdirmek ve davalarına ihanet
ettirmek oluşturuyor . Bu amaca uygun olarak değişik yöntem ve biçimler
altında saldırılar sürdürülüyor. Tutsaklık koşullarında mücadelenin
özünü de bu ardı arkası kesilmeyen
saldırılara karşı sürekli bir direniş
oluşturuyor.
Sınıflar mücadelesinin gelişimine
ve direnişin boyutuna bağlı olarak
egemen sınıflar saldırılarının biçimi
ve seviyesini belirlerler. 12 Eylül
sonrası devrimci tutsaklar egemenlerin bu politikalarını boşa çıkartarak
teslim alınamayan, direnen ve savaşan tutsaklığı yaratmışlardır.
... Bugün biz devrimci tutsaklar
faşizmin karşısına Cezaevleri Merkezi
Koordinasyonu'yla dikiliyor, tüm saldırı ve uygulamaları bir kez daha
işlemez kılarak boşa çıkartacağımızı
ilan ediyoruz. Ve bir kez daha diyoruz
ki, BİZ KAZANACAĞIZ ...
Cezaevleri Merkez Koordinasyonu
birdenbire oluşturulmuş bir örgütlenme değildir. Bu direniş ve mücadele
birlikteliği üzerinde yükselmiştir.
1995 yılı Eylül ayında Buca Cezaevi’nde 3 devrimci tutsağın şehit
düşmesi, onlarcasının yaralanmasıyla
sonuçlanan katliama, yeni açılmış
olan Ümraniye Cezaevi'ndeki tutsaklara dayatılan teslimiyet politikalarına cevap vermek ve tek tek cezaevlerinde demokratik hak kazanımları elde etmek için Süresiz Açlık
Grevi temelinde örgütlenen genel direniş, hem politik hemde demokratik
anlamda önemli kazanımlarla sonuçlanmıştır.
Düşmana geri adım attıran Genel
Direniş'in gücü; değişik örgütlerin
içeride ve dışarıda eylemlerinin birliğini ve halklarımızın devrimci tutsakları sahiplenmesini açığa çıkarabilmiş olmasındandır.
4 Ocak '96' da gerçekleştirilen

Ümraniye Cezaevi Katliamı’na tutsaklık cephesinden gösterilen tepki
Genel Direniş'i aşan ve kendi içinde
bir merkeziliği taşıyan niteliğe sahip
olmuştur. 14 ayrı örgütün bulunduğu
tüm cezaevlerinde aynı anda yaşama
geçirdikleri rehin alma, barikat kurma, işgal ve sayım vermeme gibi eylemlerle düşmana meydan okunmuş,
direniş daha üst bir noktaya sıçratılmıştır.
Direnişlerin merkezi olarak organize edilmesi anlamında izlenen
bu gelişim seyri, üzerinde anlaşılmış
ilke ve kurallarla daha iradi ve programlı kılınarak güçlendirilmeliydi.
Cezaevleri Merkezi Koordinasyonu,
bu ihtiyacın bir ürünü olarak tüm
cezaevlerindeki;
MLKP, TKP(ML), TİKB, TKP/ML,
TKEPLeninist, HKG, Direniş Hareketi, Ekim ve DHKP/C tutsakları tarafından kuruldu. ...” (Zafer Yolunda
Kurtuluş, 18 Mayıs 1996, Syf: 28)
CMK, Büyük Direniş dönemine
kadar oligarşinin hapishanelere yönelik saldırılarına karşı solun önemli
bir kesimini direniş çizgisinde tutmuştur. 1996 Ölüm Orucu ve Ulucanlar gibi solun tarihine onurla yazılan direnişleri yaratmıştır. Ancak
oligarşinin F tipi saldırılarına karşı
daha büyük bedelleri göze alarak direnemeyen oportünizm CMK’yı dağıtmışlardır.
Oligarşi devrimcileri teslim almak
için her zaman önce örgütlülüğü
yok etmeye çalışmıştır. Bu, 12 Eylül
döneminde de, ‘90’lı yıllarda da, F
tipleri döneminde de böyle olmuştur.
Metris Hapishanesi’nde direnenlerin
tecrit edilmesi, Eskişehir tabutlukları
ve bunların en sistemli saldırısı F
tipleri devrimci tutsakların örgütlülüğünü bitirmek içindi. Devrimci tutsaklar her koşulda örgütlülüklerini
koruyarak direndiler ve ayakta kaldılar. Hapishaneleri devrimin birer
okulu haline getirdiler... Oportünizm
ise devrimcilerin kanları, canları pahasına yarttığı olanakları kendilerine
“rahat” bir yaşam kurmak için kullandılar. Örgütsüzlüğü yaşattılar...
Sürecek
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TARİHTEN GÜNÜMÜZE
FETHİ BEY'DEN CEPHELİLERE:

22 KEZ DE SÜNGÜLESELER İŞGALCİLERE

TESLİM OLMAYACAĞIZ!

1877 yılında İstanbul Üskadar'da,
Salkımsöğüt Tekkesi’nin şeyhi İzzî
Efendi'nin Süleyman Fethi isimli bir
oğlu olmuştu. Fethi, Harp Okulu’nu
bitirerek, 1899’da kurmay subay oldu.
1914’te albaylığa yükseltildi. Birinci
Paylaşım Savaşı'nda gösterdiği üstün
başarılar ve fedakarlıklarından ötürü
nişanlar, madalyalar kazandı. En son
Dördüncü Kolordu’nun İzmir Askerlik
Şubesi Başkanlığı’na atandı.
15 Mayıs 1919'da emperyalistlerin
Anadolu işgalini başlattıkları İzmir'de
Fethi Bey, Yunan askerlerinin işkencesine karşı gösterdiği direnişle tarihe
geçti.
Yunan ordusunun İzmir'i işgal ettiği o gün, Askerlik Şubesi'ne giden
Fethi Bey, esir alınan diğer subaylarla
birlikte işgal güçleri tarafından Kordon'da tek sıra dizilmişti. Fethi Bey'i
bu sıranın başına koydular. Efzun
denilen özel giyimli Yunanlı erler
de rıhtım boyuna dizilmişlerdi. Yunan
savaş gemileri limandaydı. Kıyıya
asker çıkaran Yunan gemileri rıhtıma
yanaşmıştı.
Bir Yunan subayı, yanında bir
Efzun eriyle, tek sıra dizilmiş olan
esir subaylardan birinin önünde du-

ruyor, onlara kollarını yana kaldırtıp
indirterek “Zito Venizelos!” yani
“Yaşasın Venizelos!” diye bağırmalarını söylüyordu.
Venizelos, o zamanki Yunanistan’ın başbakanıydı. “Zito Venizelos!”
diye bağırttıktan sonra, aşağılamak,
küçültmek için bir de kollarını yana
kaldırtıp indirtiyordu. Söylenileni
yapmayan, karşı gelen bir subay
olursa Efzun eri onu süngüleyecekti.
“Zito Venizelos!” diye bağırtılan
bu subaylar, sonradan bir yolunu bulup Anadolu içlerine geçecek, işgalci
Yunan ordusuyla çarpışacak ve bu
üzünçlü anının acısını onlardan çıkaracaktı. Her “Zito Venizelos!” diye
bağıran subayın düşmana olan hıncı
daha da bileniyordu.
Yunan subayı sırayla gele gele
Albay Fethi Bey’in karşısına gelmişti.
Fethi Bey, Yunan subayının dediğini
yapmıyordu. Ne kollarını yana kaldırıp indiriyor, ne de “Zito Venizelos!”
diye bağırıyordu. Bakışlarını karşısındaki Yunan subayına dikmiş, ateş
saçan gözlerini kırpmadan dimdik
bakıyordu. Yunan subayı buyruğunu
birkaç kez yineledi. Fethi Bey’e “Zito
Venizelos!” dedirtmek için birkaç
kez boşuna bağırdı. Fethi Bey sanki
onu duymuyordu, kayadan bir yontu
gibi dimdikti.
Yunan subayı ummadığı bu direniş
karşısında öyle kızmıştı ki, o kızgınlıkla birden elini uzatıp Fethi
Bey’in omuzlarındaki albaylık apoletlerini sökmek istedi. Fethi Bey,
Yunan subayının elini şiddetle iterek;
—Onları sen takmadın ki sen sökesin! diye bağırdı.
Yunan subayı, Zito Venizelos, demesi için son bir kez daha Fethi
Bey’e bağırdı. Fethi Bey oralı değildi.
Yunan subayı, yanındaki Yunan erine
komut verdi. Efzun eri, Fethi Bey’in

göğsüne dayalı süngüsünü hızla itti.
Süngü albayın göğsüne saplanmıştı.
Süngünün açtığı yaradan kan fışkırıyordu. Ama albay Fethi Bey’in yüz
kaslarında en küçük bir kıpırtı, bir
acı belirtisi yoktu. Yine öylece dimdik
duruyordu. Sıradaki subaya da Zito
Venizelos dedirten işgalciler, tekrar
Fethi Bey'e döndüler.
—Kollarını yana açıp indirirken
Zito Venizelos, diye bağıracaksın!
Fethi Bey’de yine ne ses, ne bir
kıpırtı vardı. Yunan subayı bir kez
daha yanındaki Efzun erine komut
verdi. Efzun eri, ikinci kez Fethi
Bey'i süngüledi. Fışkıran kanlardan
Fethi Bey'in giysisi kan içinde kalmıştı. Fethi Bey üçüncü kez yine
sıra kendisine geldiğinde üçüncü kez
süngülendi.
Tam yirmiiki kez... Evet, yirmiiki
kez Yunan subayı, albay Fethi Bey’in
karşısına dikilip, Onu “Zito Venizelos"
diye bağırtmaya zorladı. Fethi Bey
sesini bile çıkarmadı. Yirmiiki kez
süngülendi. Süngülenirken gözünü
bile kırpmıyordu. Yalnız her süngülenişinde daha çok kan yitirdiği için
yüzü daha çok soluyor, ak donuk bir
renk alıyordu. Yaralarından akan kanlar, ayaklarının dibinde gölleniyordu.
Süngüleye süngüleye bile Üsküdarlı
Albay Süleyman Fethi Bey’e “Zito
Venizelos!" dedirtemediler. Ama yaralarından çok kan yitiren albayın
gücü gittikçe azalmaktaydı. Ayakta
zor durabildiği belliydi. Yirmiiki yarasından kan akarken, yine de düşmanının karşısında dimdik durabilmek için insanüstü bir çabayla son
gücünü harcıyordu. Artık ayakta durmaya direnci kalmamıştı, Fethi Bey
ayaklarının dibinde göllenmiş kanının
üstüne düştü, oraya yığıldı.
Ölmek üzere olan Fethi Bey hastaneye yatırıldı. 1919 yılının 15 Mayıs’ını 16 Mayıs’a bağlayan gece,
sabaha karşı şehit düştü.
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Dünden Bugüne Sürüyor Gelenek!
Gelenek, Cephelileri Mahallesinde Milis;
Dağda, Şehirde Gerilla Olmaya Çağırıyor!

Atılım Yıllarında Dağlardaki
İlk Ses; Malatya’nın
Dağlarından Geldi!
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Bir özlemdi, bir tutkuydu dağlar.
Kabına sığmaz bir coşkuydu. Halkların özgürlüğü yolunda vazgeçilmez
bir yeri vardı. Ne bir niyet meselesi,
ne de tercih meselesiydi. Dağlar “olmazsa olmaz”dı. Halk kurtuluş savaşımızda zorunluluktu.
Anadolu’nun tarihinde nerede zulme karşı duranlar varsa, bir ayakları
dağda olmuştur. Ve dağlar bağrına
basmıştır isyancıları.
Halk kurtuluş savaşımızın da
önemli bir ayağı oldu dağlar. Mahirler’in Kızıldere’de yükselttiği savaş,
Necdetlerle büyüdü. ‘90’lı yıllarda
atılımla beraber dağlar da ses verdi.
Ve ilk ateşi Malatya dağlarında Komutan Şerafettin ve 4 yoldaşı yaktı.
17 Mart 1992’de Kürecik dağlarında yankılandı gerillanın sesi; 5
Devrimci Sol savaşçısı şehit düştüler.
Dağların elleri ellerimizdeydi artık.
Kırda büyüyen savaşın ilk ateşi ol-
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manın onuruyla haykırdılar... Bizim
de dağlarımız var...
“ Mart’ta Malatya Kürecik Gür
kaynak’ta Kemal Kaplan’ın kaçırıldığı
duyuldu. Kemal Kaplan, ahlaki değerlerden yoksun, insan olmaktan
uzak biriydi. Seveni yoktu. Onu, sadece
işbirliği yaptığı, pavyonlarda gününü
gün ettiği jandarma, özel tim ve polis
severdi. Çünkü onların halk içinde
kulağı gözüydü. Köylüleri, babası çok
uyarıyordu Kemal’i. Ama Kemal ihbar
etmeyi, halkı soymayı sürdürdü. Ama,
halkın adaleti onu buldu... Yanında
neden öldürüldüğünü açıklayan bir
bildiriyle birlikte cesedinin bulunmasından sonra, Gürkaynak Kürecik
halkı üzerin de baskı, terör yoğunlaştırıldı. Gençler toparlandı, okuyanlar tehdit edilerek okula gitmeleri
engellendi. Köylülerin üzerlerine ateş
edildi. İnfaz provaları yapıldı. İçlerinden birinin kulak zarı patladı. Köy-

lülerden on yaşındaki Mahmut, çırılçıplak, saatlerce gecenin ayazında
kar üstünde yatırıldı. Evlerin kapıları
kırıldı. Evlerinde neden iki kabanlarının, iki ayakkabılarının olduğu soruldu. Onlara göre, sadece üstündekilerle yetinmeliydiler. Çünkü gerisi
mutlaka gerillalarındı... 70 yaşındaki
Kutlu Dede’yi aldılar, yol göstersin
diye döve döve götürdüler. Ahırları
evleri taradılar. Kuzuların çoğunu öldürdüler. İşkence yapılmayacak, ‘şeffaflık var’ diyenler, iki yüzlülüklerini
sergilediler ve ‘Biz, istediğimiz yere
girer, kırar döker tararız ve istediğimizi
alırız’ dediler. Bütün bu yaşananların
ardından, Özgür-Der’liler, Alay Komutanlığı’na, Emniyet Müdürlüğüne,
Valiliğe ve Kürecik Gürkaynak’a gittiler. Kontrgerilla ve şube müdürleri
onları tehdit etti. Özgür-Der’lilerin
bir heyet oluşturmak için tüm zorlamalarına karşın, SHP ve İHD yan-
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gından mal kaçırırcasına ayrı gittiler.
ÖzgürDer’liler ise köylülerle birlikte,
baskı ve gözdağı politikasına karşı
koydular. Haklarını aradılar, baskılar
karşısında geri adım atmayacaklarını
haykırdılar. Şehirde ise gözaltılar sürüyordu, öyle ki, beyninden rahatsız
olan, en ufak bir seste dahi sakat kalabilecek insanlar bile gözaltında tutuyor, haklarında hiçbir bilgi verilmiyordu. ‘Kayıpları’ soran, bilgi almaya çalışan Özgür-Der Başkanı’na
Emniyet Müdür Yardımcısı tahammülsüzlüğünü haykırıyordu. ‘Sen gene
mi geldin? Seni istemiyorum, çık git!’
Kırsal alandaki köy aramaları ve
operasyonlar kesintisiz sürüyordu.
Bütün bu gelişmeler yaşanırken, 18
Mart akşamı, beş şehidin haberi geldi.
Devrimci Sol Kürdistan Komitesı’ne
bağlı SDB’lerin Malatya’da beş şehit
verdiği’ açıklandı. Şimdi gözaltılar
ve aramalar sı rasında gereken kamuoyu nasıl yaratılmışsa, şehitlerimize
de öyle sahip çıkma zamanıydı. Önce
Gürkaynaklı Hasan ve Mustafa’nın
cenazeleri getirildi. 19 Mart sa bahı,
Özgür-Der’liler ve Mücadele temsilciliğinin okurlarının dışında kimse
yoktu. Elazığ’dan gelenleri köye almamışlardı. Çevre köylerden gelenleri
de sokmamışlardı. Mücadele ve Özgür-Der’in çelenklerine el koymak
istediler. Uzun tartışmalardan sonra,
çelenklerin cenazelerin yanına getirilmesine izin verildi. Öyle ya, ‘terörist’lerin cenazesine ilk kez çelenklerle
sahip çıkılıyordu. Köy muhtarı, azaları,
köylüler on beş günü aşkındır, özel
timin her türlü baskısına rağmen cenazelerini ne olursa olsun kaldırmak
istiyorlardı. Özel Tim, Özgür-Der’lilerin ve Mücadelecilerin köyden ayrılmasını, yabancıların kalmamasını,
çelenklerin götürülmesini istiyordu.
Yabancı kimdi?.. Biz mi, onlar mı?..
Biz, halkımızın çocukları, onlar emperyalizmin işbirlikçileriydiler. Yabancı
olanlar, gitmesi gerekenler varsa, onlardı... Gerillaların vücudu delik deşikti. Bedenlerini bıçakla yarmışlardı.
Cesetlerine bile işkence yapılmıştı.
Çoğunun boynu, kolu, bacağı kırıktı.
Yerlerde sürüklenmişlerdi. Ve her zamanki gibi, üstlerindeki iyi şeyler
alınmıştı. Ama şehitlerimizde gülüm-

seme vardı yine de. Şehitlerimiz, ölümü
gülerek kucaklamışlardı. Kır SDB
üyesi gerillaların üzerine sarı, yeşil,
kırmızı mendiller kondu. Marşlar söylendi. Ant içildi. Şehit bantları takıldı.
Oligarşi için bunlar suçların en büyüğüydü. Toprağımızı, insanlarımızı
sevmek suçtu... Özgürlüğü istemek,
yaşam güvenliğimizi sağlamak suçtu...
Suçtu onların köylüsü olmak. En büyük
suçları halklarını sevmekti. Ama yine
halaylarımızda omuz omuzaydılar.
Yine marşlarımız söylendi, sevdikleri
şiirler okundu. İşte tüm şehitlerimiz
yanı başımızdaydılar. Can dostlarımız,
12 Temmuz alevinde nasıl kavrulmuştuk, nasıl yeminlerimizi etmiştik. Acımız
hüznümüz olma mıştı. Gözlerimizde
gözyaşını boşuna aramışlardı. Hasan’ın ailesi henüz gelmediğinden
gömülemezken, baskı nedeniyle ailesi
Mustafa’yı gömmek istedi. Ve karda,
güç koşullarda cenaze ve çelenkler
ardında yüründü. Cenaze gömüldükten
ve baş sağlığı dilendikten sonra, hep
birlikte Hasan’ların evine gidildi. Bir
saat sonra Hasan’ın ailesi geldi. Tek
oğlunun üstüne titreyen, koklamaya
kıyamayan Fadime Ana isyan ediyordu. Hasan’ı sevenler, devrimci mücadeledeki kararlılığını bilenler, odayı
süslemişlerdi. Beyazların üzerinde
kırmızı karanfillerle Hasan bizimleydi.
Ağıtlar yükseldikçe öfke büyüyordu.
Ve geleneksel bir biçimde, ikisi de
doğup büyüdükleri toprağın kucağına
gömüldüler. Ve diğer üç şehit... Üç
gerilla... Avukat Fuat Erdoğan ve Özgür-Der sekreteri, kır SDB’sinde yer
alan üç gerillanın teslim ve teşhis işi
için uğraştılar. Nasıl olurdu?.. Bugüne
dek teröristlerin cenazelerine sahip
çıkılmamıştı. ‘Onların leşleri ortada
kalmalı, ibreti alem olmalı’ diyordu
binbaşının biri. Ama yanıldılar. Biz
de ne pahasına olursa olsun, şehitlerimizi yalnız bırakmadık. Gereken görüşmeler yapılırken, Avukat Fuat Erdoğan ve Özgür-Der Sekreteri Akçadağ’a gittiler. 24 saat geçmeden, Hasan ve Mustafa’nın cenazesi alınırken,
vakit geçirmeksizin üç gerillayı gömmüşlerdi. Jandarma, DGM savcılığı
ve valilik soruşturma ve operasyonun
devam ettiğini belirterek teşhisi engellediler. Otopside yakınları bulun-

ması gerekirken, doktorlar ve savcılar
devlet terörüne ortak olacak şekilde
alelacele otopsi yaptılar. Şehitlerimizi
bir pikabın arkasına yükleyerek getirip,
bir çukura gömenler bir kez daha yanıldılar. Mezarlık altüst edildi ve köylülerin de yardımıyla üç şehit bulundu.
Çocuklar, o masum gözlemleriyle nasıl
gömüldüklerini anlattılar. Yanımızda
getirdiğimiz malzemelerle mezarı çevirdik. Sarılı, kırmızılı, yeşilli iplerle
süsledik. Üç kırmızı şehit bandımızı
taktık. Saygımızı bir daha gösterdik.
Ve dört ay önce Kürecikte öldürülen
Suriyeli PKK’linin mezarını da bularak, aynı biçimde çevirdik. Biraz sonra
ihbarcılar geldi. Peşinden polisler
tabii ki... Tartıştık. Gözaltına almak
istediler. Biz gereken yerlerle görüştüğümüzü belirttik. Savcı ile görüşme
isteğinde bulunduk. Savcı bizim kendisiyle telefon görüşmesi yaptığımızı
açıkladı. Otopsi ve gömülme konusundaki yasadışılığı ifade ettik. ‘Ölüler
sahiplidir’ dedik. Emniyet bizi almakta
ısrarlıydı. Filmlerimize el konuldu.
Bizler o sırada jandarmanın ÖzgürDer Başkanı köydeki konuşmasından
dolayı gözaltına aldığını öğrendik.
Dört saat sonra serbest bırakıldık.
Başkanın yanıma gittik. Savcılığa çıkarıyoruz denilerek, kaçırılıp Malatya
DGM’ye getirildi. Özgür-Der Başkanı,
Hasan’ın ve beş şehidimizin kanının
yerde kalmayacağını orada da bir
kez daha yineleyerek şehitlerimize sahip çıktı. Bizlere yönelik tehditler bitmiyordu ve bitmeyecekti de... Telefonda
Özgür-Der sekreterini arayıp ‘Lokum
gönderiyoruz. Beş kişinin lokumunu
yiyin’ diyenlere, Özgür-Der sekreterinin cevabı ‘Hevesiniz kursağınızda
kalacak’ oluyordu. Onlar bizdik, biz
de onlar. Onların vücutlarındaki kurşunları, şimdi biz taşıyoruz. O kurşunlar ki, yüreğimizi dağladı. Sabahlardan bir sabah yarattı.” (Mücadele
Sayı 42, 1 Nisan 1992)
* ÖzgürDer: Halk Cephesi’nin
o dönemki kurumlarından biri
* Mücadele dergisi: Bugünkü
Yürüyüş dergimizin 1992’deki adıdır.
* Av. Fuat Erdoğan: Daha sonrasında polis tarafından katledildi.
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HALKIMIZ!
Gözaltına aldıkları halk çocuklarına kendilerini
“g.ö.tçü” olarak tanıtan “Tayyip’in Kahramanları”nı
bundan böyle biz de herkese anlatacağız!
Bu halk düşmanı sapkınların fotoğraflarını
her yere asacağız!
İsimlerini yazmadık duvar bırakmayacağız…
Tip tariflerini herkese tek tek anlatacağız.
Tayyip’in polis teşkilatında, kendisini “g.ö.tçü”
lük göreviyle tanımlayan bu halk düşmanı ve
sapkınları duyurmadık kimse bırakmayacağız!
Resimlerini çocuklarının okuluna,
evlerinin duvarına,
eşlerinin görebileceği her yere asacağız. Bütün
dünya Tayyip’in bu kahraman polislerini tanısın,
görsün…
Halkımız!
Bu halk düşmanı ve sapkınları aranıza almayın…Onlara selam vermeyin!
Evlerinizi kiraya vermeyin…Onlara ekmek satmayın! Onlarla aynı havayı dahi solumayın! Değerlerini, halk olma özelliklerini çoktan kaybetmiş
olan bu ceset parçalarıyla hiçbir ilişkiniz olmasın…Onlar bulundukları her yeri çürütürler…
Tayyip’in kendisine verdiği her tür görevi seve
seve yapan bu katiller, halka düşmandır!
Halk düşmanı sapkınlardan hesap soracağız!
22
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Halkın
Hukuk
Bürosu

OHAL YASALARI İLE HAKLARIMIZI GASP EDEMEZSİNİZ

AVUKATLAR, FAŞİZMİN DEMOKRASİCİLİK
OYUNUNUN PARÇASI DEĞİLDİR

AKP kendisine yönelik
darbeyi bahane ederek 23
Temmuz 2016 tarihinden itibaren KHK (Kanun Hükmünde Kararname)’ler yayınlamaya başladı. Bu kararnameler
uğrunda bedeller ödenen, kan
ve can pahasına kazanılan
hakların gasp edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Bunlardan en önemlisi gözaltı süresinin 30 güne kadar
uzatılması, gözaltına alınan
kişilerin ilk beş gün içerisinde avukatı
ile görüşmemesi, soruşturma dosyalarının gizli yürütülmesi ve suçlamalar
konusunda bilgi verilmemesi, avukat
görüşünün polisin hazır bulunduğu
ortamda yapılması ya da kamera
altına alınması gibi saldırılardı. Bu
hak gaspları avukatlık mesleğini yapılamaz hale sokmaktadır. Bir avukat
müvekkili ile görüşemezse, suçlamalar konusunda bilgi alamazsa, müvekkili ile yaptığı görüşmesini polis
dinleyecek ve izleyecekse yapılacak
işin ismi avukatlık değildir. Avukat
müvekkilinin menfaatlerini korur.
Devletin şiddet kullanma gücü ve
etkisi altında kişiyi devlet karşısında
koruyacak bir mekanizmanın adı savunma hakkıdır. Savunmayı üstlenen
kişi müvekkilini ancak belirli haklara
sahipse koruyabilir. Kanunlara göre
soruşturma işlemlerini savcılar yürütür. Bir soruşturma yürütürken
savcı hangi imkan ve olanaklara sahipse bu soruşturmada avukat da
aynı imkan ve olanaklara sahip olmalı
ki müvekkilinin haklarını koruyabilsin. Oysa mevcut durumda polis istediği kişiyi basit bir şüpheye dayanarak gözaltına alıyor, günlerce gözaltında tutuyor, yakınlarına haber
vermiyor, hangi gerekçeler ve delillerle suçlandığını açıklamadan ve
aklanma hakkı tanımadan tutuyor.
Bu işlemlere meşruluk kazandırmak
için de savcıdan onay alıyor. Savcılar

nabilir mi? Bizce bulunamaz.

Müvekkillerimiz
İşkence ile Gözaltına
Alındı ve
Bizimle
Görüştürülmediler

verdikleri kararlarla insanların haklarını bu kadar ağır bir biçimde kısıtlarken bu durumu gerekçeli açıklamaya bile gerek duymuyorlar.

Avukat Süs Eşyası
Değildir
KHK’ler; avukatın, müvekkilinin
savunmasını ve menfaatlerini korumasını engellemek için hazırlanmıştır.
Bir avukatın savunma için ihtiyaç
duyduğu her şeyi elinden almışlardır.
Kelime kullanmadan konuşmak
mümkün değilse, avukatın hakları
olmadan savunma görevi yerine getirilemez. İçi boşaltılmış, mesleği etkisiz hale getirmişler ve bu şekilde
mesleği yürütmemizi istiyorlar. Hayır… Bunu kabul etmiyoruz.
Devlet özgürlüğünü kısıtladığı,
ağır suçlama altında tuttuğu kişileri
hiçbir gerekçe ile savunmasız bırakamaz. Bunu yapıyorsa, bunun arkasında işlenmiş olan suçları gizleme
endişesi vardır. Devlet gözaltına
aldığı kişiyi avukatıyla görüştürmüyorsa, biliriz ki işkence suçu işlenmektedir ya da yasal olmayan işlemler
yapmaktadır. İşkencenin delillerini
yok etmeye çalışır veya gözaltına
almak için daha yeterince delil yaratamamıştır, yeni delil yaratmaya
çalışmaktadır. Yoksa her şeyin usulüne
uygun yürüdüğü durumlarda avukatın
müvekkili ile görüşmesi neden kısıtlansın ki? Mantıki bir izah bulu-

17.08.2016 tarihinde, Sarıgazi ilçesinden misafir kaldıkları evden müvekkillerimizin gözaltına alındığı ve
gözaltına alınırken bazı kişilerin kafalarının kırıldığı, darp
edildikleri haberi geldi. Bunun üzerine
gözaltında olanlarla görüşmeye gittiğimizde 5 gün boyunca avukat görüşmesinin kısıtlandığını öğrendik.
Siyasi şubedeki polisler savcının iki
satırlık isimsiz imzası ile hazırladığı
kararı gösterdiler sadece. Ne gözaltına
alınma kararı, ne de başka hiçbir
evrak göstermediler. Ertesi gün bu
durumu savcı ile görüşmek, itiraz
etmek, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunmak için adliyeye
gittiğimizde bir muhatap bulamadık.
Henüz bir soruşturma dosyasının
açılmadığını, hangi savcının ilgileneceğinin belli olmadığını öğrendik.
Bir dilekçe verebilmek için saatlerce
uğraştık. Çok sıradan olan dilekçe
verme hakkı için bile kavga etmek
zorunda kaldıktan sonra dilekçeyi
verebildik. Baroya başvuru yaptık
ve mesleğin bu halde yapılamaz olduğunu ve harekete geçmesi gerektiğini belirttik.
Fakat baroda harekete geçmek
için bir şey yapmadı. Ertesi gün
tekrar ilgili savcı ile konuşmak, KHK
ile yapılan düzenlemelerin hukuk
dışı olduğunu anlatmak, kabul edilemez ve keyfi olduğunu belirtmek
için adliyeye gittik. Dilekçeyi vermek
istediğimizde ilgili kalem, “soruşturma dosyasının belli olmadığını,
dilekçeyi bir hafta sonra getirmemiz
gerektiğini” söyledi. İnsanlar işkence
altında, avukatları ile görüştürülmü-
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yorlar ama haklarında bir soruşturma dahi açılmamış henüz.
Buna sırtımızı dönüp gidemezdik. Müvekkillerimiz ile görüşümüz sağlanıncaya kadar oturma eylemi yapacağımızı belirttik, bulunduğumuz yerde oturma
eylemi yaptık.
Oturma eyleminden bir süre
sonra soruşturma dosyası ile kimin ilgileneceği belli oldu ve
savcı dosyayı siyasi şubeden
getirtti. Dosya geldikten sonra
savcı ile görüşebildik. Savcı’ya
KHK’nın hukuk dışı olduğunu,
hakları kısıtlama yetkisi olmadığını, müvekkillerimizin işkence altında olduğunu, hayatlarından endişe duyduğumuzu,
görüştürmemenin keyfi olduğunu anlattıktan sonra görüşme
izni vermezse adliyeyi terk etmeyeceğimizi söyledik. Polisin
noterliğine dönüşmüş olan savcı
elbette talebimizi kabul etmedi.
Biz de oturma eylemimize devam ettik. Polisler adliye boşalıncaya kadar bize müdahele etmedi. Daha sonra yasa dışı bir
biçimde bizi gözaltına aldı. Keyfi gözaltı kararlarını kabul etmedik ve direndik. Aynı gün
serbest bırakıldık.
Ertesi gün siyasi şubeden
polisler arayıp müvekkillerimizin su ve şeker istediklerini söylediler. Müvekkilerimiz dört
gündür onların ellerinden su içmiyor, şeker almıyorlarmış. Bizim tavrımız ve gözaltındakilerin
direnişi ile müvekkillere su ve
şeker verilmesine neden oldu.
Bu nedenle de bir müvekkilimiz
ile de görüşmüş olduk.
Biliyoruz ki, hiçbir hak bize
bahşedilmedi. Her hakkın tarihsel ve siyasal geçmişi vardır.
Bir KHK çıkartmakla bu hakkı
yok edemezler. KHK’larla avukatlık mesleğini kuklaya dönüştürmeye, kendimize saygıyı
yitirmeyi ve mesleğimize ihaneti
kabul ettirmek istiyorlar. Ne
OHAL yasalarını ne de haksız
ve keyfi dayatmalarını kabul
etmeyeceğiz.

488 No’lu açıklama:
MÜVEKKİLLERİMİZE İŞKENCE YAPMANIZI SEYRETMEYECEĞİZ!

AVUKATLIK MESLEĞİ HAK ARAMA MESLEĞİDİR.
MESLEĞİMİZİN ONURUNU SAVUNACAĞIZ!
Mesleğin onuru; hak ve özgürlükler
için harcanan emeğin, ödenen bedelin,
dökülen kanın karşılığıdır.
Bizim için avukatlık sadece para
kazandığımız bir meslek değildir. Fuat
Erdoğanlar’dan bu yana avukatlık mesleğini, hak ve özgürlüklerimiz için,
adalet için; resmi kimlik kartına, ruhsata,
döner koltuğa, oturaklı bir büroya ihtiyaç
duymadan, halkın hak ve özgürlüklerinin
geliştirilmesine hizmet eden bir mevzi,
bir olanak olarak gördük. Onur bildiğimiz şey budur. Eğer mesleğimizin
onuru ayaklar altına alınacaksa; yakarız
biz de bu cübbeleri, ruhsatları, büro tabelalarını da.
Müvekkillerimiz üç gündür gözaltında.
Emniyet canları ne zaman isterse
çağıracakmış bizi. Otuz gün içinde ne
zaman ifade almayı canları isterse,
davet edeceklermiş!
Müvekkillerimiz işkence altında.
Kanlı halıları gördük. Görgü tanıklarının
anlatımına göre merdivenlerden indirilirken kafaları yerlere vurula vurala
indirilmişler.
Emniyet bizden altı adet kadın alt
üst giysi istedi. Neden?
Müvekkillerimizi görmek istiyoruz,
iyi olduklarını, işkence görmediklerini
bilmek istiyoruz. Aileleri çocuklarından
haber almak istiyor.
İşkence yok diyor emniyet… “Nereden biliyorsunuz belki o kan polisin
kanıdır” diyorlar...
Bilmiyoruz ve bunun için öğrenmek
istiyoruz. İşkence yapmama yükümlülüğü
altında olan, halkın ödediği vergilerle
kamu gücünü, kamu olanaklarını elinde
bulunduran sizsiniz! Ve doğal ki bu sorular
size sorulacak ve cevap beklenecektir.
Adli tıp raporlarını görmek istedik,
göstermediniz!
Gizlilik kararları dışında kalan belgelerdendir adli tıp, bilirkişi, ekspertiz
raporları... OHAL kararnamelerine bile
uyulmayan bir keyfilik halinden bahsediyoruz. İşkence yapıldığı iddiamız

devletin keyfiliğine dayanıyor. Bu koşullarda nasıl kişi güvenliğinden bahsedilebilir?
OHAL kararnameleriyle, darbe bahane
edilerek insanlık suçları işlemenize göz
yummayacağız. Müvekkillerimizin ve
halkın haklarını; dilekçelerle, suç duyurularıyla, tazminat davalarıyla, bürokratik
yol ve yöntemlerle, basın açıklaması yaparak, meslek örgütümüz kanalıyla her
türlü meşru hak arama yol ve yöntemini
deneyerek savunacağız.
Dilekçelerimizi almayarak, görüşme
taleplerimizi reddederek, müvekkillerimizin savunma haklarını gasp ederek,
avukatlık onurunu aşağılayarak mesleğimizi yapmamızı engelleyen ve bizi
bu yolla işkenceyi izleyerek, işkenceye
ortak etmeye, çaresiz hissettirerek teslimiyete, hareketsiz bırakarak korkuya
ve inançsızlığa, umutsuzluğa mahkum
etmek istemenizi sessizlikle geçiştirmeyeceğiz. Devrimci avukatlara çaresizlik öğretilmedi.
Biz müvekkilleri için 269 gün boyunca açlıkla ölümün üstüne yürüyen
Behiç AŞÇI’nın öğrencileriyiz.
Biz Fuat Erdoğanlar’ın öğrencileriyiz.
Müvekkillerimize işkence yapmanızı
seyretmeyeceğiz!
Yukarıda saydığımız gerekçelerle şu
sıralarda Çağlayan Adliyesi 7. Katta oturma eylemi yapan avukatlarımızı selamlıyoruz. Meslektaşlarımıza işkence yapmayı, gözaltına almayı düşünmeyin bile!
Hak taleplerini yerine getirin! Yoksa
tarihin hükmünden kurtulamazsınız!
OHAL KARARNAMESİ GERİ ÇEKİLSİN!
30 GÜNLÜK GÖZALTI SÜRESİ, BEŞ
GÜNLÜK AVUKAT GÖRÜŞ YASAKLARI İŞKENCE YAPMAK İÇİNDİR!
İNSANLIK ONURU İŞKENCEYİ YENECEK!
SAVUNMA HAKKI ENGELLENEMEZ!
KEYFİLİKLERE HUKUKSUZLUKLARA SON!
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Sol’un
Köşe Taşları

FAŞİZME KARŞI OLDUĞUNU SÖYLEYENLERİN

FAŞİZMLE UZLAŞMAK İÇİN
KURDUKLARI ‘YENİ’
BİRLİKLERİNE DAİR...

Oportünist-reformistlerden oluşan tasfiyeci
solculuk, “yeni” bir güç birliği oluşturduklarını 11
Ağustos 2016 günü Ankara’da bir otelde yaptıkları
toplantı ile açıkladı. HDP’den ÖDP’ye, TKP’den Halkevleri’ne hemen bütün tasfiyecilerin altına imza attığı
bu “güç birliği”nin ev sahipliğini ise, tasfiyeciliğin dört
atlısı sayılan DİSK, KESK, TTB ve TMMOB yapıyor.
Başlarken bir matematik kuralını vurgulayalım: Eksilerin toplamı artı olmaz, aksine daha büyük eksi olur...
Reformist, oportünist kesimlerin böylesi güç birliklerinin
özü de böyledir. Bunlar faşizme, emperyalizme karşı mücadele etmek için biraraya gelmezler. İcazet dilenmenin,
düzeniçileşmenin yansıması olarak böylesi şaşaalı ortak
açıklamalar yaparak uyduruk güç birlikleri oluştururlar.
Uydurukluğu şuradadır ki, emperyalizm ve faşizme karşı
bir güç değildir bunlar. Böyle bir niyetleri de politikaları
da pratikleri de yoktur. Hal böyle olduğu içindir ki, ülkemiz
reformist-oportünistlerinin tarihi, bir tür güç birliği mezarlığına dönüşmüş durumdadır. Çünkü yanlış yolda doğru
adım atılamaz. Koşar adım düzene gidenler de devrime
yönelik ileri adım atamazlar. Ki söz konusu uyduruk güç
birliği de tasfiyeciliğin “yeni” bir adımı olmaktan başka
bir işlev taşımayacaktır.

Tasfiyeci Solculuğun
Bu Kaçıncı Birleşmesi...
KESK Genel Başkanı ve bir dönem AKP’nin akil
adamlığını yapma “şerefi”ni taşıyan Lami Özgen’in
okuduğu güç birliği deklerasyonu “Faşizme, Darbelere
ve OHAL’e Karşı Güçlerimizi Birleştiriyoruz!” vurgusu
ile başlıyor.
O halde sormak gerekiyor: Bu kaçıncı birleşmeniz,
biraraya gelmeniz... Böylesi açıklamalar yapmanızın
bu kaçıncısı... Demek ki, diğer biraraya gelişlerinde bir
“güç” oluşturamadılar ve şimdi yenisini deniyorlar.
Oysa ortada “yeni” bir şey yoktur.
Aşağıda 17 Aralık 2002 tarihli Devrimci Sol dergisinden bir alıntı yapacağız, ki tasfiyeci solculuğun bu
“yeni” güç birliği için de aşağıda vurgulanan politik
gerçeklik geçerlidir.
“... Zaman zaman 40, 50 hatta daha fazla imzalı
ortak açıklamalar yapılmış olması kimseyi yanıltmasın;
bunlar imza sayılarındaki kalabalıklığa karşın ciddi
bir muhalefet gücü olamamış, bu tabloyu değiştirecek,
oligarşinin bu oyununu bozacak bir rol oynamamışlardır.
Bu tür açıklamalar da daha çok solun kendi içine kapanıklığının sonucunda gelişmiş bir tarzdır. Meydanlara
çıkmayan, direniş örgütlemeyen, faşizmle kendi çizgisinde
çatışmayı göze alamayan kurumlar, böyle 40’ı, 50’si

bir araya gelip bir açıklama yapınca ortalık ayağa kalkacak, iktidarlar sarsılacak sanıyorlar. ‘Normal’ olarak
böyle olması gerekir tabii. Düşünün ülkemizin hemen
tüm sendikaları, tüm meslek odaları bir araya gelmiş
bir şey söylüyor. Bu tabii önemli, ama demokrasilerde!
Oysa Türkiye’de faşizm var. Bu gerçekten kaçıldığı
için, bu ‘muhalefet’ tarzının etkisizliği, yanlışlığı, içinin
boşluğu defalarca görülmüş olsa da, oyun sürüp gidiyor.
Oligarşi de bunları kaale almıyor..” (Aktaran: Birleşelim
Savaşalım Kazanalım Sayfa: 180)
Evet, oyun sürüp gidiyor. Ve oportünist-reformist
solun “birlik” oyununun son perdesi “Emek ve Demokrasi
için Güç Birliği” adı altında sahneye çıktı. Söz konusu
“Güç Birliği”nde yer alan kurumlar olarak şunlar sayıldı:
DİSK, KESK, TMMOB, TTB, DBP, Devrimci Parti,
EMEP, EHP, ESP, HDP, SEP, SYKP, YSGP, HDK, Haziran Hareketi (Yani ÖDP ve TKP), Halkevleri, İHD,
Hacı Bektaş-ı Veli Vakfı, Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri, Alevi Bektaşi Federasyonu, Demokratik Alevi
Dernekleri...
Yukarıdaki alıntımızda da vurgulandığı gibi, bunlar
“... Meydanlara çıkmayan, direniş örgütlemeyen, faşizmle
kendi çizgisinde çatışmayı göze alamayan kurumlar”
oldukları için siyasal bir ciddiyetleri, kararlılıkları, söylemlerinin hayatın içinde bir karşılığı yoktur. Hal böyle
olduğu içindir ki, oligarşi tarafından ciddiye alınmadıkları
gibi halk saflarında da bir karşılıkları olmaz.
Çünkü, meydanlara çıkmaz, direniş örgütlemez, faşizmle kendi çizgisinde çatışmayı göze alamaz durumda
olmayı tercih edenler için sonuç malumdur: “... Zaman
zaman 40, 50 hatta daha fazla imzalı ortak açıklamalar
yapılmış olması kimseyi yanıltmasın; bunlar imza sayılarındaki kalabalıklığa karşın ciddi bir muhalefet gücü
olamamış, bu tabloyu değiştirecek, oligarşinin bu
oyununu bozacak bir rol oynamamışlardır...”
İşte bu tarihsel gerçeklik, tasfiyeci solculuğun bu
“yeni” güç birliği için de fazlasıyla geçerlidir. Zaten,
güç birliğinin açıklamasına bakıldığında oligarşinin
oyununu bozmaktan, hesap sormaktan, emperyalizme
karşı savaşmaktan bahsedilmediği görülecektir. Ki güç
birliği düzeniçileşmenin, uzlaşma arayışının bir yansımasından başka bir şey değildir. Böyle olduğu içindir
ki, ciddiye alınabilecek bir güç olamamışlardır.
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Uçurumun Kenarı Neresidir?
Söz konusu tasfiyeci güç birliğinin kuruluş açıklamasını yapan KESK Genel Başkanı Lami Özgen’in bir
kaç yıl önce AKP faşizminin akil adamlığını yaptığı bilinmektedir. Ki dün AKP’ye akil adamlık yapan Lami
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Söz konusu tasfiyeci güç
birliğinin kuruluş açıklamasını
yapan KESK Genel Başkanı Lami
Özgen’in bir kaç yıl önce AKP
faşizminin akil adamlığını yaptığı
bilinmektedir. Ki dün AKP’ye akil
adamlık yapan Lami Özgen, bugün
güç birliği adına yaptığı açıklamada
“AKP’nin ülkeyi uçurumun
kenarına getirdiğini” söylüyor.
Soralım; uçurumun kenarı
neresidir? Sınıfsal açıdan nasıl bir
uçurum söz konusudur? AKP’nin
getirdiği yer olan uçurumun kenarı
kötü; ama demokrasicilik oyunu iyi
öyle mi? AKP ile Dolmabahçe’de
karşılıklı koltuklara oturmak iyi;
ama sizi artık o koltuklara
çağırmazlarsa kötü öyle mi...
Uçurumun kenarı neye göre
belirleniyor...
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Özgen, bugün güç birliği
adına yaptığı açıklamada
“AKP’nin ülkeyi uçurumun
kenarına getirdiğini” söylüyor.
Soralım; uçurumun kenarı
neresidir? Sınıfsal açıdan nasıl bir uçurum söz konusudur? AKP’nin getirdiği yer
olan uçurumun kenarı
kötü;,ama demokrasicilik
oyunu iyi öyle mi? AKP ile
Dolmabahçe’de karşılıklı koltuklara oturmak iyi, ama sizi
artık o koltuklara çağırmazlarsa kötü öyle mi? Uçurumun kenarı neye göre belirleniyor...
Tasfiyecilik böyledir. Bir
uçtan bir uca hızla savrulur.
Dün iktidarın akil adamlığını
yapar, bugün ülkeyi uçurumun kenarına getirdiğini söyler. Yarın, bir bakarsınız,
AKP’yi yeniden demokrasi
şampiyonu ilan ediverir. Tasfiyecilik tutarsızlıktır. Çünkü
bilimsel değildir, yani hayata sınıfsal bir perspektifle
bakmaz. Bakamaz. Elbette, Lami Özgen’in çarpık bakış
açısı kendisiyle sınırlı olan kişisel bir sorun değildir.
Tasfiyeciliğin genel çarpıklığıdır söz konusu olan. Ki
bu bakış açısı; aynı zamanda AKP ve onun gibi düzen
partilerinden ülkeyi kurtarmasını beklemektedir. Öyle
ya, “AKP ülkeyi uçurumun kenarına getirdi” derken,
nereye ve nasıl götürmesi beklenmektedir acaba...
Demek ki, düzde olan ülke AKP ile uçurumun
kenarına getirilmiş... Tasfiyeci solculuğun güç birliği
de ülkeyi bu uçurumun kenarından alacakmış...
Yaşananın sınıflar mücadelesi gerçekliği içinde egemenleri sarıp sarmalayan bir yönetememe krizi olduğu,
devletin ve bir bütün olarak sistemin kriz içinde olduğu
ve devrimci olanın bu krizi derinleştirip keskinleştirmek
olduğu gerçeğine; kör olmayı tercih eden tasfiyeci solculuk, güç birliği adına yaptıkları açıklamada “... Bu
gidişatı ancak emekten, demokrasiden, laiklikten, barış
ve kardeşlikten yana güçlerin mücadelesinin durdurabileceğini...” vurguluyor. Böylece düzene koltuk değneği
olmak isteyişlerindeki iştahlarını bir kez daha ilan etmiş
oluyorlar. Hangi gidişatı durdurup düze çıkartacaksınız
bakalım... Sizin üzerinize vazife mi bu...

Tasfiyeci Solculuğun Çarpık Bilinci...
Açıklamada deniyor ki: “... Bu bilinçle ülkemizin
geleceğine sahip çıkmak, demokrasiyi, laikliği, bağımsızlığı, barışı, eşitliği, özgürlüğü, adaleti savunmak ve
gerçek kılmak için bir araya geliyor, omuz omuza veriyoruz.”
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Burada “bu bilinçle” derken
netleşmesi için sormak gerekiyor: Hangi bilinçle...
Öyle ya, hangi bilinci, düşünceyi taşırsanız ona göre
davranırsınız... Açık olan şu
ki, güç birliğinin altına imza
koyan tasfiyeci solculuğun
devrimci bilinçle uzaktan yakından bir ilgisi kalmamış durumdadır. Uzunca bir süredir,
çarpılmış bilinçleri ile düzenin
değirmenine su taşımaktadırlar.
Bunlar değil miydi, 80 milletvekilliği alınca demokratik
devrim olduğundan bahsedenler?.. Bunlar değil miydi, Newroz mitinglerinde “mücadele
dönemi bitti artık müzakere
dönemi başladı” diyenler?..
Bunlar değil miydi, Avrupa
Birliği uyum yasaları parlamentodan geçince “demokratik
devrim oldu diye zil takıp oynayanlar?.. Bunlar değil miydi,
AKP akil adamlığa çağırınca koşa koşa gidip sıraya girenler?..
Taşıdıkları bilincin dışavurumuna dair kimi örnekleri
sıraladık. Ve yakın bir örnek daha verelim: Bunlar değil
miydi, 1 Mayıs 2016’da Taksim yerine faşizmin istediği
gibi Bakırköy’e gidip AKP’den teşekkür alanlar?..
İşte bütün bu davranışları yaptıran devrimci, demokratik bilinç olmayıp; tasfiyeci, yılgın, düzen içi bilinçleridir. Ve şimdi işte “bu bilinçle” ülkemizin geleceğine
sahip çıkmaktan bahsediyorlar. Nasıl yani... 1 Mayıs
Taksim’e sahip çıktığınız gibi mi sahip çıkacaksınız ülkenin geleceğine? Hadi ordan tasfiyeci yılgınlar... Artık
kendi yalanlarınıza kendiniz bile inanmaz durumdasınız.
Bırakın halkı aldatmayı, oyalamayı...

Uyduruk Birliğin Düzen İçi Talepleri ve
Gerçekler...
Güç birliği adına yapılan açıklamayı okuyan Lami
Özgen, dokuz maddelik bir talepler listesi sıralıyor.
Öncelikle vurgulayalım ki, bu taleplerin hepsi de düzen
içi taleplerdir. OHAL öncesi de dile getirilen taleplere
yeni olarak OHAL eklenmiş durumdadır.
Güç birliğinin talepleri olarak açıkladıkları talepler
içinde “... Emekçilere yönelik güvencesizleştirme, taşeronlaştırma, yoksullaştırma politikalarına, işçi ve emekçilerin örgütlenme, toplu pazarlık, siyasi hak ve özgürlüklerinin önündeki engellere ve iş cinayetlerine karşı
güvenceli çalışmayı ve insanca yaşamı savunmak” var.
Halkımızın bilgeliğinin ürünü olarak ifade ettiği bir
deyim vardır: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz...

AKP FAŞİZMİ, KENDİ MESLEĞİNİN GEREĞİNİ YAPMAYI DA “SUÇ” HALİNE GETİRDİ!

Bu birlik içinde yer alan siyasi
yapıların hepsi KESK içinde de yer
almaktadırlar. Bugün KESK’in
geldiği durum ortadadır. Kamu
emekçilerinin mücadelesini
örgütleyip önderlik yapmaktan
uzak, genel başkanının AKP’nin
akil adamı olmasını içine
sindirebilen, saldırı ve baskılar
karşısında direniş örgütlemekten
fersah fersah uzağa düşmüş, etkisiz
bir sivil toplum örgütüdür söz
konusu olan. Üyelerine de,
halkımıza da hayrı dokunmayan
KESK’i bu hale getirenler, işte
bunlardır. KESK’i bu hale
getirenlerin, kendi örgütünün
mücadele dinamizmini köreltenlerin
ülkedeki hak ve özgürlük
mücadelesine ne katkısı olabilir... El
birliği içinde, KESK’in mücadele
dinamizmini ve giderek
örgütlenmesini tasfiye etmişlerdir.

Halkımız somuta bakar, lafa değil.
Doğrusu da budur. Tasfiyecilerin
güç birliğinin açıklaması karşısında
biz de böyle yapıyoruz.
Emekçilere yönelik saldırılara
karşı mücadele edeceklermiş...
Öyle mi? Oysa, emekçilere yönelik
saldırı yasalarının hepsi içinde
yer aldıkları meclisten geçti. Saldırılar gündemde iken bu birliği
oluşturan örgütler, kurumlar yine
birliktelerdi. Saldırıları önlemek
için hangi direnişi örgütlediler?
Saldırılar karşısında hangi barikatı
ördüler? Ne yaptılar? Cevap açıktır: Hiçbir şey... Ve dahası, kendilerine rağmen süren direnişlerin
yanına bile yaklaşmadılar. Örneğin
Soma-Kınık kömür işletmelerinde
bu yılın başından itibaren 70 gün
boyunca karda kışta direndi maden
işçileri. Ama yanlarına yukarıda
imzası bulunan kurumların, örgütlerin hiçbirisi gelip dayanışma
göstermedi.
Bugüne kadar emekçilere yönelik saldırılar karşısında ne yaptıklarına bakınca, yukarıdaki satırların içinin boş olduğu anlaşılmaktadır. Ve işte bu
tutum, halkı kandırmaktan başka bir şey değildir. Öyle
ya “...Emekçilere yönelik güvencesizleştirme, taşeronlaştırma, yoksullaştırma politikaları” OHAL ile yeni
başlamadı. Peki bu kurumlar ne yaptı? Hiçbir şey...
Gerçek budur. Gerçek, güç birliği adına halka yalan
söylemektir.
İşte bir başka yalan daha: Söz konusu güç birliği
açıklamasında “...Emperyalizmin ortak geleceğimize
karşı bölge ve ülkemizdeki müdahalelerine...” karşı çıkmaktan bahsediliyor. Kürt milliyetçiliği ve onun peşine
takılan oportünizm, Ortadoğu’da-Suriye’de Amerikan
emperyalizminin kara ordusuna dönüşmüş durumdadır.
Amerikan emperyalizminin koordinasyonu çerçevesinde
ve emperyalizmin çıkarları doğrultusunda hareket ediyorlar. Gerçek bu iken, “emperyalizmin ortak geleceğimize
karşı bölge ve ülkemizdeki müdahalelerine karşı
çıkmak”tan bahsetmek yalandır.
Soralım: Bu güçler, emperyalizme bugüne kadar
nasıl karşı çıkmışlar? Emperyalizme bir kurşun sıkmışlar
mı mesela? Ne yapmışlar? Cevap bellidir: Hiçbir şey
yapmamışlardır.
Halka zarar veren eylemleri gerçekleştiren Kürt milliyetçiliği, emperyalizme karşı tek kurşun sıkmamış olmayı övünç kaynağı olarak açıklamıştır. Ve dahası,
Amerikan emperyalizminden özgürlük bekleyen Kürt
milliyetçiliği ile Avrupa emperyalizminden demokrasi

bekleyen reformistler,
aynı güç birliğinde buluşmuş durumdadırlar.
Böylesi buluşmalar, birleşmeler kimseye güç
vermez ama söyledikleri
yalanın çapını büyütür.
Yine öyle olmuştur.
Güç birliği açıklamasında deniyor ki: “...
OHAL ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile
yeni baskı yasalarıyla demokrasinin, temel hak ve
özgürlüklerin yok edilmesine, dikta arayışlarına
karşı gerçek demokrasiyi
savunmak için...”
Soralım: Halkın ödediği kanlı bedellerle kazandığı 1 Mayıs’ta Taksim’e çıkma hakkı gasp
edilirken yukarıdaki satırları yazanlar ne yaptılar?
1 Mayıs 2016’da bu
birlik içinde yer alanların
hepsi vardı. Ne yaptılar?
Cevap malumdur: Taksim’i tasfiye edip Bakırköy’e gittiler... AKP’nin takdirlerini aldılar.
Devrimciler, 1 Mayıs’ta Taksim’e çıkmak için çarpışırken, güç birliğini oluşturanlar neden faşizmin icazetiyle Bakırköy’e gittiler? O zaman OHAL de yoktu,
peki neden Taksim’i faşizme terk ettiler. Söz konusu
olan, bir hakkın savunulmadan faşizme terk edilmesidir.
Taksim’e çıkıp çıkmamak, sadece bir meydan tartışması
değildir. Faşizm karşısında demokratik mevzilerin, kazanımların nasıl savunulacağıdır esas olan. Faşizmin
saldırıları, baskıları karşısında nasıl durulacağıdır. Sorun;
faşizme karşısında uzlaşmaz, tavizsiz, anti-faşist bir
duruş sergilenip sergilenmeyeceği sorunudur. Ve güç
birliğini oluşturan tasfiyeciler arkalarına bile bakmadan
soluğu Bakırköy’de almışlardır.
Siz, faşizm karşısında 1 Mayıs’ı bile savunamıyorsanız,
Taksim’e çıkmaktan vazgeçebiliyorsanız, başka neyi
nasıl savunabilirsiniz ki? Bırakın bunları, hayat denilen
kavga yüzünüzdeki örtüyü çekeli çok oldu. Açık ki,
AKP faşizmi karşısında 1 Mayıs Taksim’i savunmayanlar
hiçbir demokratik hakkı da savunamazlar. Evet, bir kez
daha ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz...
Güç birliğinin açıklamsında deniyor ki: “...İçeride
ve dışarıda yürütülen savaş politikalarının durdurulması,
Kürt sorununun birlikte ve eşit yaşam temelinde barışçıl,
demokratik yol ve yöntemlerle siyasal çözümü için...”
Kısaca deniyor ki, Dolmabahçe mutabakatına geri
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Örneğin, DİSK’te patron
sendikacılığına karşı bir yılı aşan
bir direniş yapıldı. Emekçi bir kadın
olan Oya Baydak, aylarca DİSK
Genel-İş’te somutlanan patron
sendikacılığına karşı hakları için
direndi. Bu birlik içinde yer alan
örgütlerin tamamı direnişin
karşısında patron sendikacılarının
yanında olmuşlardır. Hal bu iken,
şimdi bunlar mı emek mücadelesi
verecekler?.. Emekçinin hak ve
özgürlüklerini bunlar mı
koruyacaklar?.. Geçin bunları.
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dönülsün... Kürt milliyetçiliği kendi
adına yaptığı açıklamalarda bunu
açıkça dile getiriyor zaten. Ki güç
birliğinin açıklamasında da savunulan Kürt halkımızın kendi kaderini tayin hakkı değildir. Neden?
Demokratik bir talep değil mi kendi
kaderini tayin hakkı? Olması gereken bu değil mi? Ama aklı düzeniçileşmekte olanların bu talebi,
hakkı söylem olarak bile dile getiremeyeceği artık açıktır.
Dolmabahçe mutabakatı çerçevesinde el sıkıştıkları AKP ile Kürt
halkını diri diri yakan, şehirleri
yerle bir eden aynı AKP’dir. Ki
halk düşmanlarından halka yönelik
bir iyilik beklenmeyeceği de açıktır. Düşman, düşmandır...
Güç birliğini oluşturan gruplar işte bu netlikte bakmıyor
ve tekrar eden bir beklenti içinde icazet dilenip duruyorlar.
Öyle ki Kürt milliyetçileri, oligarşiyi uzlaşma masasına
çekmek için tonlarca bomba patlatsa bile hiçbir politik
kazanım elde edemeyerek milliyetçilik çıkmazında debelenip duruyor. Çevrelerindeki oportünist, reformist
kesimler de bu çıkışsızlığı alkışlamakla meşguller. Oysa,
sorunun vazgeçilmez tek bir çözümü vardır: Kürt halkımızın kendi kaderini tayin hakkının sağlanması ve
kazanılması... Bunun yolunun ise “Anadolu İhtilali”
hedefiyle “Kurtuluşa kadar Savaş”maktan geçtiği tarihsel
bir olgu, bilimsel bir olgudur.
Güç birliği açıklamasında deniyor ki: “... Hangi
siyasal görüş, kimlik ve inançtan olursa olsun ezilenlere,
emekçilere, gençliğe ve tüm ötekileştirilenlere yönelik
her tür saldırı, baskı ve şiddete karşı birlikte durmak
için...” İşte bu da kocaman bir yalandır. Tarihsel bir
örnek vermemiz yeterli olacaktır.
Özgür Tutsakların yedi yıl sürdürdüğü Büyük Direniş
Ölüm Orucu döneminde, bu satırların altına imza koyan
örgütlenmelerin tavrı; direnişi görmemek, duymamak
olmakla da kalmamış, direnişin kırılması için çalışmışlardır. Açıkça direnişin karşısında yer alarak faşizme
güç vermişlerdir. Direniş içinde yer alan bir kısmı da
zaten direniş kaçkınlığı yapmıştır.
Öyle bir tasfiyeci kültürdür ki bu, direnenlerin
karşısına geçip “direnişe başlarken bize mi sordunuz”
diyebilmişlerdir... Daha şehitlerin kanı kurumamışken,
direnenleri kastederek “Farkımızı koyduk iyi oldu” diyebilmişlerdir... Direnenlerin dayanışma çağrısı karşısında
“Cepte keklik mi sandınız” cevabını verecek kadar düşkünleşenler bunlardır... Bırakın dayanışma göstermeyi,
direnen devrimci hareketi kastederek “Aynı mahalleden
değiliz” diyebilmişlerdir... Ve dahası, direnenlerin ruhuna
fatiha okuyarak “Devrimci demokrasi öldü bitti” diyenler
de bunlardır...
Denilebilir ki, o gün öyle davransalar da, bugün de-

dikleri gibi davranabilirler. Ve fakat, yukarıda
özetlediğimiz tavırlarının bugüne kadar öz
eleştirisini vermeyerek
çürümeye devam etmişlerdir. Devrimci değerleri, kültürü, ahlakı çürütmeye devam ettikleri
için bugün “...her tür
saldırı, baskı ve şiddete
karşı
birlikte
durmak”tan bahsedişleri
kocaman bir yalandır.
Tanrı, bizi tasfiyecilerin
dayanışmasından korusun(!)
Siz bırakın “...her tür saldırı, baskı ve şiddete karşı
birlikte durmak”tan bahsetmeyi de, faşizme karşı gerçekleştirdiğiniz bir direniş gösterin. Yoktur... Reformizm ve
artık reformistleşmiş olan oportünizmi karakterize eden
temel niteliklerinden birisi bedel ödemekten kaçmalarıdır.
Böyle olduğu içindir ki, çoğu illegal örgütlenmelerini bile
tasfiye edip kapağı düzene atmışlardır. Küçük birer tekke
durumundaki legal particikler kurmuşlardır. Ama elbette,
komünistliği, sosyalistliği, devrimciliği de kimseye bırakmazlar. Oysa tarihin kararı kesindir: Devrim için savaşmayana
sosyalist denmez...
Sonuç olarak, kadın sorunundan çevre sorunlarına
uzanan yelpazede ve dokuz madde olarak sayılan
talepler; başını Kürt milliyetçilerinin çektiği reformist,
oportünist, sivil toplumcu, feminist, LGBTİ... gibi her
türlü kesimlerin taleplerinden sos yapılıp oluşturulmuş.
Ki sayılan bütün taleplerin, aslında bugüne kadar oluşturulan birliklerde dile getirilen şatafatlı sözlerden hiçbir
farkı yoktur.

Soruyoruz: Bu Birliğin Daha Önce
Oluşturulan Birlikten Ne Farkı Var?
Zira, bu birlik içinde yer alan örgütler daha önceki
onlarca platformda birlikte olmuşlardır zaten. Bu biraraya
gelişlerinin halkımızın hak ve özgürlük mücadelesine
ne katkısı olmuştur? Bu sorunun cevabı açıktır. 1 Mayıs
2016 örneğinde olduğu gibi tasfiyecilikten başka bir işlevleri olmamıştır. Bulundukları her yerde, halk güçlerinin
taleplerini geriye çekip düzeniçileştiren, faşizmle çatışmaktan kaçan, emperyalizm ve faşizmle uzlaşmayı vaaz
edenlerdir bunlar.
Bu birlik içinde yer alan siyasi yapıların hepsi KESK
içinde de yer almaktadırlar. Bugün KESK’in geldiği
durum ortadadır. Kamu emekçilerinin mücadelesini örgütleyip önderlik yapmaktan uzak, genel başkanının
AKP’nin akil adamı olmasını içine sindirebilen, saldırı
ve baskılar karşısında direniş örgütlemekten fersah
fersah uzağa düşmüş, etkisiz bir sivil toplum örgütüdür
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Kürt milliyetçiliği, oportünizm ve
reformizmin oluşturduğu tasfiyeci
solculuk, güçsüzdür. Ardarda
isimlerini yazarak sayısal bir
çoğunluk göstermeye çalışmaları da
güçsüzlüklerini gideremez. Bu
güçsüzlüğün özü, ideolojik
güçsüzlüktür. Çünkü, devrimci
ideolojiyle, Marksizm-Leninizm ile
donanmamışlardır. Burjuva
ideolojisinin etkisi altındadırlar.
Burjuva ideolojisinin
hegemonyasında oldukları için,
düzenle uzlaşmaz bir kavga
sürdürememekte, daima uzlaşma
aramaktadırlar. Bu durumun tipik
örneği Kürt milliyetçilerinin bir
yandan tonlarca bomba patlatıp bir
yandan da uzlaşma arayışlarını dile
getirmesidir.

söz konusu olan. Üyelerine de halkımıza da hayrı dokunmayan
KESK’i bu hale getirenler, işte
bunlardır. KESK’i bu hale getirenlerin, kendi örgütünün mücadele
dinamizmini köreltenlerin, ülkedeki
hak ve özgürlük mücadelesine ne
katkısı olabilir?.. El birliği içinde,
KESK’in mücadele dinamizmini
ve giderek örgütlenmesini tasfiye
etmişlerdir.
Örneklere devam edelim: Örneğin, DİSK’te patron sendikacılığına karşı bir yılı aşan bir direniş
yapıldı. Emekçi bir kadın olan
Oya Baydak, aylarca DİSK Genel-İş’te somutlanan patron sendikacılığına karşı hakları için direndi. Bu birlik içinde yer alan
örgütlerin tamamı direnişin karşısında patron sendikacılarının yanında olmuşlardır. Hal bu iken,
şimdi bunlar mı emek mücadelesi
verecekler? Emekçinin hak ve özgürlüklerini bunlar mı koruyacaklar? Geçin bunları...
Öyle ki, örneğin; AKP’nin, memurların iş güvencesine
karşı saldırısı 10 yılı aşkın bir süredir sürmektedir. Peki,
bu birliktekiler AKP’nin yürüttüğü kölelik saldırısına karşı
bugüne kadar hangi mücadeleyi vermişlerdir? Evet, laflarına
değil, pratiklerine bakacağız ve diyeceğiz ki; örgütledikleri
tek bir direniş yoktur. İşte gerçek budur ve şimdi kalkıp
emekçinin hakkını savunmaktan bahsediyorlar. Elinizi
tutan yoktu. Hepiniz birliktesiniz zaten. Niye bir tek direniş
örgütlemediniz. Çünkü direniş demek, faşizmle çatışmak
demektir. Göze alamadıkları budur.
Kürt milliyetçiliği, oportünizm ve reformizmin oluşturduğu tasfiyeci solculuk, güçsüzdür. Art arda isimlerini
yazarak sayısal bir çoğunluk göstermeye çalışmaları da
güçsüzlüklerini gideremez. Bu güçsüzlüğün özü, ideolojik
güçsüzlüktür. Çünkü, devrimci ideolojiyle, MarksizmLeninizm ile donanmamışlardır. Burjuva ideolojisinin
etkisi altındadırlar.
Burjuva ideolojisinin hegemonyasında oldukları için,
düzenle uzlaşmaz bir kavga sürdürememekte, daima
uzlaşma aramaktadırlar. Bu durumun tipik örneği Kürt
milliyetçilerinin bir yandan tonlarca bomba patlatıp,
bir yandan da uzlaşma arayışlarını dile getirmesidir.
Bilindiği gibi, Kürt milliyetçi hareket reformist,
oportünist bütün solu yanlarına alıp HDP’yi kurmuştu.
O halde soralım: Ne oldu HDP’niz? Parlamentoya da
girdiniz... Girdiniz de neyi başardınız? Halkın hak ve
özgürlük mücadelesine ne kattınız? Hangi direnişi örgütlediniz?
Kürt milliyetçileri, reformistler, oportünistler, STÖ’cü-

ler, feministler, homoseksüeller, lezbiyenler,
geyler... hepiniz zaten
birlikteydiniz. Ne yaptınız şimdiye kadar... Zaten HDP çatısı altında
birleşmemiş miydiniz...
Şimdi kurduğunuz neyin
birliği? Geçmişte kurduğunuz birliklerle yapamadığınız hangi işleri
bu birlikle yapacaksınız?
Bu birliğin geçmişteki
birliklerden farkı ne olacak?
Devrimci ideolojinin
aydınlığında tarihe ve
hayata bakıp biz söyleyelim: Hiçbir farkı olmayacaktır.
Çünkü, tasfiyeci solculuğun böylesi birliktelikleri devrim için değildir. Devrim için birlikteliklerin iki temel ölçütü vardır: Anti-emperyalist ve anti-faşist olmak...
Tasfiyecilerin oluşturduğu bu “yeni” birliktelikleri
de anti-emperyalist, anti-faşist nitelik ve hedeften yoksundur. Böyle olmadığı için de diğer biraraya gelişlerinden
hiçbir farkı yoktur. Aynı şaşaalı lafların ardında sırıtan
aynı uydurukluktur. Söz konusu olan, “faşizme karşı”
olduğunu söyleyip “faşizmle uzlaşmak” için mücadele
eden bir birliktir. Sahiplerine hayırlı olsun(!)
Sadece HDP’yi de değil, Kürt milliyetçilerinin kuyruğunda “Halkların Birleşik Devrimci Hareketi”ni kurdunuz. Peki, faşizme karşı hangi mücadeleyi örgütlediniz?
Her zaman olduğu gibi koca koca laflar etmeyi sürdürürken diğer taraftan emperyalizmin maşası olan bir
“Devrimci Birleşik Hareket” yarattınız. Bu utanç sizindir:
Devrimcilik söylemini örtü olarak kullanıp emperyalizme
hizmet etmekte birleştiniz.
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Amerikan Emperyalizminden
Özgürlük, Avrupa’dan Demokrasi
Beklemenin Neresi Solculuktur...
Bugün bir güç birliği varolacaksa, öncelikle ve
olmazsa olmaz önemde anti-emperyalist, anti-faşist
olmak zorundadır. Çünkü, sol demek, özü gereği antifaşist olmaktır. Faşizmle uzlaşmaya çalışan bir sol olmaz.
Sol demek, anti-emperyalist olmaktır. Emperyalizme
vurmak demektir. Oysa, başta Kürt milliyetçiliği olmak
üzere tasfiyeciler, uzun süredir Amerikan emperyalizminden özgürlük, Avrupa emperyalizminden demokrasi
bekler durumdadırlar. Bunların halka verdiği görüntü,
sol adına utanç duyulacak bir tablodur. Amerikan em-
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peryalizminin emri altında Ortadoğu’da kiralık askerlik
yapmanın neresi solculuktur? Avrupa Birliği’nden demokrasi beklemenin neresi devrimciliktir, solculuktur?
İlgisi yoktur. İşte tam da bu nedenle, güç birliğinin
altına imza atanların çoğunun artık “sol” olup olmadıkları
bile tartışmalıdır ve tartışılmalıdır.
“... Eğer bugünün Türkiye’sinde haklar ve özgürlükler
mücadelesi verecekseniz, emperyalizme karşı mücadele
etmeniz kaçınılmazdır. Çünkü ekonomik anlamda açlığı
yaratan da, oligarşinin baskı ve zulmünün arkasında
duran da Avrupa ve Amerikan emperyalizmidir. Ekonomik,
demokratik, sosyal, kültürel hak gaspları, şu veya bu hükümetin değil, emperyalizm-oligarşi blokunun gaspıdır.
Açlığa ve zulme karşı çıktığınızda, karşınıza bunlar
çıkacaktır. Kısacası, gerçek şudur: emperyalizme karşı çıkılmadan ekonomik, siyasi haklar ve özgürlükler savunulamaz. Savunuruz diyenler, aldatma ve oyalama siyaseti
içindedirler...” (Age. Syf: 182)
Sol adına kalkışılan bir güç birliğinin neden antiemperyalist, anti-faşist olması gerektiğini ısrarla vurguladığımız açıktır. Çünkü, böyle olmayan birlikler
halk için umut olmaz, olamaz. Faşizmle uzlaşmaya
çalışıp emperyalizmin askeri olanlar halka umut veremez.
Sol, tepeden tırnağa emperyalizmin karşısında olmak
zorundadır. Bunu başaramayan bir solun halk saflarına
sağlayacağı bir güç ve umut yoktur. Olmamıştır. Yıllar
içinde tasfiyeciler değişik biçimlerde ve isimlerde
birlikler kurdular.
Hiçbir işlevleri, halkın devrimci kavgasına kattıkları
hiçbir şey olmadı. Çünkü, kurtuluşa kadar savaşmak
için değil, düzenle uzlaşmak için kurulmuşlardı. Bu
yüzden halkın hak ve özgürlük mücadelesine yararları
değil, zararları dokunmuştur.
Biraraya geldikçe “güç” olacaklarını zanneden tasfiyecileri, biraraya getiren nedenler esas olarak düzen
içi, parlamenter hayal ve beklentileridir.
Halk için demokrasi, halkın iktidarı gibi bir hedefleri
yoktur. Açıklamalarında yar alan “gerçek demokrasi”
vurgusu da halkın iktidarını değil, Dolmabahçe mutabakatını tanıyacak bir AKP demokrasisini işaret etmektedir. Oysa, yönetememe krizi içinde debelenen oligarşik
iktidar karşısında halk kesimlerine her zamankinden
çok daha güçlü bir şekilde devrimi, halkın iktidarını
hedef olarak göstermek gerekmektedir.
“... Haklar ve özgürlükler mücadelesini geliştirirken
perspektifimiz yine halkın devrimci iktidarı mücadelesini,
yani devrimi geliştirmektir. İktidar hedefi olmayan her
muhalefet hareketi, eninde sonunda düzen içileşmekten
kaçınamaz. Halk muhalefetini örgütlerken, o muhalefetin
siyasi hedefleri arasında halkın iktidarı hedefi olmalı.
Bu, somut, güncel bir hedef olmayabilir; ancak halkın
ufkunun düzen içi iyileşmelerle, solun ufkunun ‘protestoyla’ sınırlanmasını engeller. ‘Halkın iktidarı’ hedefi,
reformist, devrimci tüm güçlerin ittifak sınırlarını da
çizer. Birlik, faşizme, emperyalizme karşı olan veya

onlarla çelişkisi olan tüm güçleri birleştirme bakış
açısıyla hareket eder. Birlik dışında olup da faşizmle
değişik düzeylerde çelişkiler yaşayan kesimleri de tarafsızlaştırmayı hedefler...” (Age. Syf: 186-187)
Tasfiyeci solculuğun elbette böyle bir nedefi yoktur.
Hedeflerinin ne olduğunu da DİSK başkanı Kani Beko
bir biçimiyle ifade etmiş sayılır.

Faşizmle Çatışmaktan Yana Değiliz
Diyenlerin Oluşturduğu Birlikten Halka
ve Devrime Hayır Gelmez
Tasfiyecilerin birliğinde yer alan DİSK Genel Başkanı
Kani Beko, güç birliği ile ilgili açıklamalarda bulunurken
şöyle diyor: “... Eğer demokratik bir anayasa yapılacaksa
anayasanın içerisinde TBMM’de grubu bulunan 4
partinin mutlaka olması ve demokratik kitle örgütleri,
sendikalar ve meslek odaları eşitlikçi özgürlükçü ve
demokratik bir anayasanın yapılabilmesi için, bu kurum
ve kuruluşların içerisinde kesinlikle görev alması gerektiğini söylüyoruz.” (DİHA)
Açık konuşmuş... Kimi hazırlıklara bakıp egemenler
kendi çıkarlarına uygun bir anayasa yapacaklarsa, bizi
de konu mankeni olarak, demokrasicilik oyunlarının figüranı olarak değerlendirsinler demeye getirmiş. Sırıtan
icazetçilik bir kez daha somutlanmaktadır. Düzen partilerinin anayasa yapma çalışmaları içinde TBMM’de
gurubu bulunan HDP ve işte kurdukları güç birliği yer
alırsa demokratik bir anayasa mı yapılmış olacak?
DİSK’in tarihinde ilk kez işçi düşmanı ve patron
sendikacısı olarak anılmayı başarmış olan Genel Başkan
Kani Beko, 1 Eylül’de “barış” talep etmek için meydanlara
çıkacaklarını vurguladıktan sonra, içinde yer aldıkları
güç birliğinin niteliğini ele veren şu sözleri de söylüyor:
“... Bizim görevimiz işçilerin her türlü haklarını hukuklarını korumak ve kollamaktır. Ama Türkiye’de yaşananları görmezden gelemeyiz. Birlik ve beraber olmaktan başka çaremizin olmadığını bir kez daha ifade
ediyoruz. Önümüzdeki günlerde mevcut AKP hükümetine
karşı biz toplumsal çatışmadan yana olmadığımızı göstereceğiz” (Birgün.net 15.08.2016)
Evet, “çatışmaktan” yana değiller, onlar oligarşi ve
emperyalizmle uzlaşmaktan yanadırlar. Onun için 1 Mayıs’ta Taksim’e çıkmazlar... Onun için faşizme boyun
eğerler... İşte ilan ettikleri güç birliğinin niteliği de budur.
1 Eylül’de “Barış” çığlıkları atarak, ne kadar uzlaşmaktan
yana olduklarını da göstereceklermiş. Ha gayret, belki
faşizmin sağır sultanlarına duyurursunuz feryadınızı...
Tarihsel tecrübe, faşizmle çatışmayı değil, uzlaşmayı
seçenlerin oluşturduğu uyduruk birliklerden; halka ve
devrime hayır gelmeyeceğini söylemektedir. İşte bu
gerçekliği halkımıza anlatıp, tasfiyeci solculuğun
halkımızı oyalamasına, kandırmasına izin vermeyeceğiz.
Çiğdemler’den Çayanlar’a siyasi gerçekleri halkımıza
açıklamaya devam edeceğiz...
(SÜRECEK)
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“Devrimci mücadele ve savaşta belirleyici olan kadrolar ve siyasi çizgidir. Tayin edici güç halk kitleleridir”
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SAVAŞÇININ GÜCÜ
SİLAHTA DEĞİL, YÜREĞİNDEDİR!

Savaşıyoruz. Halk çocuklarını katledenlerden, işkencecilerden hesap soruyoruz. Hırsızlardan,
kanımız ve emeğimizle sefahat içinde
yaşayanlardan hesap soruyoruz. Vuruyor, ölüyor; halkımıza düşmanını
gösteriyoruz.
Pusulara giriyoruz, çıkıyoruz. Barikatlar kuruyoruz. Elde silah çatışıyoruz. Kuşanıp umudu dağlara çıkıyoruz… Savaş sürüyor, büyüyor. Savaş
koşulları içinde yaşanabilecek olumsuzluklar bizim için de geçerli... Silahımız tutukluk yaptı, bombamız patlamadı, mermimiz bitti… Ne yapacağız?
Elbetteki bunları ortadan kaldırmak,
yaşamamak için özenli ve kurallı olmalıyız... Silahımız bizi hedefe götüren
aracımızdır çünkü. Olmazsa olmazdır.
Ama yine de savaş gerçeği dediğimiz
yalın durumun bir parçasıdır bu olumsuzluklar… Karşımıza çıktığında ne
yapmalıyız… Önemli olan “silah nedir”,
“hedefimiz nedir” sorularına net, sade,
statükolara ve koşullara teslim olmadan
cevap vermektir. O zaman ne yapacağımızı da anında bulur, yaparız. Çaresizlik, çözümsüzlük yanımıza bile yaklaşamaz.
“Nikolay Maslenko
cephanesi bitince bir avuç kar attı
küfretti, bağırdı, alamadı hırsını

Bizim gibi tutkuyla ve
ne pahasına olursa olsun
diyerek iktidar için
savaşanların yüreği
güçlüdür. Bu gücü
kuşandığımız silahla değil,
asıl olarak bu güçle
donandığımız zaman,
Günay oluruz; silahımız
tutukluk yapsa da
bedenimiz ve bilincimizle
direniriz düşmana. Hatice
Aşık olur, merminin bittiği
yerde taşla devam ederiz
çatışmaya
yapıştı elleriyle en yakın tankın
zincirine
ve ezildi altında, ağır, çelik paletlerin.
Fakat yapıştıkları yerde kaldı bileklerinden kopan parmakları
çünkü zincir onlara değil
onlar zincire gömüldü.
Nikolay Maslenko böyle öldü”
(Nazım Hikmet)
Bir avuç kar, savaşa devam etmenin
ilanıdır aslında. Ve silahın olmadığı

anda bedeniyle bir tankı durdurmak
için gereken gücün kaynağı, savaşa
devam etme kararlılığıdır.
Savaş silahla değil, yürekle yürüyor.
Savaşçı, silahıyla değil, yüreğiyle güçlüdür bu yüzden. Yüreği güçsüz olanlar
savaşamaz. Yüreğinde korkunun, kararsızlığın gölgesini barındıranlar da
savaşamaz. Elinde en güçlü silah olsa
da savaşamaz. O silahını kullanmak
için cüret, feda ruhu, iddia, büyük bir
sevgi lazım. Bunlar savaşçının gücünün
kaynaklarıdır. Kaynağı yaratansa ideolojik sağlamlıktır. Sağlamlığı halka,
yoldaşlara, vatana duyulan sevgi ve
iktidar iddiası sağlar. Bizim gibi tutkuyla
ve ne pahasına olursa olsun diyerek
iktidar için savaşanların yüreği güçlüdür.
Bu gücü kuşandığımız, silahla değil,
asıl olarak bu güçle donandığımız zaman, Günay oluruz; silahımız tutukluk
yapsa da bedenimiz ve bilincimizle
direniriz düşmana. Hatice Aşık olur,
merminin bittiği yerde taşla devam
ederiz çatışmaya. Ve savaş türkümüz,
yayılmaya devam eder:
“Kollarımız kopsa bile
Yüreğimiz tetik çeker” diye.
Yüreğimizdeki güç; bizi zafere taşıyacak tek, sonsuz, en garantili silahtır.
Gücümüzü büyütelim.

Uyuşturucu Satmak, Satışına İzin Vermek Suçtur!
Suçlular, Halkın Adaletine Er ya da Geç Hesap Verecektir!
Uyuşturucu satıcıları halkın adaletine hesap verirken
polisler tarafından korumaya alınıp kaçırıldı. Gazi Mahallesi’nde 12 Ağustos’ta yaşanan bu olayda halkı zehirlerken
Halk Cephesi üyeleri tarafından yakalanan uyuşturucu
çetesi tam da halkın adaletine hesap vermek üzere iken
polisler tarafından silahlar çekilerek önce korumaya alındı,
sonra da zırhlı araca bindirilerek kaçırıldı.
Geçen hafta Okmeydanı Halk Meclisi olarak uyuşturucuya ve kumara karşı yürüyüşün ardından yapılan
basın açıklamasının sonunda, akrep tipi zırhlı araçlardan
kitleye biber gazlı saldırı yapılmış, çevredeki birçok
insan gazdan etkilenmiş ve polislere tepki göstermişti.

Bir kişi ise bu gazlı saldırıdan korunmak için sığındığı
yerden çıktığında, saldırıdan sonra ortaya çıkan torbacılar
ile Z29 numaralı akrep aracı içindeki polislerin uzaktan
selamlaştığını, el ve göz işaretleriyle iletişim sağladığını
gördüğünü, hayretler içinde ifade etti.
Okmeydanı Halk Meclisi; “Bunun sistemli bir saldırı
olduğunu belirtmiştik. Mahallelerimizi ve gençlerimizi
teslim almanın, yozlaştırma amacının, talan politikalarının
polis desteğiyle uyuşturucu çetelerine uygulatılan bir
aşaması oluyor. Birliğimiz ve mücadelemizle bu pislik
yuvalarını kurutup mahallelerimizden söküp atacağız”
açıklaması yaptı.
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TA R İH
C E P H E L İL E R E
D İY O R K İ

Karayılan’ın Öncülüğünde Antepliler 11 Ay Boyunca Direndiler ve
Teslim Etmediler Vatan Topraklarını..

Şimdi Karayılan Tüm Cephelilere Sesleniyor;
Mahallelerinize; TOMA’sıyla, Akrebiyle, Polisiyle, Çeviğiyle...
Düşmanın Girmesine İzin Vermeyin...

Bu Mahalle, Bu Vatan Bizim
Kahrolsun ABD Emperyalizmi ve İşbirlikçisi AKP Faşizmi!

Sayı: 536

Yürüyüş
28 Ağustos
2016

“... Siperi bir gül fidanıydı onun
/ Gül fidanı dibinde yatıyordu ki
yüzü koyun ak bir taşın ardından /
Kara bir yılan çıkardı kafasını /
Derisi ışıl ışıl/ gözleri ateşten al /
dili çataldı / Birden bir kurşun gelip
kafasını aldı / Hayvan devrildi kaldı
/ Karayılan / Karayılan olmadan
önce / Karayılan’ın encamını görünce
/ haykırdı avaz avaz / ömrünün ilk
düşüncesini / ‘ibret al, deli gönlüm /
demir sandıkta da saklansan bulur
seni / ak taş ardında karayılanı bulan
ölüm...’ / Ve bir tarla sıçanı gibi yaşayıp / bir tarla sıçanı kadar korkak
olan / fırlayıp atlayınca ileri / bir
dehşet aldı Anteplileri / seğirttiler
peşine / Gavuru tepelerde yediler /
Ve bir tarla sıçanı gibi yaşayıp / bir
tarla sıçanı kadar korkak olan: ‘Karayılan’ dediler...” (Nazım Hikmet)
“Karayılan” lakaplı Molla Mehmet
Kurtuluş savaşında Kuvayyi Milliye
saflarında Antep’i Fransız işgaline
karşı savunmuştur. Antep Türkler’in,
Ermeniler’in ve Kürtler’in yaşadığı
bir bölgedir. Bütün yokluklar ve im-

kansızlıklar içinde Antep halkı Fransız ordusuna karşı eşi benzeri az görünen bir şehir savaşı verdi. Fransız
ordusuyla şehirlerini geri almak için
11 ay bütün gücüyle savaşan, o günlerin deyimiyle Ayıntap (Antep) halkı
şehirlerini Karayılan öncülüğünde
kurtarmış oldu. Karayılan bir vatansever olarak Gaziantep savunmasında şehit düşmüştür.
Molla Mehmet’in 88 yaşındaki
kızı anlatıyor: “......Koyunlarımızı
satarmış, öküzleri satarmış, sana diyeyim ekinimizi çubuğumuzu satarmış,
katır yükleriyle silah satıp Fransız’a
karşı çeteleri silahla donatmış.
Ben anlatınca hep dediler ki senin
baban Kürt idi. Molla Mehmet Karayılan Kürt idi; ben de Kürt’üm.
Ne yapayım, inkar mı edeyim! Atatürk, Kazım Karabekir Paşa’yla düşmanı Antep’e sokma diye telgrafla
haber etmiş Karayılan’a, Sarımsak
Tepe’de istihkam yapmışlar, kendi
oradan gavura hücum ediyor. Ayağa
kalkınca vurulmuş göğsünden. Askerine ‘kaçman yiğitlerim, vurun na-

mus gidiyor, Antep gidiyor’ diye bağırıp askerini kaçırmamış. Sonra diyorlar ki senin baban Kürt idi. Kürt’ü
Türk’ü mü olur, bu toprağın sahibiyiz
biz”
Milliyet, din farklılıkları önemli
değildir. yoksul halklar olarak bu
toprakların sahipleriyiz. Burası bizim
vatanımız, yurdumuzdur.
Halkımıza onları kimlerin sömürdüğünü, ortak düşmanın kim olduğunu yeniden anlatacak ve hedefi
göstereceğiz. Halklarımız arasındaki
din mezhep ve milliyet ayrımlarının
asıl mesele olmadığını anlatacağız.
Halk ikna olursa her şeyi yapar.
Halktan güçlü hiçbir güç yoktur. Birleştirip savaştıracak ve kazanacağız.
Vatanı özgürleştireceğiz.
Karayılan Cephelilere diyor ki:
Halkımızı Türk, Kürt, Arap diye bölüp-parçalayıp yöneten, bizi sömüren
emperyalizmdir. Onlara uşaklık yapan
oligarşidir. Bugünün gavuru onlardır.
onlara karşı birlik olup savaşalım ve
bu gavurları vatanımızdan kovalım.

Tarih Her Zaman Gerçekleri Söyleyenleri,
Direnenleri Haklı Çıkarmıştır

Yaşasın Direniş Yaşasın Zafer!
İstanbul Gazi Mahallesi'nde 19 Ağustos'ta Oya Baydak'ın Genel-İş Sendikasına karşı 391 gün süren direnişin zafer gecesi Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu İle Savaş Merkezi'nde kutlandı.
Davul zurna eşliğinde halaya duruldu. Bir kez daha
direnenlerin, mutlaka kazanacağına Oya Baydak'ın kazandığı zaferle kanıtlanmış oldu. Direniş 2 Ağustos'ta
tarafların anlaşması ile son bulmuştu.
16 Ağustos'ta Gazi Devrimci İşçi Hareketi, Oya
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Baydak’ın zafer kutlaması için tekstil atölyelerinde gezerek çalışmalar yaptı. Yapılan çalışmalar da Oya Baydak’ın işi ve onuru için 13 ay boyunca direndiği ve kazandığı anlatıldı.
120 tekstil atölyesi gezildi ve Yürüyüş dergisi de
okurlarına ulaştırıldı.
Aynı zaman da zafer kutlamasına çağrı afişlerinden
tekstil atölyelerine ve işçilerin yoğun olduğu bölgelere
30 adet asıldı.

AKP FAŞİZMİ, KENDİ MESLEĞİNİN GEREĞİNİ YAPMAYI DA “SUÇ” HALİNE GETİRDİ!
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SORUDA

(buğday, şeker pancarı,
çay, fındık, sebze ve meyve) tarım ürünlerinde de
dışa bağımlı hale getirildik.
Tarımdaki emperyalist politikalar nedeniyledir ki, köylüye yarrihten, bilimden,
Bilgi Ta
dımlar kesilmiş, on yılönderlerimizden, geleneklerimizden
lardır Kamu İktisadi
güçtür öğrendiklerimizle güçleneceğiz
Teşebbüsleri (KİT'ler Tekel Et ve Balık KuÜlkemizde tarım nasıl
rumu, Türkiye Süt Endüstrisi, Türkiye
Şeker Fabrikası, Çaykur, Türkiye
yok edilme aşamasına
Gübre Sanayi vb.) özelleştirilmiştir.
getirilmiştir?
Bu da köylüye büyük bir yıkım olÖzellikle 1980 sonrası dışa ba- muştur.
ğımlı geliştirilen IMF ve Dünya BanKöylünün elindeki topraklar zorla
kası gibi kuruluşların dayatmaları ile gasp edilmiştir. Topraklarımız ya teşekillenen tarım politikalarıyla köylü kellere satılmış ya da çoraklaşmaya
ve üreticiler borç batağı içinde tutu- terk edilmiştir. Köylüye geriye iki
larak adım adım toprakları elinden şey bırakılmıştır. Bunlar da şehirlere
alınmış, topraklar büyük toprak te- göç edip, ucuz iş gücü olarak çalışmak
kellerine satılmıştır.
veya mevsimlik tarım işçisi olarak
Tarım alanlarında her sene kulla- meyve, çay, fındık bahçelerinde çanımı daha da artan sadece bir kez lışmak.
Bu tabloyu yaratan emperyalizmekilebilen, kimyasal gübrelerle, yerel
dir.
bitki örtüleriyle uyuşmayan yeni bitki
türlerince, genetiği değiştirilmiş tohum ve bitkilerle, toprağın tüm veEmperyalist
rimliliğini kısa sürede alan üretim
politikaların tarımda yol
teknikleriyle tarım alanları tahrip
edilmektedir. Çevre kirliliği yaratan açtığı sonuçlar nelerdir?
Köylü ve üreticiler her geçen gün
üretim teknolojileri kimyasal maddelerin kullanımı, zehirli atıkların artan üretim masrafları ve GDO'lu,
çeşitli yollardan tarım alanlarına ya- melezleştirilmiş tohumlara olan bayılması, tarım alanlarının yapılaşmaya ğımlılığın zorunluluğunun artmasıyla
açılması vb. nedenlerden ve izlenen tefecilere, aracılara, bankalara borçtarım politikalarının emperyalizmin landıkça iflas edip, kayıt dışı çalışan
çıkarlarına göre belirlendiğinden ül- mevsimlik tarım işçisine ve toprakkemizde tarım yok edilme aşamasına sızlaştıkça hem kırda, hem de kentte
ucuz işgücüne dönüştürüldüler.
gelmiştir.
Tarım alanlarında sanayileşmeyle
Bunun içindir ki, tarımla uğraşan
birlikte,
tarım alanlarının taş, maden,
köylü-çiftçi şehirlere göçmek zorunda
altın
ocaklarının
açılmasıyla toprakbırakılıp buralarda ucuz iş gücü olarak
larımız kirletilip zehirlendi. Ulaşıçalışmak zorunda kalmışlardır.
ma-yapılaşmaya açılmasıyla birlikte,
tarım alanları bitme aşamasına getiEmperyalizmin yenirildi.
sömürgesi olan ülkemizde
İzlenen tarım politikalarıyla örtarım politikası nedir?
neğin, buğday ihraç eden bir ülke
Ülkemizde tarım politikasını be- iken bugün ithal eden bir ülke durulirleyen emperyalizmdir. Neyin ne muna geldik. Bu, diğer ürünler için
kadar ekileceğini ya da ekilmeyece- de geçerlidir.
ğinin onlar belirlerler. Bunun içindir
Sonuç itibariyle, emperyalist poki, ülkemizde rahatlıkla ekilebilen litikaların sonucunda tarımda üretim

Tarım Sorunu

1-)

3-)

2-)

emperyalist tekellerin denetiminde
olunca, halk için temel gıda maddelerinin üretilmediği ve bir tarım ülkesi
olan ülkemizin tarımda dışa bağımlı
bir ülke haline getirildi.

4-) Ülkemizde köylününçiftçinin durumu nedir?
"Çiftçinin-rençperin karnını yarmışlar, içinden borç senetleri çıkmış."
Bu söz; köylüler, çiftçiler arasında
on yıllardır söylene gelen bir sözdür.
Ve köylülerin-çiftçilerin halini özetlemektedir.
Ülkemizde köylü ve çiftçi gırtlağına kadar borç içindedir. Bir yıl
sonraki hasadı bile ipotek altında
olan köylü ve çiftçiler ürettikleri
ürünlerini maliyet fiyatına bile satamamakta, bankaya, tefecilere borçlu
olup, köleler haline getirdiler. Kayıt
dışı çalışan tarım işçisi durumuna
getirildiler. Dedesinden, babasından
kalan toprakları satmak zorunda bırakıldılar.
Artan mazot fiyatları, elektrik ve
sulama için ödenen paralar, taban fiyatlarının düşük olması vb. nedenler
köylüyü, çiftçiyi bitme noktasına getirmiştir.
Köylü ve çiftçiler, gün geçtikçe
yoksullaşmakta, topraksızlaşmakta
ve ucuz iş gücüne dönüşmektedir.
Ülkemizdeki köylü ve çiftçilerin durumunu 307 maden işçisinin katledildiği Soma maden ocağında çalışan
bir işçi şu sözlerle özetliyor:
"... Sebze ve meyveyi kabzımallar
bedavaya alıyorlar. Biz de bunları
ekmiyoruz ve sadece tahıl üretimi
yapıyoruz. Eskiden herkes tarlası ve
hayvanıyla on kişiyi beslerdi. Şimdi
kazancımız bir kişinin bile karnını
doyurmuyor. Onun için bugün madende çalışmaya mecburuz." (Soma
İçin Adalet Komitesine Mağdurların
Verdiği Beyanlar)

Sayı: 536

Yürüyüş
28 Ağustos
2016

5-) Tarım alanlarının yok
edilmesi nasıl olmuştur?
Ülkemizdeki tarım alanları, iktidar
partileri değişse de değişmeyen ve
sürekli olan emperyalist politikalar
sonucu, adım adım yok edilmiştir.
Kırlarda yapılan HES'ler, barajlar,

DİRENMEK VE HAKLARIMIZI SAVUNMAK, TEK ÇÖZÜMDÜR!
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maden ve taş ocakları ile, şehirlerdeki
tarım arazilerine hızla artan yapılaşma, yollar, sanayi tesislerinin tarım
bölgelerine yakın kurulması sonucu
sanayi artıklarının nehirlere, göllere
aktarılması sonucu (Ergene nehrinde
olduğu gibi) toprağın, ürünlerin, zehirli, kanserojen maddelerle kirletildiğini görüyoruz. Kurulan termik
santraller ve kurulacak nükleer santraller aracılığıyla tarım alanları yok
edilmiştir.
2B adıyla bilinen "Orman vasfını
yitirmiş araziler" hakkındaki yasa
ve "Zeytin Yasası"nın değiştirilmesi,
acele kamulaştırma kararları, çıkan
yasalar vb. hepsi bir bütün olarak
tarım alanlarının imara açılmasına
ve yok edilmesine hizmet etmiş ve
tarım alanlarının bitirilmesinde önemli
rol oynamıştır.

6-) Tarımda yerli
Sayı: 536

Yürüyüş
28 Ağustos
2016

ürünlerin üretiminin
yasaklanması nedir?
Emperyalizmin isteği doğrultusunda, yerli ürünün üretilmesinin
önüne çeşitli engeller getirirler. "Hastalık, aşırı ilaç kullanımı" gibi gerekçelerle yerli ürünlerin üretimine
sınırlandırma getirilip ya da bu ürünlerin ekimi yasaklanarak satışları
kontrol altına alınmaktadır. "Fındıkta
hastalık var" gerekçesiyle fındık üretimi kısıtlanarak kimi yerlerde ve
fındık ağaçlarının sökülmesi istenir.
Bu örnek başka başka ürünler için
de geçerli olabilmektedir.
Bu şekilde yapılan yasaklamalarla
hem yerli tohum kullanımının önüne
geçilip ithal GDO'lu ve hibrit tohumların kullanımının zorunlu hale
getirilip, hem de "hastalık", "aşırı
ilaç kullanımı" gerekçeleriyle ithalatın
önü açılmaktadır.
Ülkemiz tarımda dünyanın "kendine yetecek kadar üretim yapan" 7
ülkesinden birisi iken yerli ürünlerin
yasaklanması ve diğer izlenen emperyalist politikaların sonucu tarım
ürünlerini ithal eden ülke durumuna
getirilmiştir.

7-) Tohumculuk Yasası ve
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Alternatif Ürün nedir?
21 Ekim 2006'da AKP iktidarının
çıkardığı tohumculuk yasası ile köylünün-üreticinin yerli tohum kullanması ve üretmesi yasaklanırken
GDO'lu tohumların sadece bir ürünlük
kullanılan hibrit tohumlarının kullanımı serbest bırakılmıştır. Bu şekilde
köylü ve çiftçiler tohum tekellerine
muhtaç hale getirilmiştir.
Tohumculuk yasası ile emperyalist
tekellerin hâkimiyetlerinin önü açılmaktadır.
"Alternatif ürün" mevcut ürünleri
yok etmekte en sık kullandıkları bir
yalandır. "Alternatif ürün" pamuk,
mısır vb. geleneksel tarım ürünlerinin
yerine emperyalist tekellerin çıkarlarına uygun olan ürünlerin ekilmesidir. Yeni ürün demek ona uygun
gübre, ilaç, tohum da demektir. Her
anlamda tekellere olan bağımlılığın
daha da kalıcılaşması demektir.

8-) Taban fiyatı nedir?
Taban fiyatı her yıl toplanan ürün
başına belirlenmiş fiyatlandırmadır.
Örneğin 2014'ün buğday taban fiyatı
0.75 liradır. Taban fiyatı ile o yıl boyunca satılacak ürünün fiyatı belirlenmektedir.
Taban fiyatı belirlenirken, köylünün fikri sorulmaz. Çoğunlukla
belirlenen fiyatta, köylünün bir yıllık
emeği, harcamaları düşünülmez. Bu
fiyatlamayla köylü emeğinin karşılığını alamazken, aracılar, tefeciler,
köylünün yararına olmayan kooperatifler ve tekeller kazanmış olur. İstisnasız tüm ürünlerde bu böyledir.

9-) "Tarım Reformu"
nedir?
"Tarım Reformu" öz itibariyle işbirlikçi iktidarlar aracılığıyla emperyalizmin ülkemiz tarımını tasfiye
edip ele geçirme programının bir
ayağıdır. 24 Ocak 1980 IMF kararları
ve sonrasında IMF ile yapılan anlaşmalar ve Avrupa Birliği'nin
2004'teki ilerleme raporunun ön gördüğü politikalarla "tarımda reform"
adıyla hayata geçirilmektedir.
Tarımda reform demek, tarım
alanlarının yok edilmesi, tarım ürün-

lerinin emperyalist tekellerin isteğine
göre belirlenmesi, kısacası emperyalist tekellerin tarım politikalarının
uygulanması demektir. Yoksa köylünün, en genelde halkın yararına
bir reform yoktur.

10-) Köylü meclislerini
kurmanın önemi nedir?
Milyonlarca köylü-üretici kooperatifler, odalar gibi örgütlenmeler,
çeşitli üretici birliklerine üye olsalar
da buralarda söz ve karar hakları
yoktur. Bu kurumlar, örgütlenmeler
daha çok düzen partilerinin, büyük
toprak sahiplerinin denetiminde olup
oy ve rant kapılarıdır.
Milyonlarca köylü ve üretici örgütsüz ve sorunları ortaktır. Mücadele
gelenekleri zayıf da olsa bir mücadele
dinamikleri vardır. Ki son dönemdeki
taş ocakları, HES vb’leri için yapılan
eylemlerde bu ortaya çıkmaktadır.
Örneğin, zeytin ağaçlarının kesilmesine karşı çıkan Yırca köylülerinin
direnişi gibi... Örnekler tekil olarak
gözükse de toprakları, suyu, bağ ve
bahçeleri, gelecekleri için bir araya
gelebilmekte, direnmektedirler.
Köylü Meclisleri, köylülere yönelik tek tek bu saldırılara karşı direnişleri örgütlemek başta olmak
üzere köylü ve üreticilerin tüm sorunlarına çözümler üreteceği ve alınan
ortak kararları hep beraber hayata
geçirecekleri kendi öz örgütlenmeleridir.
Köylü meclisleri; köylü ve üreticilerin geçmişten gelen yardımlaşma,
dayanışma, paylaşma kültürlerinin
devamıdır.
Köylü meclisleri; köylü ve üreticilerin dostunun düşmanının kimler
olduğunu ve saldırıların neler olduğunu, buna karşı neler yapılabileceğini gösteren örgütlenmelerdir.
Tüm köylüler, toprağına, geleceğine, emeğine sahip çıkabilmek ve
saldırılara karşı mücadele edebilmek
için köylü meclislerinde örgütlenmelidir.

AKP FAŞİZMİ, KENDİ MESLEĞİNİN GEREĞİNİ YAPMAYI DA “SUÇ” HALİNE GETİRDİ!

Hayatın
Öğrettikleri
Kınık-Soma havzası, Ege’nin madenci
yatağı, Soma’da 307 madenci arkadaşımızın AKP tarafından katledildiği ve
hala hesabının sorulmadığı kanlı topraklar
burası.
Ve bizler katliam sonrası kurulan
Maden İşçileri Dayanışma ve Mücadele
Derneği’nin üyeleriyiz. Aynı zamanda
bu derneğin üyeleri olarak bu topraklarda
ilk madenci direniş çadırını kuran ve
halkın desteğiyle zafer kazanan Direnen
İmbat Maden İşçileri’yiz.
Kınık, özellikle son 5 senedir zorunlu
olarak madencilik sektörüne mahkum
edilmiş İzmir’in ilçesidir. Daha önceleri
çiftçilikle, hayvancılıkla geçinen insanlarımızı devletin politikası sonucu madenciliğe yönelmiş bulunuyor.
Katliam ve katliam sonrası yaşanan
büyük işsizlik, direniş çadırları, geçinme
derdi derken bu toprakların bir başka
derdi de yazın üç beş kuruş daha fazla
kazanmak için ovalarda yevmiyeyle ça-

HALK NEREDEYSE ORADA OLMALIYIZ
lışmak...
Bir madenci olarak hafta sonu tatilimin bir gününü ben de ovada çalışmaya
ayırdım. Amaç, Kınık’ta ilk kez yapacağımız yaz okulu için kitle çalışması
yapmaktı. Çünkü öğrenciler, yaz oldu
mu ovaya çalışmaya giderler. Onları sokaklarda, internet kafelerde, parklarda
göremezsiniz. Onları ve ailelerini ikna
etmek istiyorsanız ovaya inip İzmir’de
insanların dışarıya çıkmaya korktuğu o
korkunç sıcakta onlarla birlikte alın teri
dökeceksiniz.
Domates tarlasında 14 kişi çalışıyordu.
Bunlardan 5’i liseliydi. Ailelerle yapılan
sohbetten sonra yaz okulumuzun öğrencileri olacak liselilerle sohbete başladım. Onlara devrimciliği anlattım ki
bizim Çepni Alevilerine uzak bir kavram
değildir devrimcilik.
Küçük yaşta evlenmek bir gelenek
bizim buralarda, onlara anneleriyle aynı
kaderi yaşamamaları için bu sömürü
çarkına karşı hep birlikte mücadele etmemiz gerektiğini anlattım. Ancak devrimciler bu çarkı kırabilir ve daha özgür,
onurlu bir hayat yaşayabilirler diye ko-

nuştuk. Liseliler, bu sömürü çarkına
teslim olmayacaklarını söylediler. Kitap
istediler, “getireceğim” dedim.
Liselilerin aileleriyle aynı zamanda
kapı komşusuyuz, akrabayız, iş arkadaşıyız, aynı köylüyüz. Heyecanımız, hüznümüz, coşkumuz birdir bizim. Kinimiz,
öfkemiz de öyle. Soma Katliamı sonrası
hakkını arayan, işçilerin örgütlenerek
hesap sormasını isteyen madenciler
olarak çocuklarımızın bizimle aynı kaderi
yaşamasını istemiyoruz. Onların doğru
düşünen, kendine güvenli, hakkına hukukuna sahip çıkan, üreten, dünyayı tanıyan devrimci düşüncelere sahip insanlar
olarak yetişmesi için bu sene bir yaz
okulu örgütlüyoruz. Bu bir adımdır.
Pek çok eksiğimiz var, devletin saldırıları var, ama her sorunun çözümü
halkta. Onlara gidersek çözüm buluruz.
Dağlarda, ovalarda, fabrikalarda, okullarda halk nerdeyse orada olmalıyız. Hiç
durmadan haklılığımızı, meşruluğumuzu
anlatmalıyız, emek verilen her çabadan
sonuç alacağımızı bilmeliyiz. Yeter ki
emekçi olalım, yeter ki işimizi coşkuyla
yapalım.

Yaz Okulumuz Engellenemez! Halk, Devrimcilere
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Güvenip Çocuklarını Onlara Emanet Etmeye Devam Edecek!
Kınık Maden İşçileri Dayanışma Derneği 16 Ağustos'ta bir açıklama yayınlayarak, tüm engellemelere rağmen, maden
işçilerinin çocuklarına ders vereceklerini
duyurdu. Açıklamada şunlar ifade edildi:
"16 Ağustos 2016’da ilk günü olan Kınık
yaz okulu saat 10.00’da başlamıştır. Cemevi’nde yapacak olduğumuz ve izni dahil
her şeyin gerekli yerlerden halledilmiş olduğu yaz okulumuza, faşist AKP yine
oyunlar oynayarak halkın çocuklarının
devrimcilerden uzak durması için ellerinden
geleni ardına koymuyor, derslerimizi engellemeye çalışıyorlar. Çünkü farkında
AKP’nin katil köpekleri, şu yaşlarında
bile çocuklar onlardan nefret ediyor, nasıl
katlettiklerini görüyorlar halkın çocuklarını,
bizlere yaptıkları baskıları, işkenceleri...
Anadolu Erenler Derneği, Cemevi’nde
derslerimiz için izin verip daha sonra okulumuzun adının Turan Kılıç olduğu gerekçesi ile onlara yapılmış olan polis baskısından dolayı anlaşmamızı bozdular.
Cemevi, kitaplığının içinde eşyalarımız

olmasına rağmen kapı kilitlerini değiştirmiş,
okulumuzun ikinci gününde yapacağımız
dersleri de böyle engellemeye çalışmışlardır.
Anadolu Erenler Derneği ile emniyet iş
birliği yaparak okulumuzu kapatmaya çalışıyor fakat 17 Ağustos’ta okulumuzun
ikinci günü ve eğitimimizin ilk günü olmasına rağmen toplamda gelen çocuk
sayısı 50’ye ulaştı. Katil polisler çocukların
ders saatinde gelip, gözleri önünde bizleri
tehdit ettiler. Halkın bizi istemediğini, bizden şikayetçi olduklarını ve de tepki olarak
çocuklarını da göndermeyeceklerini söylediklerini bize sözde iletirken; teyzelerimiz,
ablalarımız çocuklarının ellerinden tutarak
kendi elleriyle derslere getirdiler. Halk;
onlara baskı uygulayan, işkence yapan,
çocuklarını 15’inde fidan iken katleden,
faşist cuntalarıyla, OHAL’leriyle sindirmeye
çalışan Katil devlete değil de devrimcilere
güvenip çocuklarını bizlere emanet edeceklerini biliyor! Liseli Dev-Genç’liler de
yaz okulu çalışmalarına katılarak geleceğin
Dev-Genç’lilerini yetiştiriyor!"

DİRENMEK VE HAKLARIMIZI SAVUNMAK, TEK ÇÖZÜMDÜR!
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Uzun yıllardır süren bir tartışmadır.
“Sanat, Sanat İçin mi? Sanat, Toplum
İçin mi?”
Ne demektir sanatın sanat için
ya da toplum için olması, ne değiştirir? Sanat sanat için olursa başka bir
şey ortaya çıkacak, diğerinde başka
bir şey mi ortaya çıkacaktır ? Bu soruya evet cevabını vermek çok da
zor olmasa gerek; aksi halde yıllardır
bu tartışma yapılamazdı.
Sanatın sanat için yapılıyor olması,
“halk beğenmese de anlamasa da
olur, ben sanatsal eser yaratırım” demek bir sanatçı için olabilir, gerçek
bir şey midir acaba? Peki bu tartışma
neye hizmet eder?
CIA sayısız kültür kongreleri, sergiler, konserler düzenlemiştir.
Bunların yanı sıra, Washington
çizgisine bağlı ünlü yazarların kitaplarını yayınlamış ve çevirmiş,
soyut sanattan, toplumsal içeriği olmayan “eylem-karşıtı” sanata sponsorluğunu esirgememiştir... Kaynak
sağladığı bu aydınlar kendilerini aynı
zamanda, tarafsız araştırmacılar, putları yıkan hümanistler, özgür ruhlu
aydınlar ya da sanat için sanat yapan
sanatçılar olarak gösteriyorlardı.
CIA’in ve onun Modern Sanat Müzesi’ndeki (MSM) müttefiklerinin “Soyut Ekspresyonist” (SE) resim ve ressamları desteklemek için, toplumsal
içeriği olmayan sanata çok miktarda
para akıtmıştır. Non-figüratiflik ve politik konularda suskunluk tam da toplumcu gerçekçiliğin anti-tezleriydi. Politik sanat söz konusu olduğunda, soyut
sanattan yana tavır koydu. Bu durum
açıkça soyut sanatın kim için ve ne
için yapıldığını ortaya koymaktadır.
İki sınıf, iki ideoloji vardır. Yapılan
her şeyin amacı, nedeni ve sonucu
vardır. Burjuvazi bunun farkındadır
ve sürekli olarak halkları bir kültür
bombardımanı altına alır. Sürekli kendi
düşüncesini, yoz ahlaksız hayatını empoze etmeye çalışır ve bunun için en
çok sanat alanını kullanır. Onun için
soyut “gerçeküstücülük” tartışmaları
yaratır her alanda. Öyle ki pek çok
saygın yazar, şair, sanatçı ve müzisyen
politikayla ilgilenmediklerini ve sanatın
sanat için olduğuna inandıklarını ilan

SANAT NE İÇİN VE KİM İÇİNDİR?
ettiler. Politik olmayan bağımsız sanatçı
ya da aydın dogması itibar görmüş ve
günümüze kadar gelmiştir.
Bu saldırıların kökenleri doğrudan
sınıf mücadelesine dayanıyordu. Yürütülen kültür kampanyaları günümüzün apolitik aydın, akademisyen ve
sanatçı prototipini yarattı. Bunlar kendilerini halkların mücadelelerinden
koparıyorlar. Günümüz aydın ve sanatçılarının ilerici bir tavır alıp alamamalarında değil; sanatçıların müzik,
resim ya da yazın alanında verdikleri
eserlerin yüksek sanatsal düzeyde sayılabilmesi için anti-emperyalist toplumsal ve siyasal öğeleri barındırmaması gerektiğine olan düşünceleridir.
Bütün dünyada sanatın politikadan
ayrı olduğunu samimi olarak ya da
özel olarak ısrarla söyleyenler oldu.
Ancak yaptıkları sanat eyleminin
kimin işine yaradığı sorusuna hep
sessiz kalmışlardır. Emperyalizmi
tüm yönleriyle göremeyen veya görünmesini engelleyen çok fazla entelektüel ve sanatçı var günümüzde.
Sınıf savaşı sadece karşılıklı fiili
güçle değil, çoğu zaman inceltilmiş
yollarla onlarca farklı alanlarda mücadeleyle sürer. Eğitimde, iletişimde,
kent planlamasında, kültür-sanat programlarında, medyada, sağlıkta, ulaşımda vb. gibi alanların tamamında.
Zaten hakim gerici-sömürücü sınıf
bütün bu alanlarda da hakim olduğu
için hakim sınıftır.
Sadece kitap, müzik değil sanatın
her alanında psikolojik savaş mantığı
emperyalistlerce kullanılmıştır. Caz
gibi soyut sanatta siyasal yönlendirmenin dışında kendi mecrasında biçimlenirken, emperyalistlerce, “soğuk
savaş” silahı olarak soyut resim anlayışı bilerek öne çıkarılmış ve hatta
bu akım bizzat gerçekçiliğe karşı örgütleniyor. Çünkü “non-figüratif”
olması ve siyasal veya toplumsal
mesaj taşımaması bakımından sosyalist gerçekçiliğin tam antitezi olarak
görülmüştür “soyut sanat”. Yöntem
olarak doğaçlama, formül olarak bozuk şekillerinden oluşan soyut sanat,
burjuvazinin o çok övdüğü parlamenter demokrasiyle eşdeğer görülüyor, hiçbir diktatörlüğü hoş gör-

mediği iddia ediliyor. “Özgür sanat”
ideolojisi bu amaçla yaygınlaştırılıyor.
Soyut resim akımı “özgür sanat”
ideolojisi olarak Avrupa’nın örgütlü
ve politik sanatçılarına saldırmak
amacıyla kullanıldı. Bu tür sanat
akımlarının desteklenmesiyle ilerici,
devrimci, kolektivist, hümanist ve
akılcı düşüncenin etkisiz hale getirilmesi planlanmıştır.
Bu şekilde başlayıp devam eden
bu anlayış tüm dünyada bugünkü sanatçı, aydın ve akademisyen tipini
yarattı; sınıf mücadelesini inkar ve
sınıfın örgütlerinden uzak, halka sırtı
dönük, benmerkezci, kariyerist ve
“politika üstü” tip. Halkın, işçi sınıfının
ya da örgütlerinin güya üstünde akıl
hocası, geçim derdi olmayan, çeşitli
fon, burs ve ödüllerle yaşayan, imkanı
bol, sivri dilli ve içi boş teneke gibi
tıngırdayan aydın ve sanatçı tipi.
Türkiye’de de onlarca vakıf, dernek, banka harıl harıl festivaller organize ediyor, burslar ve edebiyat
ödülleri veriyor. Sol adına çizgisi ve
kaynağı belirsiz dergiler çıkıyor; kimi
sanat eserleri tekelci sermaye ve onun
devletince sponsorluk adı altında fonlanıyor; kitap fuarlarında kamyon
kamyon bedava kitaplar dağıtılıyor;
TV’de ve diğer medyada bazı yazarlar,
sanatçılar hep baş köşeyi kapıyor.Türkiye’nin geleceği için “Küçük Amerika
olacağız” diyordu burjuva siyasetçileri
yıllar önce. Yaşadığımız onca askeri
darbeden sonra yürütülen kültür-sanat
programları hep Amerikan menşelidir,
tıpkı o darbeler gibi.
Tüm bu yaşananlar ve uğraşlar
göstermektedir ki ; sanat toplum için
olmadığı zaman; sanat için değil,
burjuvazi içindir. Aslında “sanat sanat
içindir” yerine sanat “sanat para içindir” demek daha doğru olacaktır.

AKP FAŞİZMİ, KENDİ MESLEĞİNİN GEREĞİNİ YAPMAYI DA “SUÇ” HALİNE GETİRDİ!

Ülkemizde Gençlik
- Öyleyse bu paraları nereden buldun? Cevap veremezdi, veremedi. Onun kendisini aklamasına izin
vermedi Dev-Genç'liler. O'nun da soygunun ortaklarından
biri olduğunu hatırlattılar.
Ailelere güven vermek gerekiyordu. Eğitimdeki soygun
anlatıldı onlara. Bu eğitimin halk için eğitim olmadığı anlatıldı:
«Sesimizi çıkarmadığımızda böyle soyuyorlar, her türlü
hakkımızı elimizden alıyorlardı işte...» Aileler etkilenmişti. Başlardaki tedirgin yüzler, yerini güven dolu sıcak bakışlara
bıraktı. Ayrılırken: «Bunlar size emanet» dediler çocuklarını
göstererek. Başarmıştı Dev-Genç'liler. Emek harcayınca, uğraşınca başarılıyordu. Gerekçeye tahammülü yoktu mücadelenin.
İÜ Mühendislik Fakültesi'nde yaşayarak, yaparak öğrendiler...
Başlangıçta rehberlik çalışmasında oportünistler de yer alacaklarını söylemiş, Dev-Genç'in önerisini kabul etmişlerdi.
Ancak iş yapmaya gelince ya öğlene kadar okula gelmemişler
ya da geldiklerinde «sen, ben, bizim oğlan» hesabı kendi
kendilerine kalmayı tercih etmişlerdi. Uyanıklığı kimseye kaptırmadılar tabii. Rehberlik masalarında ilgilenilen bir grup
gence yaklaştıkları bir gün, Buluthan: «Hayrola niye geldiniz,
biz insanları getirip size emanet edecektik, zahmet etmeseydiniz»
dedi. Oportünizmin ideolojisinin de çapının da niyetlerinin de
ne olduğunun, nasıl olduğunun kanıtıydı bu sözler... (Gençlik
2 Kitabından)

Gençlik Federasyonu’ndan
Dev-Genç Rehberlik Çalışmalarını Başlatıyor
Yıl 89... «Tamam görevimiz bitti» mantığıyla hareket etmedi
Dev-Genç'liler. Alternatif açılışları rehberlik çalışmalarıyla tamamladılar. Rehberlik çalışmalarında hem okula yeni gelen
devrimci-demokrat öğrenciler tespit ediliyor ve hem de öğrencilerin aileleriyle ilişkiye geçme olanağı yaratılıyordu. Bu çalışmalarla kayıt için gelen ailelere yardım edilirken YÖK'te
teşhir ediliyordu... «Kayıt sırasında isteniyor, mecbur vereceksiniz» yalanlarıyla soygun daha okul kapısındayken başlamıştı. Öyle ki 500 TL olan dosyalar 10.000 liradan satılıyordu.
Bunu öğrenen Dev-Genç'liler inisiyatif koymakta gecikmediler.
Ailelere olayın gerçek yüzü anlatıldı. Ailelerden oluşan bir
heyetle dekan sekreterliğine gidildi. Aileler öfkeliydi. Okula
adımını atar atmaz dolandırılmışlardı. Ama dekan sekreteri
bilgisi olmadığını söylüyor, lafı dolandırıyordu. Dev-Genç'liler
kararlıydı. Paralarını geri almadan yollamayacaklardı aileleri.
Dev-Genç şehitlerinden Buluthan KANGALGİL de oradaydı.
Buluthan ısrarcıydı. Israrcılığı ve sıcaklığıyla kısa sürede kaynaşmıştı ailelerle. İşte diye düşünüyordu Buluthan; «rehberlik
çalışmaları gerçek anlamına kavuşuyor.»
- Paralarla bir saat içinde aşağıda olacaksın. Yoksa başına
yıkarım burayı... Sekreter korkmuştu. Bu öfkeyi tanıyordu.
Tehdit edenlerin kimler olduğunu çok iyi biliyor, başına
gelecekleri tahmin edebiliyordu. Kısa süre sonra ailelerin
yanına geldi. Tabii yanında paralarla... Kapıdaki görevli
kaçmıştı. Dekan hala kendisinin haberi olmadığını söylüyordu.

devrimcilik neden
zorunluluktur
31-Devrimcilikde acelecilik aldatılmaya
açık olmak demektir.
32-Devrimcilik bir şeyi kavramak ve hayata geçirmektir.
kavrama süreci plan yapmakla başlar uygulama aşaması ile devam eder.
33-Devrimcilikte öğrenme ve bilme süreci
çok önemlidir.
34-Devrimcilik ilkeli olmaktır. İlkeli olmak
sonuç aldırır.
35-Devrimcilik doğru analiz yapmaktır. Ne
kadar çok soru sorulursa o kadar çok derinlemesine analiz yapılır.
36-Devrimciler hiç bir zaman hata yapan
kızgın adamlar durumuna gelmemelidir.
Aksine devrimciler yiğit, akıllı ve gelişmelere egemen olmalıdır.
37-Devrimcilik düşünerek zihnimizi silahlandırmaktır.
38-Devrimcilik her şeye hazırlıklı olmaktır.
Hazırlıklı olmak tehlikeyi uzaktaştırmaktır.
39-Devrimcilik değişiklikleri tam zamanında tespit etmek ve zamanında harekete
geçmektir.
40-Devrimcilikte dinamizm, düşündüklerinin hayata geçirilmesidir.

HAFTAYA REHBERLİK MASALARIYLA DEVAM
EDECEĞİZ! HAFTAYA KADAR BEKLEMEYİN...
MÜCADELEYİ DAHA DA BÜYÜTÜN!
KAVGAYLA KALIN! HOŞÇAKALIN!
(SEDA’YA MEKTUP YAZMAYI UNUTMAYIN!)
Sayı: 536

“Aslan yattığı yerden belli olur. “
Anlamı: Kişinin çalışması, yaşamı,
düzeni kim olduğu hakkında fikir verir.
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Ge nç likte n H abe rler:
Rektörlük dualarla teslim edildi! Dokuz Eylül
Üniversitesi’nde, rektörlük devir teslim töreni alışılmışın dışında bir uygulamaya sahne oldu, tören
dualarla yapıldı (21.8.2016-BASINDAN)
DİNCİ, GERİCİ EĞİTİM DEĞİL;
HALK İÇİN, EŞİT, BİLİMSEL EĞİTİM İÇİN;
DEMOKRATİK ÜNİVERSİTE,
BAĞIMSIZ TÜRKİYE İSTİYORUZ!
BİR İNSAN NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
HİÇBİR İNSANIMIZI DÜZENE VERMEYECEĞİZ,
DELİLERİMİZİ BİLE.
BİR İNSANI DEĞERLENDİRİRKEN
NASIL DÜŞÜNÜR?
NASIL YAŞAR?
NASIL ÇALIŞIR, YANİ SAVAŞIR?
BUNLARA BAKMALIYIZ. ASLA ÖN YARGILARLA HAREKET
EDEMEYİZ, BU SORULARIN CEVAPLARINI BULMALIYIZ.
YOKSA ÖN YARGI AHLAKSIZLIKTIR, ADALETSİZLİKTİR VE
DE SUÇTUR. BURJUVA HUKUKU DAHİ YÜZDE YÜZ
NETLEŞMEYİNCE CEZA VERMEZ. BİZİM ADALETİMİZ ONU
AŞAN GERÇEK ADALETTİR, YUKARIDAKİ SORULARI
MUTLAKA SORMALI VE CEVAPLARINI MUTLAKA
BULMALIYIZ. BAŞKA YOLU YOKTUR.

DİRENMEK VE HAKLARIMIZI SAVUNMAK, TEK ÇÖZÜMDÜR!
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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 PROPAGANDADA
DİKKAT ETMEMİZ GEREKEN NOKTALAR
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Liselerde ajitasyon propagandada dikkat etmemiz
gereken noktalar, bu anlattıklarımızın liselere uyarlanmış şeklinden başka bir şey değildir. Liseli
gençliğin kendine özgü şekillenişi nasıldır? Olaylara
nasıl yaklaşır? Yaşadığı somut sorunlar nelerdir?
Tek tek birimlerin sınıfsal, kültürel, ulusal özellikleri,
tarihi nasıldır? gibi sorulara doğru olarak yanıt veriyorsak,
ajitasyon propagandanın nasıl şekillenmesi gerektiğini tespit
etmemiz zor olmayacaktır. Bu sorulara biz daha önceki yazılarımızda cevap verdik. O halde burada ortaya koyacaklarımız, bu cevapların ışığında ajitasyon propagandayı nasıl
ele almamız gerektiğidir.
Liselerde en başta ele alınması gereken, liseli gençliğin
yaşadığı somut sorunlar ve bunlardan kaynaklanan talepler
temelinde bir ajitasyon-propaganda yapmaktır. Bu sorunları
ve talepleri daha önce sıraladık. Ve bunların her birinin düzenden kaynaklandığını gösterdik. Bunlar her zaman liseli
gençliğin gündemindeki sorunlardır. Bazen biri bazen diğeri
ön plana çıkarma genelde hepsi her dönem varlığını hissettirir.
Ön plana çıkanlara daha ağırlık vermek kaydıyla, bunların
etrafında düzenin teşhirini yapmak, devrimi propaganda
yapmak liselerde izlememiz gereken başlıca yoldur. Örneğin
devrim propagandasını, Demokratik Halk Liseleri propagandasını ön plana alarak yapmak her zaman daha başarılı
sonuç almamızı sağlayacaktır. Liseli gençlik, somut olarak
içinde yaşadığı eğitim kurumlarının nasıl olduğu ve alternatifinin nasıl olacağına her zaman daha ilgilidir. Demokratik
Halk Liselerinin kendi özlediği eğitim kurumu olduğunu
anlamakta zorlanmayacaktır. Bu devrimi de kavraması
yolunda atılan önemli bir adım olacaktır. Çünkü biz hemen
ardından böyle bir lisenin ancak devrimle mümkün olcağını,
çünkü devrimin halkın ve halk gençliğinin özlemleri ve çıkarlarını savunmaktan başka bir misyonu olmadığını, bugün
yapılan oligarşi için eğitim yerine, halk için eğitim felsefesini
geçirmeden, böyle bir lise kurulamayacağını vb. anlatacağız.
Devrimin vatanımız ve emekçi yoksul halkımıza başka neler
vereceğini anlatacağız.

Liseli Dev-Genç’liler Olarak İnanmalıyız!
Bütün liselileri örgütlemeyi hedeflemeliyiz.
Buna inanmalıyız.
Emeğimizle kararlılık ve ısrarımızla
sonuç alacağımıza inanmalıyız.
Liseli Dev-Genç’liler olarak herkesi değiştirebileceğimize, eğitebileceğimize,
örgütleyebileceğimize inanmalıyız.
Sorunlar yumağında dönüp duran, umutsuzluk ve
çaresizlik içinde olan milyonlarca gence çare ve
umut olduğumuza inanmalıyız.

38

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

ÖZGÜRLÜK! LİSELİ DEV-GENÇ
AYAKLI İNANÇ OLMALIYIZ.
KAFAMIZ, ELLERİMİZ VE BEDENİMİZ
DEVRİMCİLİK YAPMAK İÇİN BUNLAR YETER.
FİDEL CASTRO’YA GÖRE, OMUZ ÜZERİNDEKİ
YUVARLAK YETER.
BİR ŞEY YAPARKEN, DEĞERLENDİRİRKEN
“KİM İÇİN” SORUSUNU SORMALIYIZ.
EĞER HALK İÇİN
DEVRİM İÇİN
CEPHE İÇİN İSE
O ZAMAN YAPARIZ.

“OKUL SERVİSİ CEP YAKIYOR!
Ankara ve İzmir’de 2016-2017 eğitim
öğretim yılı okul servislerinin yeni ücretleri belli oldu. Ücretlere 100 liradan
fazla zam yapıldı” BASINDAN

PARASIZ ULAŞIM HAKKIMIZ ENGELLENEMEZ!
***

“Antep İslahiye’de 9 aylık bebeğe tecavüz
edildi” BASINDAN

9 AYLIK BEBEĞE TECAVÜZ
EDEN BU DÜZENİ;
BU DÜZENİN EĞİTİMİNİ,
YASASINI TANIMIYORUZ!
DÜZEN LİSELİLERİ
HANGİ YÖNTEMLERLE TESLİM
ALMAYA ÇALIŞIYOR?
Düzen, liselileri teslim almak için birçok yöntem kullanır. Okul baskısı, aile baskısı ile
liselileri bir cendere içine sokar.
Eğitim sistemiyle liselilerin saydığımız olumlu
özelliklerini törpülemek isterler.
Yine gözaltılarla yıldırmaya çalışır. Resmi olarak
aileye bağımlı olmasını kullanarak, aile üzerinde
baskı yapar.
Sonuç olarak liselilerin iki temel sorunu vardır
aile ve okul.

AKP FAŞİZMİ KENDİ MESLEĞİNİN GEREĞİNİ YAPMAYI DA “SUÇ” HALİNE GETİRDİ!

Ülkemizde Gençlik
Polis Provokasyonlarına Rağmen Programlarımız Hayata Geçecek

İstanbul – Hacıahmet: Liseli
Dev-Genç’liler 20 Ağustos’ta İstanbul
– Hacıahmet’te bulunan parkta film gösterimi yaptı. İlk olarak parka afiş asıldığı
sırada park güvenliği asılan afişi yırtıp
“afiş asmak için izin aldınız mı?” diye
sordu. Bunun üzerine meşruluklarıyla
hareket eden Liseli Dev-Genç’liler “izin
almaya gerek duymadık, astık buna
kimse karışamaz…” diyerek güvenliğin
üzerine yürüdü ve orada bulunan mahalle
gençleri “abi merak etmeyin afişlerinizi
biz koruyacağız, eğer sökerlerse o güvenliklere günlerini gösteririz” diyerek
çalışmaları sahiplendi. Yapılan çalışmalarda 75 afiş asıldı, 450 bildiri dağıtıldı.
Gösterimde ise Yılmaz Güney’in “Arkadaş” filmi 40 kişinin katılımıyla izlendi.

İstanbul – Dağevleri: Dev-Genç’liler 19 Ağustos’ta 2 Temmuz Parkı’nda
film gösterimi yaptı. Gösterim öncesi
mahallede kapı çalışması yapılarak evlere
akşam yapılacak olan program için bildiri
dağıtımı yapıldı. Gösterim saati geldiğinde ise halkın alternatif film gösterimine
ilgisinin yoğun olduğu gözlendi. 2 saat
süren programda Yılmaz Güney’in “Yol”
filmi 40 kişi tarafından izlendi.

Kaçırmalar, Tutuklamalar
Çürümüş Bu Düzenin
Sonunu Getirecektir
Ankara’da 17 Ağustos gecesi aile
ziyaretinden dönen Dev-Genç’li Eda
Kaya ve Ertuğrul Çayan’ın kullandıkları
otomobil Saime Kadın benzin istasyonu
önünde uzun namlulu, silahlı sivil kişiler
tarafından, önleri kesilerek durdurulmuştur. Benzin istasyonuna 4-5 ekip
polis otosu ve 1 akreple gelen katil
polisler Dev-Genç’lileri işkenceyle araç-

tan indirip ters kelepçe ile yerlerde
sürükleyerek gözaltına aldı. 4 saat
boyunca benzin istasyonunda ters kelepçeli halde bekleterek sürekli işkence ve sözlü tacizlerde bulunulmuştur. Açlık grevine başlayan gençlere şeker ve su temini
yapılmamıştır, hiçbir ihtiyaçları karşılanmamıştır. Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Ankara Dev-Genç; “Bizler
Dev-Genç’lileriz bu halkın en onurlu,
en namuslu evlatlarıyız. Bizleri bu baskılar ve gözaltılar ile durduramazsınız.
Dost da düşman da bizi çok iyi bilir…”
dedi.

Parasız, Bilimsel Eğitim İçin
4 Eylül’de Ankara’ya
Yürüyoruz!
Liseli Dev-Genç 4 Eylül’de Ankara’ya yapılacak adalet yürüyüşü için
yazılı bir açıklama yaparak kısaca şu
sözlere yer verdi;
“ Liselilerin 15-16 yaşında faşizme
karşı halkla beraber sınıf mücadelesi
vermesini hazmedemeyen devlet 12
Eylül 1980 darbesi ile beraber öğrenci
gençliği halkın sınıf mücadelesinden
koparmak için 1981’de YÖK’ü kurarak;
işkencelerle, katliamlarla teslim alamadığı
gençliği eğitim sistemiyle kendine uygun
gerici, bencil, hiçbir şeyi sorgulamayan,
halkın kültüründen kopararak yoz bir
gençlik yaratmak istemektedir. Bizler
Liseli Dev-Genç’liler olarak AKP’nin
oyuncak ettiği eğitim sistemi ile bizi ve
ailelerimizi daha fazla sömürmesine,
halkın mücadelesinden koparmasına
karşı ADALET istiyoruz. 4 Eylül’de
Ankara’ya yürüyoruz. Adalet İstiyoruz
Alacağız! Parasız, Bilimsel ve Halk İçin
Eğitim İstiyoruz 4 Eylül’de Ankara’ya
Yürüyoruz! OHAL’i Tanımıyoruz!”

Kalbimiz ve Beynimiz
Adalet İçin Çalışacak
Ankara Dev-Genç’liler Adalet Kampanyası çalışmaları için gecelerini gün-

düzlerine katıyor. Ankara’da yapılan çalışmalardan kısaca derlediklerimiz şu
şekilde;Şirintepe, Tuzluçayır Mahallesi,
NATO Yolu Caddesi ve ODTÜ’de 4 –
12 Ağustos tarihleri arasında afiş, bildiri,
yazılama ve dergi çalışması yapıldı. Yapılan çalışma sırasında halka Tekmezar
Parkı’nda sürdürülen adalet için açlık
grevi hakkında bilgi verildi ve destek
için çağrı yapıldı. Ayrıca yapılacak toplantının duyurusu yapıldı. Asılan afişlerde
ise “Adalet İçin Açlık Grevindeyiz, Ekmek, Adalet ve Özgürlük İçin Süresiz
Açlık Grevindeyiz, SEN DE KATIL!”
yazılıdır. Ve bu afişlerden toplamda
260 adet asıldı. Ayrıca OHAL Kararı
tanınmayarak 22 farklı yere yazılama
yapıldı. Ve yine bu kampanya dahilinde
500 bildiri, ayrıca gerçeğin sesi Yürüyüş
dergisinden 50 adet halka ulaştırıldı.
Ankara’da yapılan açlık grevini
desteklemek için ulaşacağınız telefon
numarası:
0541 835 37 44

Mahallemizde Gericiliğe

Sayı: 536

Yürüyüş
28 Ağustos
2016

ve Faşistlere İzin Vermeyeceğiz!
Okmeydanı Liseli Dev-Genç’liler 18
Ağustos gece 00.30 sularında mahallede
devriye atarken Okmeydanı Mehmet
Ayvalıtaş Parkı’nın arasındaki sokağa
gerici yazılamalar yapan faşist grupla
karşılaştı. Faşist grup duvara “ülkü ocakları” yazılaması yaparken Liseli DevGenç’liler müdahale edip yazılamalarını
karalatmışlardır, bununla birlikte faşistlerin ellerindeki spreyleri alıp “Umudun
Adını” duvara nakşetmişlerdir. Ardından
faşistleri mahalleden kovmuşlardır.
Gençlik Şehitlerini ve Ailelerini
Unutmuyor – Unutturmuyor
Liseli Dev-Genç’liler 18 Ağustos’ta devrimci mücadelede şehit ve
tutsak düşen yoldaşlarının ailelerini
İstanbul – Gazi Mahallesi’nde TAYAD’lılar ile ziyaret etti. Yapılan
ziyarette Perpa İş Merkezi’nde polisler tarafından katledilen Hakan
Kasa’nın ve Kağıthane’de gözaltına
alınarak tutuklanan Özgür Tutsak
Bahar Ertürk’ün ailesini ziyaret etti.

DİRENMEK VE HAKLARIMIZI SAVUNMAK, TEK ÇÖZÜMDÜR!
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Ülkemizde Gençlik
Adalet İstemekten Asla Vazgeçmeyeceğiz
Yeni Eserler Örgütlemeye Devam Edeceğiz

Liseli
Genç:

Sayı: 536

Yürüyüş
28 Ağustos
2016

Dev-

“Daha öncelerde de aynı taleple yapılan yürüyüşlere polis gaz
bombaları, plastik
mermiler, gerçek
mermilerle saldırmış
birçok insanımızı
gözaltına alıp tutuklamıştı.Yeni Eserler örgütleyeceğiz!
Adalet talebimiz gerçekleşene kadar
her yolu deneyeceğiz! Liseli DevGenç’liler olarak, işkenceli gözaltıların,
tutuklamaların hesabını soracak, halk
düşmanlarına rahat vermeyeceğiz!”
21 Ağustos’ta İstanbul – İkitelli’de
Halk Cephesi’nin düzenlediği Adalet
Yürüyüşü’ne AKP’nin katil polisleri
saldırdı. Saldırı sonucu Liseli DevGenç’li Eser Çelik işkencelerle eli yaralı
bir şekilde gözaltına alınıp ardından hukuksuzca tutuklanmıştır. Saldırı sırasında
katil polisler Eser’i sahiplenmeye gelen
halkı görünce üzerlerine 4 el silahla
ateş ederek oradan kaçtı.

Liseli Halk Okulunda Her
Geçen Gün Sayımız Artıyor
Liseli Halk Okulları düzenin yozlaştırma, robotlaştırma, sindirme amaçlı
eğitim sistemine alternatif eğitim kurumlarıdır. Dev-Genç'liler Liseli Halk
Okullarını yaygınlaştırma, büyütme hedefiyle çalışmalarını coşkuyla sürdürüyor.
Armutlu: Liseli Halk Okulu bu
haftada 12 Ağustos'ta yapıldı. Liseli
Halk Okullarını nasıl daha kalabalık
yapılacağı anlatıldı ve her katılan liselinin
3 yeni liseliyi haftaya olan Liseli Halk
Okuluna getirme hedefi konuldu. Bu
haftaki konu “Tutsaklarımızın direnişi
ve tutsaklara saldırılar”dı. Tutsaklarımızın
düşüncelerine, kazanılmış haklarına karşı
saldırılar, direnişleri ve en son hücre
yakma eylemleri anlatıldı. Devletin dışarıdaki gibi hapishanelerde de azgınca
saldırdığı ve Liseli Dev-Genç'lilerin bu
yaşanılanlar karşısında neler yapabileceği
konusunda öneriler alındı. Haftaya bir
daha buluşmak üzere çalışma sonlandırıldı. Liseli Halk Okulu’na 10 kişi katıldı.
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Gençlik Adalet Mücadelesinin Devamcısı ve Uygulayıcısı
Liseli Dev-Genç’liler bulundukları
bölgelerden yaptıkları propaganda çalışmaları ile de mücadelelerine katkı
yapmaya ve büyütmeye devam ediyor.
Örneğin duraklara, direklere, afiş panolarına… vb. yerlere mühür basarak
bir çok yere daha hızlı seslerini, isimlerini
ve iddialarını ulaştırıyor. Yapılan çalışmalardan kısaca derlenenler şu şekilde;
Okmeydanı Liseli Dev-Genç: 17 Ağustos’ta 17 yaşında tutuklanan Eda Yaren
Arık ile ilgili mahallenin çeşitli yerlerine
“Eda Yaren Arık Serbest Bırakılsın!
Liseli Dev-Genç” imzalı 5 adet yazılama
yapıldı. Ayrıca 20 Ağustos’ta Okmeydanı-Hacıahmet yoluna “Liseli DevGenç Umuttur! Liseli Dev-Genç Cürettir!” yazılı mühürlerden 60 adet bastı.
1 Mayıs Liseli Dev-Genç: 18 Ağustos’ta, kısa süre önce hukuksuz yere
tutuklanan Liseli Dev-Genç’liler için
yazılama yaptı. Ayrıca 19 Ağustos’ta 6
yere mühür çalışması yapıldı.
Kartal Liseli Dev-Genç: 20 Ağustos’ta
liseliler mahallenin çeşitli yerlerine “Liseli Dev-Genç Umuttur! Liseli DevGenç Cürettir!” mühürlerinden baskı
çalışması yaptı.

Liseli Yoldaşlarımız Özgürlüklerine Kavuşana Kadar Adalet
Kampanyamız Devam Edecek
Liseli Dev-Genç’liler, daha öncesinden hukuksuzca tutuklanan liseli
yoldaşları için bulundukları bölgelerden
seslerini duyurmaya, yoldaşları için
adalet aramaya devam ediyor. Genel
olarak İstanbul ve Anadolu’da yapılan
çalışmalar şu şekilde;
Alibeyköy: Liseli Dev-Genç’liler
18, 19 Ağustos’ta Karadolap, Cengiz
Topel ve Erdem Kent Parkı’nda çalışma
yaptı. Çalışmalarda tutsak olan Liseli
Dev-Genç’li Eda Yaren Arık ve diğer
tutuklu liseliler için “Devrimci Tutsaklar
Serbest Bırakılsın” pankartı asıldı.
Gülsuyu: Liseliler 19 Ağustos’ta,
Yürüyüş dergisi dağıttıkları ve adalet
istedikleri için tutuklu bulunan yoldaşları
Eda ve Neslihan için mahallenin çeşitli
yerlerine yazılama yaptı.
Okmeydanı: Liseli Dev-Genç’liler
17 Ağustos’ta, 17 yaşında hukuksuzca
tutuklanan yoldaşları Eda Yaren Arık

için mahallenin çeşitli yerlerine imzalı
yazılamalardan yaptı.
Liseli Dev-Genç'liler tarafından 18
Ağustos'ta, “Tutsak Liseli Dev-Genç’liler
Serbest Bırakılsın-Liseli Dev-Genç”
imzalı 2 adet pankart Sibel Yalçın ve
Okmeydanı MOBESE karşısına asıldı.
“Tecrit İşkencedir, Tecrite Son!- Liseli Dev-Genç” imzalı 1 adet pankart
Anadolu Parkı’na asıldı.“Özgür Tutsaklar Teslim Alınamaz! Liseli DevGenç” imzalı 1 adet pankart Örnektepe’ye asıldı.
Bakırköy: Liseli Dev-Genç’liler 19
Ağustos’ta Bakırköy Hapishanesi önünde, OHAL bahane edilerek hukuksuzca
tutuklanan liseli Eda Yaren Arık için
kitap ve dergi yatırmaya gitti. Dergi ve
kitaplar teslim edildikten sonra 2 Liseli
Dev-Genç’li hapishane önünde, üzerinde
“AKP Faşizminin Tutukladığı 17 Yaşındaki Eda Yaren Arık Serbest Bırakılsın! Liseli Dev-Genç” imzalı ozalit
açarak Eda için özgürlük istedi.
Ankara: Liseli Dev-Genç’liler 19
Ağustos’ta, hukuksuzca tutuklanan yoldaşları 17 yaşındaki Eda Yaren Arık
için John Steinbeck’in “Gazap Üzümleri”, Kahraman Altun’un “Kavgamın
Çırağı Olmak İsterim” kitaplarını yolladı.
1 Mayıs Mahallesi:
Liseli Dev-Genç’liler 18 Temmuz
tarihinde okuma grubunda buluştu.
Okuma gününde Çizgilerle Anadolu
Tarihi’nden 30 sayfa okunup, üzerine
sohbet edildi. Devrimciliğin neden zorunlu olduğu üzerine ve tutsak direnişleri
ve neden direnilmesi gerektiği üzerine
sohbet edildi. Ayrıca 122 Şehit kitabından
bir ölüm orucu şehidinin özgeçmişi ve
nasıl devrimcileşip ölüm orucu yaptığı
üzerine de sohbet edildi.

AKP FAŞİZMİ, KENDİ MESLEĞİNİN GEREĞİNİ YAPMAYI DA “SUÇ” HALİNE GETİRDİ!

Dev-Genç Milisleri;
Tutsaklara Yönelik Her Saldırınıza
Misliyle Cevap Vereceğiz Özgür
Tutsaklara Kalkan Elleri Kıracağız!

Liseli Dev-Genç’li 17 Yaşındaki Neslihan
Albayrak Serbest Bırakılsın Bir İmzada Sen Ver!
Neslihan Albayrak Dersim’de
yaşayan bir Liseli Dev-Genç’lidir.
Dersim halkı onu çok iyi tanır.
Suruç Katliamı’ndan hemen sonra
AKP İl Binası önünde tek başına
yaptığı oturma eyleminden tanır.
İşkenceci polisler 11 ayda 19 kere
gözaltına aldı, işkence gördü ve
tehdit edildi. Her gün yüzlerce
kişinin uyuşturucu batağına battığı,
ilkokul önlerinde uyuşturucu satıldığı, Kürdistan’da küçücük çocukların katledildiği bu ülkede
AKP’nin polisleri “ülkenin huzuru
ve güvenliği için” 17 yaşında bir
kızın peşinde dolaşır hale gelmiştir.
Nesliha komplo sonucu tutuklandı.
Yaklaşık 5 aydır Elazığ E Tipi
Hapishanesi’nde.
Liseliler, Halkımız!
Neslihan sizin arkadaşınız, kızınız. Onu Dersim sokaklarında
parasız eğitim için afiş asarken
görürdünüz. Suruç Katliamı’nın
hesabını sormak için AKP Tunceli
İl Binası önünde tek başına yaptığı
oturma eyleminde gördünüz. Berkin için adalet isteyen sesini duydunuz. Şimdi Neslihan için adalet
isteme sırası bizde. Neslihan’ı
yalnız bırakmayalım!
Adalet İstiyoruz!
İmza İçin Link:
https://www.change.org/p/neslihan-albayrak-liseli-devgen%C3%A7-li-17ya%C5%9F%C4%B1ndakineslihan-albayrak-serbestb%C4%B1rak%C4%B1ls%C4
%B1n?source_location=petitions_share_skip

AKP, OHAL Bahanesiyle
Devrimcilere Saldırmaya
Devam Ediyor!
Oligarşi yönetememe krizi derinleştikçe devrimcilere, halka

saldırmaya devam ediyor. 15 Temmuz 2016’da yapılan darbe girişimi sonrası bunu bahane ederek
OHAL ilan eden AKP iktidarı
daha kendine gelemeden ilk işi
devrimci mahallelere, devrimcilere, halka saldırmak oldu. Sivil
faşistleri örgütleyip devrimcilerin,
yoksul halkın bulunduğu mahallelere saldırmaya çalıştı. Bedel
ödeyerek kazanılan haklara saldırmaya başladı. Ve 17 Ağustos’ta
10 devrimcinin bulunduğu evi
ellerinde silahlarıyla, balyozlarıyla
basarak 10 Halk Cepheliyi işkencelerle gözaltına aldı. Bu olay
üzerine sessiz kalmayan İzmir
Dev-Genç yaptığı yazılı açıklamada; “…OHAL’i bahane ederek
gözaltıların avukat görüş hakkını
engellemeye çalışmaktadır. Bu
şekilde işkencelerini meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Tek suçları
devrimci olmak; yoksul halk çocukları, katledilen halk çocukları
için adalet istemek olan devrimcilere yapılan saldırılar, işkenceler
“DHKP-C Anadolu il ve bölge
sorumlularına operasyon… Son
zamanların en önemli terör operasyonu” diyerek meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır. Evet, suçları
büyük! Suçları halk çocukları
için halk için adalet istemek! Suçları gerçekleri halka duyurmak!
2016’da da yine aynı şiarla
“teslim olmadık olmayacağız”,
“OHAL’i tanımıyoruz” diyoruz.
Saldırılarınız, işkenceleriniz bizleri
yıldırmaz. Gözaltına alınan Halk
Cepheliler derhal serbest bırakılsın.” denildi..
Ayrıca Altınşehir Liseli DevGenç ve Liseli Dev-Genç kavganın gençliği yazılı açıklamalar
yayınlayarak Halk Cephelileri sahiplendiler..

OHAL Yasaları Halkı Teslim Almak İçindir!
Teslim Olmayacağız!
Özgür Tutsaklar Teslim Alınamaz!
AKP faşizmi gün geçtikçe halka karşı saldırılarını arttırıyor.
Hapishanelerde 10 kitap dayatması, görüşlere
çıkarmama, tekli hücrelere atma gibi birçok onursuz
uygulama ile Özgür Tutsakları teslim alabileceğini
düşünüyor. Bugün vatanımızın dört bir yanında
Özgür Tutsaklar hak gasplarına karşı genel direnişe
geçmişlerdir. Son olarak Bakırköy Kadın Kapalı
Hapishanesi’nde tutulan Özgür Tutsaklarımız işkence, tacizle Silivri 9 No’lu Hapishanesi’ne sürgün
edilmişlerdir. Biz de Dev-Genç Milisleri olarak
özgür tutsaklara yapılan saldırıların hesabını soracağımızın AKP faşizmine Özgür Tutsaklarımızın
sahipsiz olmadığını göstermek için 2 ayrı eylem
gerçekleştirdik.
İstanbul Okmeydanı’nda 4 Ağustos sabah saat
05.30 sularında Dev-Genç Milisleri olarak özgür
tutsaklara yapılan saldırıların hesabını sormak için
ellerimizde molotoflarımızla D-100 Taksim Bağlantı
Yolunu 15 dakika boyunca kapattık. 15 dakika boyunca halka Özgür Tutsaklara yapılan saldırıları
anlatıp hesabını soracağımızı söyledik, geri çekilirken
2 adet “Sürgünlerle Özgür Tutsakları Teslim Alamazsınız! DHKC/DEV-GENÇ”, “Özgür Tutsaklara
Kalkan Elleri Kıracağız! DHKC/DEV-GENÇ" imzalı bomba süslü pankart astık. Astıktan 30 dakika
sonra anca olay yerine gelebilen katil polisler akreplerle yolu trafiğe kapatıp bomba imha ekibini
çağırarak ancak patlatabildi.
Ankara’da 6 Ağustos sabah saat 04.00 sularında
Eskişehir yolu üzerinde Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nın tam karşısına “Devrimci Tutsaklara
Kalkan Elleri Kıracağız! DHKC/DEV-GENÇ” imzalı bomba süslü pankartı astık. Pankart asıldıktan
kısa bir süre sonra halk düşmanları tam karşısındaki
pankartı görünce korkudan ne yapacaklarını bilemedi. Olay yerine gelen katil polisler ancak yoğun
güvenlik önlemi aldıktan sonra bomba imha ekibi
gelip bomba süsünü fünye ile patlatabildi.
Halkı teslim almaya çalışan, Özgür Tutsakları
hak gasplarıyla, işkencelerle, sürgünlerle yıldırmaya
çalışan halk düşmanları iyi bilmelidir ki bizler
nerede bir baskı nerede bir zulüm varsa hesabını
soracağız! Halkı teslim alamayacaklar. Özgür Tutsakları teslim alamayacaklar.
Özgür Tutsaklara Kalkan Elleri Kıracağız!
Yaşasın Dev-Genç Yaşasın Dev-Genç’liler
DEV-GENÇ MİLİSLERİ

DİRENMEK VE HAKLARIMIZI SAVUNMAK, TEK ÇÖZÜMDÜR!

Sayı: 536

Yürüyüş
28 Ağustos
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Kınık Yaz Sanat Okulu Günlükleri
Kınık Yaz Okulu’nun İlk Günü
17 Ağustos 2016:

Sayı: 536

Yürüyüş
28 Ağustos
2016

Nazım Hikmet boşuna dememiş;
“onlar ümidin düşmanıdır sevgilim/
akarsuyun/ meyve çağında ağacın/ serpilip gelişen hayatın düşmanı” diye…
Kınık Turan Kılıç Yaz Sanat Okulu
çalışmasının bu yıl ilkini düzenliyoruz.
Madenci çocuklarıyla umudun türkülerini
söylüyoruz. Onlar bizim her şeyimiz…
Onların geleceği için mücadele ediyoruz… İşte tam bu yüzden “suçluyuz”!
Öyle ki yaz sanat okulumuzun daha ilk
saatinde halk düşmanlarının saldırısıyla
karşılaşıyoruz. Bize okul için cemevinin
kapılarını açan Anadolu Erenler Derneği
başkanı ve yönetimden bazı kişiler,
polisin baskısı ile Alevilikte en büyük
değer olan sözlerinden dönüyorlar. Bize
cemevinde ders yaptırmamak için kapıların kilitlerini değiştiriyorlar.
Kınık Turan Kılıç Yaz Sanat Okulu
öğrencileri ne yapıyorlar biliyor musunuz? Daha öğretmenleri “acaba ne
yapsak” diye düşünürken onlar kilitli
olan misafirhanenin kapısına hep birlikte yüklenip eğitim ve sanat hakkını
kazanıyorlar!

Eğitim Alanında Alternatiflerimizi
Güçlendireceğiz
2. Gün - 18 Ağustos:
Kınık Turan Kılıç Yaz Sanat Okulu’nun ikinci günündeyiz. Derse çeşitli
yaş gruplarında yaklaşık 30 çocukla
başladık. Cemevi yönetimi hala cemevini bize açmadığı için, çocuklar
kendi mahallelerinde, kendi ibadethanelerinde ders yapamıyor. Ama neşelerine, coşkularına diyecek yok. Gün
boyu gelen gidenin ardı arkası kesil-
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medi. Herkes gelip görüşünü paylaşıyor
bizimle. Kimisi “cemevi yönetimi de
kim oluyor, buralar halkın diyor, kimisi
gelen polislere cevabını veremediniz
mi?” diye bize kızıyor... Halk çocukları
zehir gibi… Hemen çok çabuk hızlıca
kavrıyorlar. Kendilerine değer verildiğinin farkındalar. O yüzden öğretmenlerinin gözünün içine bakıyorlar.

"Öyle Kolay Değil Bizim Yanımızdan Adam Almak!..”
3. Gün - 19 Ağustos:
Bugün Cuma. Kınık’ta çarşı günü…
Öğrenci sayımızın azalmasının bir nedeni
bu… Bir diğer nedeni ise, polisin Yakındeğirmen halkına korku ve gözdağı
vermesi. Birkaç öğrenci daha ilk günden
itibaren yanımızdan hiç ayrılmıyorlar.
Yemekte, temizlikte, cemevi yönetimiyle
yürütülen tartışmalarda, polisin tacizlerinde hep yanımızdalar. Berkin’in katilleri
biz yokken gelip sokakta oyun oynayan
çocukları tehdit etmişler. Çocukların
polise öfkesi çok büyük. Bizi kovalamaya
gelenlere karşı neler yapacaklarını konuşuyorlar aralarında. Zeytin savaşı,
taşla karşılama, hatta “ben yarın bıçakla
gelecem” önerileri de var.
Akşam eğitmenlerimiz küçük bir
halk toplantısı yaptılar. Mahallenin
gençleri, liseliler geldi bugün bizi ziyarete. “Cemevinde terörist var” demişler onlara. “Siz Cepheli misiniz?”
diye sormaya geldiler.

Ne Kadar Haklı ve
Meşru Olduğumuzda
Hemfikir Olduk
Zafer Bizim!
4.Gün – 20 Ağustos 2016:

Cumartesi günü okulun ilk dersi koroydu. Bu kez Anadolu halk türküsü çalıştık çocuklarla. Tahtamıza notalar yazdık
ve onlara da nota çalışmasını gösterdik.
İkinci ders geçen derslerden kalan “Büyü”
şarkısının tamamlanmasıydı. Onu da
hızlıca kavradılar. Bugün yine yeni gelen
öğrenciler oldu okulumuza. Kınık’tan
madenci arkadaşlar geldiler ziyaretimize.
Gelirken elleri boş gelmemişler. Çay
içip onlarla da sohbet ettik.
Bugün okul gerçek bir okuldu. Kapısına polislerin dayanmadığı, dernek
yöneticilerinin çocukların ortasında
“çıkın burdan” diye bağırmadığı bir
ders günü geçirdik. Zafer Bizim!

5. Gün:
İzmir’de Kınık Turan Kılıç Yaz Sanat
Okulu’nun 5. gününde, yani 23 Ağustos’ta
yaz okulu eğitmenleri ve öğrencileri
Kınık Cemevinin bulunduğu Yakındeğirmen mahallesinde enstürmanları ve
türküleriyle halkı türkü akşamına çağırdılar. AKP’nin katillerinin “Cemevinde
teröristler var, çocuklarınızı göndermeyin”
şeklindeki kara propagandasına karşı
halkın sanatçıları ellerinde enstrümanlarıyla dolaşarak kim olduklarını anlattılar
ve akşam halkı hep birlikte türkü söylemeye çağırdılar.

AKP FAŞİZMİ, KENDİ MESLEĞİNİN GEREĞİNİ YAPMAYI DA “SUÇ” HALİNE GETİRDİ!

OYA BAYDAK GENEL-İŞ KOCAELİ ŞUBESİ’NDE İŞİNE BAŞLADI!

PATRON SENDİKACILARI DİZE GELDİ!
ZAFER, 390 GÜN DİRENEN
OYA BAYDAK DİRENİŞİ’NİN OLMUŞTUR!
Bir direniş daha zafer ile sonuçlandı. Devrimci İşçi
Hareketi olarak başladığımız ve destek verdiğimiz her
direnişi zafere kadar götürmek ilkemizdir. Bu ilkemizden
asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bu bizim sınıf
mücadelesinde ısrarımızdır.
Oya BAYDAK direnişi, DİH öncülüğünde zaferi kazanmıştır.
Tam 391 gün süren bir direniş. Sendikalara karşı bir
direniş var mı diye baktık, yoktu. İşçilerin patronlara
karşı haklarını korumak, savunmak için kurulan bir sendika, kendi çalışan işçisini işten atıyor. Böyle bir sendika
işçinin haklarını koruyabilir mi?
Bu sendika (konfederasyon) aynı zamanda kendi
DEVRİMCİ olarak nitelendiren bir sendikadır. DİSK...
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu... Adının başında “devrimci” var. Ve bu sendikanın son 10 yılına
bakın işten atılan işçilerini savunmak için, üyesi olan
işçilerin ekonomik, demokratik taleplerini korumak için
yaptığı tek bir direniş yok... Grev yok...
Ancak işten attığı bir işçiyi işe geri almamak için
tam 390 gündür direndi...
İşçilerin hakkını korumak için sendikacılık yaparak
direnmeyen DİSK, patronluk yaparak direndi.
Bu da dünyada ilk oldu. O nedenle bu eylemin en
önemli özelliği, adında "Devrimci" kelimesi olan İşçi
Sendikaları Konfederasyonu’na bağlı, kendisini DEVRİMCİ sendika olarak gören DİSK içinde en çok üyeye
sahip olan Genel-İş Sendikası’na karşı yapılmış olmasıdır.
Genel-İş Sendikası bu eylem boyunca nasıl bir patron
sendikacılığı yaptığını defalarca kanıtlamıştır. İşçisini
ve devrimcileri linç ettirmiş, olmadı işçilere polisi saldırtmıştır.

Oya Baydak Direnişi Zaferle Sonuçlandı;
Çünkü, Patron Sendikacılığının İpliği
Pazara Çıkmıştır
Devrimci İşçi Hareketi Oya Baydak direnişi ile bir
kez daha göstermiştir ki, bugün sendikacılık bitmiştir...

Bu sendikacılık işçi sendikacılığı değil, PATRON SENDİKACILIĞIDIR!
İşçilerin haklarını korumak için bir gün bile direniş
yapmayan sendikalar, aynı patronlar gibi davranıp
işçilerini işten atabilmektedir. Aynı patronlar gibi davranıp
direnen bir işçiyi düşman gibi görmektedir.
İşimi istiyorum diye direnen Oya Baydak ve Devrimci
İşçi Hareketi’nden işçilerin LİNÇ edilmek istenmesi
bundandır.
DİSK-Genel İş yöneticileri bir sendikacı gibi değil,
bir şirket sahibi patron gibi düşünmektedir.
1800’lü yılların Amerikan sendikacılığı DİSK’te
vücut bulmuştur.
1800’lü yıllarda Amerika’da işçilerin direnişlerini
bitirmek için patronlar sendikaları kullanmıştır. Sendikalar
mafya ile el ele verip, beyzbol sopaları ile işçilerin direnişlerine saldırmış ve onlarca işçiyi linç ederek ve
kurşunlayarak katletmişlerdir.
DİSK/Genel-İş’te daha direnişin aşında Diyarbakır’dan,
Mersin’den, Ankara’dan, İzmir’den ve İstanbul’dan topladığı işçileri kandırarak Oya Baydak direnişini linç
saldırısıyla bitirmek istemiştir. Ve bunu defalarca denemiştir, fakat başaramamıştır. Oya Baydak DİH öncülüğünde 390 gün direnerek patron sendikacılarının ipliğini
pazara çıkartmıştır. Patron sendikacılığını iflas ettirmiştir.
Zafer linççi Amerikan sendikacılarının değil, Oya
Baydak direnişinin olmuştur.
Bugün artık patron sendikaları bu sendikal anlayışla,
daha fazla işçiyi kandıramazlar. İşçilerin mücadelesi
patronlara karşı sürerken, patron sendikacılığına karşı
da sürecektir.

Sayı: 536

Yürüyüş
28 Ağustos
2016

Oya Baydak Direnişi Zaferle Sonuçlandı;
Çünkü Kürt Milliyetçilerinin
Sendikal Anlayışı İflas Etmiştir
Oya Baydak direnişi, bugün sendikaların yönetimlerine
çöreklenen Kürt milliyetçilerinin ve reformizmin, oportünizmin de ipliğini pazara çıkarmıştır.

DİRENMEK VE HAKLARIMIZI SAVUNMAK, TEK ÇÖZÜMDÜR!
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Halkevcilerin, devrimci harekete düşmanlığı çok
daha eskilere, DY’ye kadar uzanır. Parti-Cephelilere
olan tarihsel düşmanlıklarıyla Kürt milliyetçi hareketinin
de arkasına sığınarak bu saldırıda yerlerini almışlardır.
390 gün süren Oya Baydak direnişi, Halkevcilerin
sözde “işçilerin yanındaymış” gibi görünen ikiyüzlülüklerini de günyüzüne çıkartarak zaferini ilan etmiştir...

Oya Baydak Direnişi Zaferle
Sonuçlandı; Çünkü Reformist,
Oportünist Solun da İkiyüzlülüğünü
Günyüzüne Çıkarmıştır!

Sayı: 536

Yürüyüş
28 Ağustos
2016

Oya Baydak’ı işten atan ve 390 gün boyunca işe almamak için direnen, linç saldırıları ile direnişi bitirmeye
çalışan anlayışın arkasındaki irade Kürt milliyetçi hareketin
sendikal anlayışıdır.
Kürt milliyetçi hareketin “başta Kürt sorunu olmak
üzere” diye başlayan ve her şeyin başına “Kürt sorununu”
koyan sendikal anlayışı gerek memur sendikalarında ve
KESK’te gerekse de işçi sendikalarında sınıf mücadelesini
bitirmiştir.
Bugün KESK de, DİSK de Kürt milliyetçi hareketin
sınıf mücadelesini kendisine yedeklemesiyle bitmiştir.
Kürt milliyetçi hareket yıllardır KESK’in yönetiminde
bulunmaktardır. En çetin mücadeleyi KESK içindeki
devrimcileri tasfiye etmek için vermiştir. Memurlara yönelik onca saldırı olmasına rağmen tek bir direniş yoktur
KESK’in. Yüzlerce üyesi ve yöneticisi gözaltına alınmış,
tutuklanmıştır, KESK kılını bile kıpırdatmamıştır. KESK
sınıf mücadelesinden kopartılıp Kürt milliyetçi hareketin
“çözüm politikaları” kapsamında AKP politikalarına yedeklenmiştir.
DİSK yöntimini ele geçiren Kürt milliyetçi hareket
aynı şeyi işçi sendikalarında da yapmaya çalışmaktadır.
Devrimciler yönetimde iken AKP’nin “Akil Adamı”
olmayı kabul etmeyen DİSK, Kürt milliyetçilerin yönetime
geçmesiyle birlikte AKP politikalarına da yedeklenmiştir.
2016 1 Mayıs’ı bunun en açık ortaya konulduğu yer
olmuştur. Reformist, oportünist bütün solu yanına alarak,
Taksim’deki 1 Mayıs kutlamalarını tasfiye ederek Bakırköy’e gitmişlerdir.
Oya Baydak direnişi Kürt milliyetçi hareketin çarpık
sendikal anlayışını da iflas ettirmiştir ve zafer kazanmıştır.

Oya Baydak Direnişi Zaferle
Sonuçlandı;
Çünkü Direniş Halkevciler’in
İkiyüzlülüğünü de
Günyüzüne Çıkarmıştır!
Oya Baydak direnişinin linç saldırısıyla tasfiye edilmek
istenmesinin arkasındaki siyasi iradelerden birisi de Halkevcilerdir.
Linç saldırısını örgütleyenlerden birisi de DİSK Genel
Sekreteri olan Halkevci Arzu Çerkezoğlu’dur.
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İlerici, demokrat, sol, sosyalist ve devrimci olmanın kıstasları vardır. Bunlardan biri de direnişlerin
yanında olmaktır.
Oportünizm karakteri gereği direnişleri kullanabildiği
oranda kullanmaya çalışır. Direnişlerin zaferle sonuçlanması için direnenlere bir dirhem katkıda bulunmazlar.
Onların tek çabaları direnişi kendi reklamlarını yapmak
için kullanmaktır.
Oya Baydak direnişi DİH’in direnişi olduğu için 390
gün boyunca adeta görmezden geldiler...
Kızılbayrak, Kaldıraç, Nakliyat-İş gibi birkaç siyasi
yapı dışında sol direnişe karşı gözlerini kapatmış, kulaklarını tıkamıştır.
Bunun bir nedeni de direnişin karşısındaki iradenin
Kürt milliyetçi hareket olmasıdır. Ağızlarından “işçi”yi,
“sınıf müçadelesi”ni düşürmeyen reformist, oportünist
kesimler Oya Baydak direnişi karşısında KÖR ve SAĞIR
olmuşlardır. 390 gün boyunca kitlelerine söyleyebilecek
sözleri olmayıp “kem-küm” edip durmuşlardır.

Oya Baydak Direnişi Zaferle
Sonuçlanmıştır; Çünkü Oya Baydak
Atıldığı İşine Geri Dönmüştür!
Oya Baydak DİH’li bir işçi olduğu için Genel İş yönetimine çöreklenen Kürt milliyetçileri tarafından işten
atılmıştır. Nedeni ise patron sendikacılığının devrimci
düşmanlığıdır.
390 gün boyunca Oya Baydak’ı işe almamak için direnen Kürt milliyetçileri, sonunda Oya Baydak’ın taleplerini kabul etmiş ve direniş zaferini ilan etmiştir.
DİSK/Genel İş yöneticilerinin DİH ile yaptığı görüşme
sonucunda;
1- Oya Baydak’ın Kocaeli Genel İş Şubesi’nde
tekrar işine başlamak üzere girişi yapılmıştır.
2- Direniş boyunca geçen sürede hak ettiği alacakları
kendisine ödenecektir!
DİH öncülüğünde süren Oya Baydak direnişi, bu taleplerin kabul edilmesiyle sonuçlanmıştır.
Bir kez daha son sözü direnenler söylemiştir.
ZAFER; OYA BAYDAK DİRENİŞİNİN OLMUŞTUR!
YAŞASIN DİRENİŞ YAŞASIN ZAFER!
İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!

AKP FAŞİZMİ, KENDİ MESLEĞİNİN GEREĞİNİ YAPMAYI DA “SUÇ” HALİNE GETİRDİ!

Adalet İstiyoruz! Adalet İçin Ankara’ ya Yürüyoruz!
OHAL Kararnamesi Halka Açılan
Savaşın Kararnamesidir!
OHAL Kararnamesi Adaletsizliği,
Zulmü Büyütmek İçindir!
OHAL’i Tanımıyoruz! Adalet İçin
4 Eylül’de İstanbul’dan Ankara’ya Yürüyoruz!
Ülkemizde her geçen günde, hayatımızın her anında
adaletsizliğin birçok örneğiyle karşı karşıya bırakılıyoruz.
Ülkemizde adaletsizlik çığ gibi büyüyor. Ülkemizde her
yeni güne katliamla, saldırıyla, hak gasplarıyla, uyanıyoruz.
Alınan OHAL kararları halka açılan savaşın büyütülmesi
kararlarıdır. Alınan OHAL kararlarının hedefinde kan
emici kapitalistler, sömürücüler yoktur. OHAL kararlarının
hedefinde devrimciler ve halk vardır.
Bu yüzden kendileri istediği yerde, alanda miting yaparken alanlar meydanlar, sokaklar emekçilere devrimcilere
yasaklanıyor. Demokrasiden, adaletten bahsediyorlar.
Kim için demokrasi? Kim için adalet? Onların bahsettiği
demokrasi, adalet kendileri gibi bir avuç sömürücü kan
emicileri içindir. Bizim adaletimiz halkın adaletidir. Halkın
ekmeğidir adalet. Adalet ekmek, su gibidir. Olmazsa ol-

mazdır. Bu yüzden halkımız her zaman adalet arayışı içerisinde olmuştur. Tarih boyunca ezilenler adalet için çeşitli
yollar buldular. Yeri geldi kefenlerini giyip yola düştüler
yeri geldi bedenlerini açlığa yatırdılar. Ama adaletsizlik
karşısında susup oturmadılar.
OHAL yasaları, hak gaspları adalet mücadelemizi sindiremez. AKP halka karşı savaşını büyütüyor. Biz onlara
karşı halkımızla beraber adalet savaşını büyüterek cevap
vereceğiz.
Ülkemizde yaşanan tüm katliamlara, sokağa çıkma yasaklarına, OHAL kararları sonucunda hapishanelerde
yapılan işkencelere, hak gasplarına karşı Adalet mücadelemizi büyütmek için 4 Eylül’de İstanbul’dan Ankara’ya
yürüyoruz.
OHAL’i Tanımıyoruz! Adalet İçin Ankara’ya Yürüyoruz!
Katledilen Çocuklarımıza Adalet İçin Ankara’ya
Yürüyoruz!
Tarih: 4 Eylül 2016
Saat: 12.30 Toplanma ve Basın Açıklaması
Yer: Sibel Yalçın Parkı
Halk Cephesi

Zulmün, Sömürünün, Katliamların Olduğu
Bir Ülkede Adalet İstemek Suç Değildir!
Adalet İstiyoruz Alacağız!

Açlık
Grevi
Günlüğü
55. Gün: Sabah saat 08.00’da
İdilcan Kültür Merkezi’ne geldik.
Sabah temizliğimizi yapıp günlük
gazeteleri okuduk sonrasında kitap
okuduk. Akşam Saat 17.00’da Tuzluçayır Tekmezar Parkı’nda masamızı
açtık, dergi dağıtımı yaptık. Ayrıca
bildirilerimizi dağıttık... Şehidimiz
Eyüp Baş’ın abisi ve yeğeni ziyaretimize geldi sohbet ettik.
56. Gün Sabah saat 08.00’da
geldik İdilcan Kültür Merkezi’ne.
Sabah temizliğini yapıp günlük gazeteleri okuduk. Yürüyüş dergisinin
535. sayısından “Öğretmenimiz” ve
“İstiyoruz Yapacağız” yazılarını okuduk. Gelen ziyaretçilerimizle sohbet
ettik. Saat 15.00’da halk toplantımız
vardı ona katıldık. Hapishaneler üzerine konuştuk ve adalet için açlık
grevi direnişimizi haftaya Perşembe,
Cuma, Cumartesi akşam saat 17.00
ile 22.00 saatleri arasında Dikmen

Mahsuni Şerif Parkı’na taşıyıp masa
açılması kararlaştırıldı.
57. Gün: Erkenden, İdilcan Kültür Merkezi’nde sabah temizliğimizi
yapıp günlük gazeteleri okuduk.
Gün içinde Yürüyüş dergisinin 535.
sayısını okuduk. Ziyaretçilerimizle
sohbet ettik. Ziyaretçilerimiz arasında
küçük Ayaz da vardı. Bugün ayrıca
Özgür Tutsaklarımızdan Ali Osman
Köse’nin abisi telefon açtı başarı
dileklerini iletti. Bir telefonda Tekirdağ Hapishanesi’nden geldi. Özgür
Tutsaklarımızdan Mustafa Gök aradı.
Bugün tutsaklar kendilerini ranzalara
bağlamışlar sayım vermemek için
saldırı olmuş. Yaralı tutsaklar varmış.
Bizde süren açlık grevi direnişimizi
anlattık…
58. Gün: Bugün sabah 07:45'te
geldim. İdilcan Kültür Merkezini
su basmıştı. Temizlik uzun sürdü,
saat 10:45'te bitti.

Devrimci İşçi Hareketi, 21 Ağustos'ta artan
hak gaspları ve saldırılar üzerine bir açıklama
yaptı. Açıklamada şunlar ifade edildi: "21
Ağustos'ta Halk Cephelilerin İkitelli’de adalet
istiyoruz kapmayası çerçevesinde yaptığı yürüyüşe AKP’nin katil polisleri zırhlı araçlarla
saldırdı. Gazi'de Halk Meclisi önünde bulunan
ve yeni açılan Halk Pazarını gece yarısı gelip
yıktı. Katil AKP ne yaparsa yapsın halkın öfkesinden kurtulamayacak adalet talebini susturamayacaktır. Adalet istemek halkın en doğal
hakkıdır. Katliamların olduğu, sömürünün olduğu bu düzende adalet istemek en meşru
haktır. Adaletsizliğin sembolü AKP iktidarı da
halkın bu en meşru hakkını kullanarak adalet
istemesine dayanamayarak saldırıyor. Halkın
her kesimi AKP döneminde şöyle ya da böyle
bir şekilde adaletsizliğe maruz kalmıştır. Bunu
bilen AKP iktidarı da kendine yönelen bu
adalet talebine ise bu şekilde saldırarak, adalet
isterseniz gelir saldırır, biber gazı atar, katletmeye
çalışır, gözaltına alırım diyor. Halkın adalet diyerek yakalarına yapışacağını biliyor Katil
AKP ve bunun için saldırıyor adalet isteyenlere.
Ama AKP iktidarı ne yaparsa yapsın adalet talebimizden vazgeçmeyeceğiz, halkımızı adalet
talebi etrafında birleştireceğiz... Halkımıza
adaleti eninde sonunda armağan edeceğiz!"
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Katiller ve Onların Destekçileri Halkı Katletmeye Devam Ediyor!

Antep’te katledilenlerin gömüldüğü toplu mezar...

Kurtuluşumuz Emperyalizme
ve Faşizme Karşı Birlikte Mücadeledir
Antep’te Halklarımızın Kanını
Döken Emperyalistler ve
İşbirlikçileridir!
Emperyalizmden ve İşbirlikçilerinden Hesap Soracağız!

Sayı: 536

Yürüyüş
28 Ağustos
2016

Antep’te 21 Ağustos’ta bir düğünde
halkı hedef alan ve onlarca insanın ölmesine, yaralanmasına neden olan bombalı saldırı ile ilgili, Amed Halkın Hukuk
Bürosu yazılı açıklama yaptı. Açıklamada;
"Gaziantep’te dün akşam kına gecesinin ortasında halkımız katledildi. IŞİD
kına gecesine katılanların ortasında
bomba patlattı. Şu ana kadar halkımızdan
51 kişi katledildi. Halkımıza baş sağlığı

diliyoruz. Görünüşte katliamı yapan IŞİD
gibi gözükse de gerçekte bu katliamı
emperyalizm ve AKP yapmıştır. Halkımızın katledilmesinin sorumlusu bunlardır... Tüm dünyada 100’e yakın ülkeden
akın akın IŞİD’e katılımlar olmaktadır.
Amerika ve Avrupa istihbarat örgütleri
bu katılımları görmüyor mu? Elbette biliyor ve görüyorlar. Artık bütün dünyanın
da bildiği üzere IŞİD insan, silah ve
para ihtiyaçlarını Türkiye üzerinden sağlamaktadır. Urfa, Antep, Hatay IŞİD teröristlerinin geçiş noktaları olmuştur. İstanbul’da, Kocaeli’de, Antep’te, Urfa’da
kurumları vardır. Sokaklarda IŞİD propagandası yapmak serbesttir. IŞİD teröristlerine kim müdahale edebilir ki? Bu
ülkenin AKP’li Başbakanı IŞİD teröristleri
için 'onlar öfkeli Müslüman gençler' demiştir. 'IŞİD’li canlı bomba eylemcilerini

eylemi yapmadıkları sürece yakalayamadıklarını, bunu hukuk devletinin gereği
olarak yaptığını' söyleyen AKP’li Başbakandır. Gaziantep polisi IŞİD teröristlerinin silahlı eğitim yapmalarını 2
yıl boyunca izlemiş, sonra da IŞİD teröristlerinin 'mağdur olmamaları için' izlemeyi bırakmıştır. .Şimdi de Kürt halkının yoğun olarak yaşadığı bir bölgeyi
hedef alan bu tür saldırılarla halklar arasında düşmanlık yaratılmaya çalışılırken;
korku, umutsuzluk ve çaresizlik havası
estirilmek isteniyor.
Ayrıca Antep Halk Cephesi, Ankara
Halk Cephesi, Devrimci İşçi Hareketi,
Suriye Halk Cephesi, Halk Cephesi –
Uluslararası İlişkiler Komitesi de, katilleri teşhir eden ve hesap sorulacağını
ifade eden yazılı açıklama yaptılar...

İş Güvencemize ve Geleceğimize Sahip Çıkmak İçin Adım Adım Ankara’ya Yürüyoruz!
1985’ten bu yana yapılan özelleştirmelerin % 80’i AKP tarafından yapılmıştır;
çünkü AKP, emperyalizmin en sadık
uşağı, işbirlikçisi, halk düşmanı bir iktidardır.
14 yıldır emperyalizme hizmet ederek
kasasını dolduran AKP iktidarı, bugün
daha fazlasını kazanmak ve tahtını iyice
sağlamlaştırmak için OHAL ilan ediyor,
Kanun Hükmünde Kararnameler çıkartıyor, TORBA Yasalarla kazanılmış haklarımızı çöpe atıyor.
Ülkemizde bugün işsiz sayısı 6 milyona yaklaştı, işçiler güvencesiz hale getirildi. Köylü üretemez durumda, esnaf
borç batağında, öğrenciler ise ucuz iş
gücü kaynağı haline getirildi.
Halkın en gözde kesimi “memurlar”
ise yoksulluk sınırının altında bir maaşla
yaşamaya ve hizmet üretmeye çalışıyor.
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Şimdi ise hedefinde kamu emekçilerinin iş güvencesi var. AKP hedefini
açıklamıştı; 2017’ye kadar 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’ndaki “memur”
ibaresi “çalışan” olarak değiştirilecek!
Böylece memurlar da tıpkı işçiler gibi
rahatlıkla işten atılabilecek!
Bu nedenle Gülen cemaati ile aralarındaki hesaplaşmayı fırsata çeviren AKP,
kamu emekçilerini işten atıyor, sözleşmeli
öğretmen çalıştırmaya başlıyor.
Performans sistemi, esnek çalışma
kılıfı altında bizleri kölece çalıştırmak,
işine gelmediği yerde de kapının önüne
koymak istiyor.
Gün oturup bekleme günü değildir,
Gün; salonlarda fikir üretip, emekçiye
akıl verme günü değildir, Gün; “hele
sabret, şu süreç bir geçsin” deme günü
değildir,

Gün; faşizme baş kaldırma günüdür,
Gün; tek bir hakkımız için dişe diş
direnme günüdür,Gün; hepimiz birimiz,
birimiz hepimiz için deme günüdür! Biz,
üç milyon kamu emekçisinin sesiyiz,
Emeğimiz, onurumuz, çocuklarımız
ve geleceğimiz için bugünden direnecek,
yarına başımız dik, alnımız açık çıkacağız!
Tüm kamu emekçilerini ve halkımızı,
sesimize ses olmaya, gücümüze güç katmaya davet ediyoruz!
Köle Değil Emekçiyiz, İş Güvencemizi
İstiyoruz Alacağız! OHAL’inizi Tanımıyoruz, İş Güvencemiz İçin Yürüyoruz!
Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız!
www.kamuemekcilericephesi.net
İstanbul-Kartal Meydanı
Tarih: 10-18 Eylül 2016
Kamu Emekçileri Cephesi

AKP FAŞİZMİ KENDİ MESLEĞİNİN GEREĞİNİ YAPMAYI DA “SUÇ” HALİNE GETİRDİ!

7’DEN 70’E TÜM HALKIMIZ, HER YAŞTA KENDİSİNİ GÜVENDE, EMNİYETTE HİSSETMELİDİR…

SEVGİ ERDOĞAN VEFA EVİ TAYAD’LI AİLELERİMİZE VEFA BORCUMUZDUR
Evlatlarının peşinde devrimcileşen
TAYAD’lı Aileler, 30 yıldır kesintisiz
mücadele ediyor. TAYAD’ın 30. yılında
kurulan Sevgi Erdoğan Vefa Evi ile
birlikte ailelerimizi sahiplenmek açısından önemli bir adım daha atıldı.
Sevgi Erdoğan Vefa Evi, kurmak istediğimiz sosyalist düzenin bugünden
atılan adımlarından birisidir. Düzenin,
üretimin dışına düşen yaşlıları ölüme
terk etmesine karşı, devrimciler kurdukları Vefa Evi ile yaşlıların deneylerinden yararlanma ve onları üretim
ile dinçleştirme mücadelesi veriyor.
Yaşam içerisinde karşımıza çıkan her
sorunun mutlaka devrimci bir çözümü
vardır. Düzenin çözümsüz hale getirdiği
her şeyi, sorunlarımızı ancak sosyalizmin
ışığında bir çırpıda çözebiliriz. Bugün
TAYAD’ın kurduğu Sevgi Erdoğan Vefa
Evi de bunun bir örneğidir.
Hemen her bayramda kimsesi olmayan yaşlıların kaldığı huzurevlerinden
haberler yapılır. “Onları da unutmayın”
denir. Çünkü onları unutan bir düzende
yaşıyoruz. Kapitalizm üretim ve tüketim
sürecinde değerlendiremediği herkesi ve
her şeyi yük olarak görür. Fiziksel olarak
çalışamayacak ve sağlık harcamaları dışında harcama yapamayacak durumda
olan yaşlılar özellikle en büyük yükü
oluşturmaktadır. Ölse de kurtulsak diye
düşünülür.
Diğer yandan Anadolu halk kültüründe yaşlılar ve yaşlılarla ilgilenme
halkın en önemli, tartışılmaz görevlerinden birisidir. Anadolu halk kültürünün
yaşatıldığı yerlerde neredeyse her evde

bir yaşlı dede veya nine bulunur. Ölünceye
dek ailenin büyükleri o evde yaşamaya
devam eder. Her evde torunlarla dedelerin
yani eski ile yeninin, geçmiş ile geleceğin,
tecrübe ile merakın ilişkisine ait güzel
anılar vardır. Evin tüm işlerini ve ekonomisini çeviren karı koca için anne babalarının o evde yaşıyor olmasının verdiği
ekonomik yük, ya da onların bakımı
için harcanması gereken emek, tartışılması
ayıplanan bir konudur. Elbette ki evde
şiddetli tartışmalar, geçimsizlikler, çatışmalar yaşanır. Bu çatışmalar bazen
gelin-kaynana çatışması olur, bazen kayınpeder-damat çatışması şeklinde ortaya
çıkabilir ama bu durum ev yaşamının
tuzu biberi olmanın ötesinde asla ana
babaların sokağa atılmasını gündeme
getirmez. Çünkü ortada çok önemli bir
değer vardır. O değer vefadır. Vefa, Anadolu kültürünün temel taşlarından birisidir.
Yani özünde halkımızın değerleri arasında
yaşlılarımıza sahip çıkmak vardır. Bugün
yaşlılara bakışı yozlaştıran da düzenin,
her şeyi para-kar olarak değerlendiren
kafa yapısıdır.
Kapitalizmde vefa diye bir kavram
yoktur. Hatta kapitalizm vefa kavramına
düşmandır. Vefa kelimesi özü itibariyle
sevgiden başka karşılığı olmayan bir
emekten bahseder. Karşılıksız bir ilişki
biçimidir. Ekonomik karşılığı olmayan
emek, kapitalizmin özüne aykırı ve adeta
yok edilmesi gereken bir virüstür. Kapitalizm için “Vefa, İstanbul’da bir semt
adıdır” o kadar.
Meseleye bu açıdan bakınca biz sosyalistler nerede duracağız? Sosyalistler

için vefa kavramı nedir? Neden Sevgi
Erdoğan Bakım Evi değil de “Vefa Evi”
ismi konulmuştur? Vefa, Anadolu kültürünün ilerici değerlerinden birisidir.
Feodalizmin ekonomik olarak yok olmasıyla kaybolmaya başlayan vefa kavramını geleceğe taşıyacak ve toplumsallaştıracak olan biz sosyalistleriz. İddiamız insanın insanı sömürmediği, sevginin gerçek anlamda hesapsızca, çıkarsızca olduğu bir düzendir. Bizim düzenimizde insanı insan yapan yüksek ahlaki
değerler toplumsal bir hakimiyet halini
alacaktır. Kapitalizmin tahrip ettiği sevgi,
onur, adalet, dürüstlük, bağlılık, özgürlük,
vefa vb. değerler toplumun tamamında
karşılık bulacaktır.
Peki neden bakım evi değil? Bakım,
yani birisine bakmak anlam itibariyle
güçlü ve sağlam olan bir tarafın muhtaç
ve zavallı olan diğer tarafa “baktığı”
yani “lütfettiği” anlamını barındırıyor.
Onlara “lütfedip bakmak” bizim haddimize değildir. Diğer yandan “bakım işi”
para karşılığı da yapılabilen bir iştir ki
binlerce insan bu işi yaparak para kazanıyor. Fakat vefa para karşılığı yapılamaz,
parayla satın alınamaz, vefanın ekonomik
bir karşılığı yoktur, vefanın yalnızca
yüksek bir manevi karşılığı vardır. Vefalı
olmak yüksek ahlaklı olmanın ölçülerinden birisidir. Vefalı kişi, sağlam,
değerli, güvenilir kişidir. Vefa; yıllarca
çocuklarına emek harcamış, devrimci
evlatlar büyütmüş, devrimcilere yemek
pişirmiş, çamaşırlarını yıkamış, hapishane
hapishane evladının peşinden koşmuş
olan ana babalarımızın yanında olma
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biçimimizin tek adıdır. Bu ilişki biçimi
esas olarak vefa gösteren tarafın insani
yanlarını yükselten, olgunlaştıran, geliştiren bir biçimdir.
Sevgi Erdoğan Vefa Evi bu sebeple sadece “şehit ve tutsak ailelerimizi düzene bırakmamak” anlamını
taşıyan bir kurum değildir. Sevgi Erdoğan Vefa Evi bir okuldur. Sevgi
Erdoğan Vefa Evi kapitalist düzende
bu düzenin hastalıklarıyla yetişmiş
olan özellikle genç kuşak için bir
eğitim kurumudur. Orada insan sevgisi, sabır, emekçilik, vefa öğretilmektedir. Vefa Evi yeni insanı yaratacak olan okullardan birisidir.

En Büyük Sigorta Şirketi
Halk Sigortasıdır,
Yoldaş Sigortasıdır

Sayı: 536
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Kendi kendine bakamayacak durumdaki yaşlılarımız düzende ölüme
terk edilir. Maddi yük olan yaşlılar,
kurtulunması gereken bir yük haline
getirilmiştir. Kapitalizm ile sosyalizm
arasındaki temelden farklar vardır. Kapitalizm sömürüyü-tüketimi-karı esas
alır, sosyalizm insanı-üretimi-paylaşımı
esas alır. Temelden farklılıklar pek çok
konuda olduğu gibi yaşlıların bakımı
konusunda da kendisini gösterir.
Sosyalistler bu konuyu yine halka
giderek çözmüştür. Sovyetler Birliği
anayasasında şu madde yer alır: “SSCB
yurttaşları, yaşlılıklarında, hastalık ve
çalışma gücünün kaybı durumunda
bakım hakkına sahiptir. bu hak, işçi ve
memurların sosyal sigortasının devlet
tarafından ödenmesi, emekçiler için
ücretsiz sağlık hizmeti ve emekçi halkın
kullanabileceği geniş bir sağlık bakım
evlerinin bulunması ile güvence altına
alınmıştır.”
Bakım hakkı, temel haklardan birisidir ve devlet güvencesindedir.
Çünkü, proletaryanın iktidarı vardır
ve her şey halk için, devrim içindir.
Düzende yaptırılan bireysel, kişisel, özel vb. hiçbir sigortanın garantisi yoktur. Sağlık sigortası yaptırırsınız, bir hastalığın tedavisini
karşılar, ötekini karşılamaz. Yaşlıların
bakımı ise bir huzurevinde sevdiklerinden ve halktan kopartılmış biçimde, ölümü bekleme şeklinde ele
alınır. Sosyalizm deneyinin ilk ya-

şandığı ülke olan Sovyetler Birliği’nde ise yaşlıların bakımı şöyle
ele alınmıştır:
“Yaşlılık aylıkları, 25 yıldan az olmamak üzere hizmet gördükten sonra
60 yaşına ulaşan erkeklere ve 20 yıldan
az olmamak üzere hizmet gördükten
sonra 55 yaşına ulaşan kadınlara ödenir. Yaşlılık aylıklar; gerek bütçe masrafları içinde işgal ettiği pay, gerek
talep hakkına sahip olanların sayısı
bakımından en büyük kategoriyi teşkil
eder. Bu aylıklar nakten ödenir… Ortalama yaşlılık aylıkları fiilen elde
edilen kazançların % 40 ı ile % 60’ı
arasında değişmektedir.
…Devlet ayrıca, emeklilere, devlet
hesabına yaşayabilecekleri muayyen
sayıda özel huzur evleri tahsis eder.
Burada emekliler geçimlerine ilaveten
emekli aylıklarının da cüz’i bir kısmını
alırlar. Bu evlerin çoğunda bizzat
emekliler tarafından işlenen tarlalar
mevcuttur.” (SOVYET RUSYA’DA
SOSYAL SİGORTALARIN FİNANSMANI VE KAPSAMI, Wladimir NALESZKÎEWÎCZ)
Bir insan yaşlılığında bakım hakkına sahip olmalıdır. Halkın kolektif
yaşamı içerisinde bunu gerçekleştirmek mümkündür. Bugün TAYAD’lıların Sevgi Erdoğan Vefa Evi’nde
yapmak istediği, yaşlılarımıza vefa
gösterilmesini sağlamaktır. Çünkü
HER İNSAN KENDİSİNİ SAFLARIMIZDA GÜVEN İÇERİSİNDE
HİSSETMELİDİR.
DEVRİMCİLER, CEPHELİLER,
YOLDAŞLAR EN BÜYÜK SİGORTAMIZDIR!
7’DEN 70’E TÜM HALKIMIZ,
HER YAŞTA KENDİSİNİ GÜVENDE, EMNİYETTE HİSSETMELİDİR…
Nazım Hikmet, sosyalizmi anlattığı dayısının kızına seslendiği şiirinde
diyor ki;
“Sosyalizm,
Yani yurttaş ödevi sayılması bahtiyarlığın,
yahut mesela,
-bu seni ilgilendirmez henüzesefsiz,
güvenle,
emniyetle,
gölgeli bir bahçeye girer gibi

girebilmek usulcacık ihtiyarlığa,
ve hepsinden önemlisi,
çocukların,
ama bütün çocukların,
kırmızı elmalar gibi gülüşü…”
Özürlüler ve emekliler, toplumsal
yaşamın dışına itilemez, hakları ve
toplumsal yaşama her düzeyde katılımları güvence altına alınır. Demokratik Halk Cumhuriyeti’nde, iş kazası, emeklilik, hastalık, çalışma yeteneğini kaybetme gibi nedenlerle
çalışamayacak duruma gelen emekçilerin ve tüm özürlülerin yaşamlarını
en iyi şekilde sürdürmeleri sağlanır.
Çünkü, sömürü ve patronların
daha fazla kar hırsı üzerine şekillenmiş önceki rejimde yaşlılık, sakatlık,
emeklilik, işe yaramamanın ve toplum
dışına itilmenin adı olmuştur.
Halk Cumhuriyeti emekliler için,
topluma yıllarca emek vermiş insanların saygı ve sevgi gördüğü, ekonomik açıdan rahat ve huzurlu yaşadığı bir ortam yaratmayı; özürlüler
için, toplumsal yaşama aktif olarak
katılabilecekleri koşulları hazırlamayı
toplumsal bir görev ve borç sayar.
Sevgi Erdoğan Vefa Evi bu ilke temelinde kurulmuştur. TAYAD’lılar
bundan böyle her hafta Salı günlerini
“Vefa Günü” olarak ilan etmiştir. Vefa
günlerinde sanatçılar, öğrenciler, memurlar, avukatlar, yazarlar, işçiler Sevgi
Erdoğan Vefa Evi’ne gelip ellerinden
gelen şekilde, kurumda kalmakta olan
ailelerimizle ilgilenebilirler ve böylelikle
yeni insan olma mücadelesinde kendilerine yeni bir basamak yaratmış
olurlar. Buradaki amaç Vefa Evi’nin
işlerini biraz hafifletmek, paylaşmak
değildir, ya da Vefa Evi’ndekilere güzel
bir gün yaşatmak değildir temel olarak.
Evet Sevgi Erdoğan Vefa Evi’ni kolektifleştirmek, orada kalanlara güzel
vakit geçirecek etkinlikler yapmak da
güzel şeylerdir. Ama “Vefa Günlerinin”
temel amacı bunlar değildir, “Vefa
Günlerinin” temel amacı yeni insan
olma yolunda ilerleyen, bu iddiayı taşıyanlara bir olanak yaratmaktır. Bu
sebeple Yeni İnsanı arayan tüm herkesi
“Vefa Günlerinde” Sevgi Erdoğan
Vefa Evi’ne bekliyoruz.

AKP FAŞİZMİ, KENDİ MESLEĞİNİN GEREĞİNİ YAPMAYI DA “SUÇ” HALİNE GETİRDİ!

Vefa Evimiz bizi zaferimize götüren bir adım…
Zöhre KARAKÖÇEK
sude ananın 12 Eylül’den 19 Aralık Katliamı’na kadar
(Yaş: 56)
yaşadıklarını düşünüyorum, hissediyorum. O bizim PaVefa Evi Gönüllüsü
muk annemiz.
Yürüyüş: Vefa Evi ismi alışık olunmaBen aslında sabırsız bir insanım. Kendi torunlarıma
yan bir isim. Ne anlatmak istiyorsubile 2 gün bakamam… Mesude ananın yüzündeki o günuz bu isimle?
zelliği, bizimle paylaşımı bizde saygı uyandırıyor.
Zöhre Karaköçek: Bu işin gönüllü
Yürüyüş: Yer olarak neden Armutlu’yu seçtiniz?
olmasından dolayı Vefa Evi diyoruz.
Zöhre Karaköçek: Armutlu Mahallesi devrimcilerin
Vefa; gönüllülük, bağlılıktır. Bu evi de
kurmuş olduğu bir mahalle. Buranın her karışında şehitTAYAD’lılar kurdu. TAYAD’lılara sevlerimizin kanı, teri var. Bu açıdan Armutlu bir vefa yeri
gimiz, saygımız büyük. Biz de mahalle sakinleri olarak
olduğu için Vefa Evi’mizi Armutlu’da kurduk…
şehit ailelerine, tutsak ailelerine sahip çıkıyoruz. Onlara
Songül ÇİMEN (YAŞ:52)
gönül borcumuz var. Böyle bir yerin açılması geç
PSAKD YÖNETİCİSİ
kalınmış bir çalışma. Yıllar öncesinden yapılması gereYürüyüş: Vefa Evi hakkında ne
kiyordu böyle bir kurumun. Biz büyük bir aileyiz.
düşünüyorsunuz?
Büyük ailemizdeki tutsak ailelerine, şehit ailelerine
Songül Çimen: Ben PSAKD’de
sahip çıkmak çok güzel.
yöneticiyim.
Şu an burada Yıldız’la, Mesude
TAYAD’lıların
Ana kalıyor. Başka ailelerin gelmesi
KÜFE
Vefa Evi’ni açiçin yeni yer yapacağız. Bir kat daha
Çin’in
kırsal
kesiminde
yaşam
maları
beni çok
çıkacağız. Üst kata da şehitlerimizin,
savaşı
veren
bir
aile
vardı.
Dede,
gururlandırdı.
tutsaklarımızın babalarını yerleştirebaba, anne ve çocuktan oluşan
Halka gönül vermiş, halk için mücaceğiz.
bu
aile
oldukça
sıkıntı
çekiyordu.
dele
eden devrimcilerin ailelerine
Yürüyüş: Vefa Evi’nin işleyişi nasıl
Bir
gün
baba,
yılların
verdiği
yorsahip
çıkıyor
Vefa Evi’miz. TAYAD’lı
peki?
gunlukla
bir
köşede
oturmaktan
aileler tutsaklarımızın, şehitlerimizin
Zöhre Karaköçek: Sabah kahvbaşka
işe
yaramayan
dedeyi,
pazar
ailesine
“biz kendimiz bakarız, düaltıdan sonra genel temizlik yapıyoruz.
küfesine
koyarak
nehre
doğru
yola
zenin
huzurevlerine,
bakım evlerine
Burada Şenay Gülsüman Halk Bahçesi
çıktı.
Nehrin
kenarında
arkadaşbırakmayız
onları”
diyerek
böyle alvar, oraya gidiyoruz. Bahçeyi sulularıyla
oynayan
çocuk,
babasına
ternatif
yarattılar.
Böyle
bir
şeye önyoruz.
ne
yaptığı
sordu.
cülük
ettiği
için
TAYAD’lı
ailelere
teGünlük nöbet tutuluyor. Buradaki
Baba:
“Büyükbabanın
bize
yük
şekkür
ederiz.
düzeni, işleyişi denetlemek için oluşBu ülkeye canını adamış, kendisini
turduğumuz bir komitemiz var. Halktan olmaktan başka yaptığı bir şey
yok.
Onu
bu
küfe
ile
beraber
nehre
feda etmiş devrimcilerin ailelerine
gönüllü olarak nöbete gelen insanlar
atmaya karar verdim” dedi.
halkın bakması, ilgilenmesi çok güzel.
var. Benim işim olduğunda komşuları
Çocuk heyecanlanarak atıldı:
O devrimciler hesapsız kitapsız canını
nöbete çağırıyorum. Komşularımız
Aman
baba,
küfeyi
atma.
halkı için ortaya koyduysa, o devrimgönüllü olarak nöbete duruyor. Cuma
Çünkü
bir
gün
gelip
sen
de
yaşcilerin ailesine sahip çıkmak da bugün
günü etkinliklerimiz oluyor. Biraraya
landığında
o
küfe
bana
lazım
olaherkesin boynunun borcudur.
gelip zaman geçiriyoruz, paylaşımcak.
Gönülsüz, zorla parayla yapılan bir
larımızı artırıyoruz. İlk etkinliğimizi
şeyden
hayır çıkmaz. Çünkü orada çıkar
yaptık. Nadire ana, Mesude ana, Yılvardır,
menfaat
vardır. Oysa bizim Vefa
dız, Saniye... Vefa Evi’ne emek verenlerle sahile gidip
Evi’mizde her şey gönüllülüğe dayanır. Biz Ahmet Arifin
dondurma yedik.
de dediği gibi Anadolu’dan geldik. Anadolu kültürüyle
Yürüyüş: İnsanlardan nasıl tepki alıyorsunuz?
yetiştik. Bizim mayamızda vefa var, özveri var, bağlılık
Zöhre Karaköçek: Komşularımızın sahiplenmesi
var. Bu Vefa Evi de sahip olduğumuz bu Anadolu
çok güzel... Gönüllü nöbete gelenler oluyor. Komşularıkültürünün bir sonucu. Vefa Evi’nin bugün burada kurulmuş
mızdan kimisi yemek yapıp getirdi evinden, kimisi baholması düzenin bizi kirletemediğini gösteriyor.
çesinden topladığı meyveleri… Bir abimiz kullanmadığı
İnsanlar daha tam olarak tanımıyor burayı. Çocukları
tekerlekli bir sandalyeyi getirdi bize. Bugün de bir komdevrimcilik
yapan ailelerde “çocuğumuzun başına bir
şumuz su sebili getirdi buraya.
şey
gelirse
bize
kim bakacak” kaygısı var. Vefa Evi
Yürüyüş: Vefa nöbetleri nasıl?
böyle düşünen ailelere güven ve ümit veriyor. Vefa
Zöhre Karaköçek: Bütün insanlara değerler temelinde
Evi’mizin en güzel yanı bu işte. Mücadele eden çocukçağrıda bulunacağız. Herkesin burayı sahiplenmesini
larımızın ailelerine sahip çıkmak, onları kimsesiz bıraksağlayacak, herkesi bu işleyişin içine katacağız.
mamak. Şehitlerimizin gözü arkada kalmayacak. TAYAD’lı
Yürüyüş: Mesude ana senin için ne ifade ediyor?
Çok şey ifade ediyor tabii ki. Yüzüne baktığımda Meaileler Vefa Evi’ni açarak buna öncülük etti.

DİRENMEK VE HAKLARIMIZI SAVUNMAK, TEK ÇÖZÜMDÜR!

Sayı: 536

Yürüyüş
28 Ağustos
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Devrimci Tutsakları
Teslim Alamazsınız

Sayı: 536

Yürüyüş
28 Ağustos
2016

Yürüyüş: Kimler bu evde kalabilir? Herkese açık mı?
Songül Çimen: Şehit aileleri, tutsak aileleri başta
olmak üzere mücadeleye omuz veren tüm ana babalarımız,
vefalı, devrimcileri seven sahiplenen insanlarımız kalabilir
Vefa Evi’mizde. Vefasız olanlarsa düzenin huzurevlerine
gitsin.
Yıldız TÜRKOĞLU
TAYAD’lı
Yürüyüş: Vefa Evi size ne hissettiriyor?
Yıldız Türkoğlu: TAYAD çalışanıyım. Burada halkımızla iç içeyiz. İhtiyaçlarımızı halkımız karşılıyor. Tabelayı görüp merak edenler gelip soruyor. Kapımızın önünden geçen insanlarla sohbet ediyoruz, Vefa Evi’mizi anlatıyoruz. Vefa Evi’miz bizi zaferimize götüren bir adım.
Yürüyüş: Vefa Evi’nin şu an neye ihtiyacı var, eksikleri neler peki?
Yıldız Türkoğlu: Uydu anteni, bulaşık makinesi,
kombi, saç kurutma makinesi, elektrikli süpürge (suyla
çalışan), düdüklü tencere, ütü ve ütü masası ve tansiyon
ölçme aletine ihtiyacımız var.
Yürüyüş: Vefa Evi’nde insanların birbirine yaklaşımı
nasıl?
Yıldız Türkoğlu: Vefa Evi’nde sevgi hissediyorum.
Burada birbirimize emek veriyoruz, birbirimizin olumsuz
yanlarını değiştirmeye çalışıyoruz, Vefa Evinde herkesin
kendi eksiklerine karşı hedefi var.
Yürüyüş: Bizde böyle bir kurum heyecan uyandırdı. Bu
girişiminiz için teşekkür ediyoruz.
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Dersim’de, Bakırköy Hapishanesi’nden sürgün sevklerle Silivri Hapishanesi’ne götürülen tutsaklara dayanışma
amaçlı toplu faks çekildi. Dersim Halk Cepheliler 4
Ağustos'ta tutsaklara yanlarında olduklarını onlarla gurur
duyduklarını yazdılar.
Halk Cepheliler, Kıraç-Kuruçeşme Mahallesi sokaklarına 7 Ağustos'ta “Devrimci Tutsaklar Teslim Alınamaz” yazılamaları ve Kuruçeşme Caddesi’ne tecriti
teşhir eden pullamalar yapıştırıldı. Ayrıca 12 Ağustos'ta
Büyükçekmece sokaklarına ve Büyükçekmece Karakolunun duvarlarına çok sayıda pullama yapıldı.

Tutsaklarımıza Kalkan Elleri Kıracağız
Bir süre önce Sincan 1 No'lu F Tipi Hapishane’den
Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Hapishane’ye sürgün sevk
yapılan Hüseyin Özarslan, Zeki Demir ve Dursun Kaş’a
20 Ağustos'ta 20 kişilik gardiyan grubu saldırdı. Saldırıya
uğrayan tutsaklar hapishane sorunları ile ilgilenen
savcılığa suç duyurusunda bulundular. 23 Ağustos'ta bir
kısım tutsağa saldıran gardiyanlar, 24 Ağustos sabahı da
diğer hücrelere saldırdı. Saldırılarla ilgili açıklama yapan
TAYAD'lı aileler, evlatlarını asla yanlnız bırakmayacaklarını, saldıranlardan hesap soracaklarını ifade ettiler.

Devrimci Tutsaklara Yapılan Saldırıları
Herkese Duyuracağız!
İzmir TAYAD’lı Aileler 15-21 Ağustos günleri
arasında hapishanelerde devrimci tutsaklara yapılan saldırıları, hak gasplarını ve baskıları halka duyurmak için
Basmane çevresi ve garaj bölgesinde 55; Bornova’da,
Atatürk ve Osmangazi mahallerinde 10; Bayraklı’da
20; Buca, Karabağlar ve Konak’ta 65; Doğançay, Yamanlar
ve Güzeltepe’de 100 olmak üzere toplam 250 adet
pullama yapıldı.

AKP FAŞİZMİ, KENDİ MESLEĞİNİN GEREĞİNİ YAPMAYI DA “SUÇ” HALİNE GETİRDİ!

Ne Baskılarınız, Ne OHAL'iniz Ne de Tutuklamalarınız
Bizleri Haklı Mücadelemizden Vazgeçiremez!
Bizler Çaresiz Değiliz
Müvekkillerimizi
Ne Pahasına Olursa Olsun
Savunacağız

arşiv

Kazanan Biz Yenilen Siz Olacaksız!
AKP'nin katil polisleri 17 Ağustos'ta İstanbul Sarıgazi Mahallesi'nde bir eve baskın yapmış ve 9 devrimciyi işkencelerle
gözaltına almıştır. Darbe girişiminden sonra FETÖ örgütünü
bahane eden işbirlikçi AKP iktidarı, bu bahaneyle OHAL'i ilan
etmiş ve halkı baskı ve gözaltılarla sindirmeye çalışmaktadır.
Anadolu Halk Cephesi yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada;
"...Faşist AKP darbe girişiminden sonra tekrar devrimcilere ve
halka karşı saldırıya geçmiştir. AKP tam bir yönetememe krizi
içinde son çırpınışlarını yapıyor. Halka ve devrimcilere ne kadar
saldırırsam o kadar sonumu ötelerim diyerek tekrar saldırıya
geçmiştir. Özgür Gündem’i basarak susturmaya çalışan AKP 17
Ağustos günü de İstanbul Sarıgazi Mahallesi’nde bir eve baskın
düzenleyerek 9 devrimciyi işkencelerle gözaltına almıştır. Görgü
tanıklarının anlatımlarına göre arkadaşlarımızı çok ağır işkencelerle
gözaltına almışlardır. Yine alınan bilgilere göre kadın arkadaşlarımız
kendilerine alt üst kıyafet istemişlerdir. Bunlar yapılan işkencelerin
boyutlarını göstermektedir. Bütün bu işkencelerin üzerine AKP’nin
savcıları tamamen keyfi ve AKP’nin lağım fareleri olmalarına
yakışır şekilde arkadaşlarımızın avukat görüşmesini 5 gün yasaklayarak işkenceyi daha da büyütmekte ve polise işkence
fırsatı vermektedir.
Zalimler unutmamalıdır ki, bu halkı ve devrimcileri zulümle
bastıramazlar. 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... Bu katiller bizleri bölüp parçalayarak
yeneceklerini sanıyorlar. Buna izin vermeyin. Biz Kürt’ü, Türk’ü,
Alevi’si, Sünni’si her inanç ve milletten Anadolu halkıyız. Bizi
yenecek hiçbir güç yoktur. Birleşelim, Savaşalım, Kazanalım ve
hep birlikte AKP’nin faşizminden hesap soralım..." denildi.
Ayrıca, Halk Cephesi Uluslararası İlişkiler Komitesi, Antep
Halk Cephesi, Esenyurt Halk Cephesi ve TAYAD'lı Aileler de
gözaltına alınan devrimcileri sahiplenmek ve OHAL'i tanımadıklarını dile getirmek için açıklamalar yayınladılar.

Dergimiz yayına hazırlanırken Sarıgazi’de gözaltına
alınan devrimcilerin hepsi tutuklandı...

Halkın Hukuk Bürosu avukatları Oya Aslan
ve Özgür Yılmaz 19 Ağustos'ta İstanbul Çağlayan
Adliyesi’nin 7. katında bulunan örgüt suçları
bürosunun önünde oturma eylemine başladı.
Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından aldığımız
bilgiye göre avukatların oturma eylemi yapmasının
sebebi hukuk yollarının kullanılamıyor olması.
Oysa müvekkillerinin gözaltına alındıkları evde
bulunan kan izleri ve görgü tanıkları şiddetli şekilde darp edildiklerini söylemiş. Dört günden
bu yana gözaltında bulunan müvekkilleri ile görüşemeyen avukatlar bunun sebebini sorduklarında
polis kısıtlama kararı olduğunu söylemiş. İsim
ve somut olayla ilgili ayrıntı barındırmayan ve
her dosyaya uygun bir metin dışında savcının
isminin bile bulunmadığı bir kağıt göstermişler.
Avukatlar bu kararın kendi müvekkilleri ile ilgili
olduğunun bile anlaşılamadığını söyleyince elimizde olan tek evrak budur cevabını almışlar. O
kağıtta bulunan numara ile savcılığa gittiklerinde
böyle bir soruşturma numarası olmadığını öğrenmişler. Karara karşı sulh mahkemesine itiraz
etmek istediklerinde mahkeme kabul etmemiş.
Emniyetten de "Bizim yapacağımız bir şey yok
gidin adliyede işinizi çözün. OHAL var memlekette" cevabını almışlar. Ertesi gün yeniden
Cumhuriyet Savcılığı’na giden avukatlar yeniden
soruşturma numarasını ya da dosya ile ilgilenen
savcının ismini ve dilekçe vermek için yardım
istemişler. Fakat koridorda bekletilmiş ve içeri
alınmamışlar. Güvenlik görevlilerinden başka
muhattap bulamayan avukatlar bunun üzerine
oturma eylemine başladılar. Müvekkillerine sahip
çıkan 5 avukat işkenceyle gözaltına alındı.

Sayı: 536

Yürüyüş
28 Ağustos
2016

Alibeyköy ve Kamu
Emekçileri Cephesi :
“Tecriti ve tutuklamaları protesto etmek ve
müvekkillerinden haber almak için Halkın Hukuk
Bürosu avukatları 19 Ağustos’ta Çağlayan Adliyesi’nde oturma eylemi yaptı. AKP’nin eli
kanlı katil polisleri işkencelerle 5 avukatı gözaltına
aldı. Hiçbir kanununuz hiçbir yasanız bizi engelleyemeyecek halkın onurlu evlatlarına, devrimcilerine el uzatan, işkence yapan bu kirli bataklığı ne pahasına olursa olsun kurutacağız.”

DİRENMEK VE HAKLARIMIZI SAVUNMAK TEK ÇÖZÜMDÜR!
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“SIFIRLANAN” PARALAR VE REZİL Mİ REZİL BİR HIRSIZLIK HİKAYESİ...

Sayı: 536

Yürüyüş
28 Ağustos
2016

17-25 Aralık yolsuzluk operasyonunda bir gecede uzun “uğraşlar”
sonucu “sıfırlanan” paralar yeniden
gündeme geldi.
İtalyan devlet televizyonu Rai’nin
haber kanalı olan Rainews24 kanalına
bir mülakat veren Tayyip Erdoğan,
Türkiye’de darbe girişiminin ardından
gerçekleştirilen tutuklama ve gözaltılarla ilgili soru ve eleştirilere yanıt
verirken, oğlu Bilal Erdoğan hakkında
İtalya’da açılan soruşturmaya da değinerek “Benim oğlumla uğraşmayı
bıraksın da İtalyan makamları kendi
mafyasıyla uğraşsın” dedi.
Rainews24 muhabiri Lucia Goracci tarafından yapılan söyleşide,
Goracci’nin; “Türkiye’de yaşananlar
karşısında İtalyan kamuoyu da dahil
olmak üzere kamuoyları, ‘Yalnızca
bir gazetede çalışmak ya da bir üniversitede öğretmenlik yapmak hapse
girmek için yeterli mi?’ diye soruyor”
sorusuna Erdoğan şu yanıtı verdi:
“Şu anda ben size çok enteresan
bir örnek vereyim. Şu anda İtalya
yargısı, şu anda girmiş olsa ya da
girecek olsa benim oğlumu belki de
tutuklayacaklar. ‘Nedir, söyleyin bakalım’ dendiğinde söyleyebildikleri
hiçbir şey yok. Bologna’da doktorasıyla alakalı mezuniyetini verecek.
O şehirde bana diktatör diyorlar
ve PKK’ya destek gösterileri düzenliyorlar. Neden devreye girmiyorlar?
Bu mu hukuk devleti? Bu mesele
bizim İtalya’yla ilişkilerimizi zora
sokabilir. Benim oğlum parlak bir
adam ama kara para aklamakla suçlanıyor. Benim oğlumu bıraksın da
İtalya kendi mafyasıyla uğraşsın!”
(BBC, 2 Ağustos 2016)
Tayyip Erdoğan’ın bu sözlerine
İtalya Başbakanı Renzi ise Twitter
üzerinden cevap verdi: “Bu ülkede
yargıçlar, İtalyan yasalarına, Anayasası’ya göre hareket eder, Türk
Cumhurbaşkanına göre değil. Bu
‘hukukun üstünlüğüdür.’” dedi.

Ne Olmuştu?
Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan
hakkında, İtalyan basınına göre, firari
iş adamı Hakan Uzan’ın suç duyurusu
üzerine kara para aklama iddiasıyla
Bologna kentinde bir soruşturma açıl-
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mıştı. 6 aylık soruşturma süresinin
dolmasının ardından savcılığın talebiyle
soruşturma süresi 6 ay daha uzatılmıştı.
Bilal Erdoğan hakkındaki soruşturma ilk olarak İtalyan haber ajansı
Ansa’da yer almıştı. Söz konusu haberde, “Şikayet dilekçesinde, Bilal
tarafından İtalya’ya para getirildiği
iddiasının, kara para aklama suçu
çerçevesinde soruşturulması isteniyor” denilmiş ve şöyle devam edilmişti:
“Şikayetin sonucunda ve şikayeti
bir şekilde değerlendirebilmek amacıyla savcılık, Savcı Manuela Cavallo’ya verilen dosyayla (Bilal Erdoğan’ı) soruşturma altındaki kişiler
arasına kaydetti. Erdoğan’ın avukatlığını Bologna’dan Giovanni Trombini yapıyor. İngilizce ve İtalyanca
kaleme alınan şikayet dilekçesinde
ayrıca Bilal Erdoğan’ın Bologna’ya
çok sayıda silahlı korumayla birlikte
gittiği, bu kişilere İtalya’ya giriş izni
verilmediği ve ardından da birkaç
saat içinde onlara Türk diplomatı
pasaportu verildiği iddia ediliyor.”
“Aralık ayında, şikayet haberinden
birkaç gün sonra (Bilal Erdoğan’ın
doktorasını yaptığı) Johns Hopkins
Üniversitesi’nin duvarında ve bölgedeki
başka binalarda ‘Terörist Erdoğan’
gibi hakaret içeren ifadeler belirmişti.
Erdoğan bu yazılar üzerine, karalama
suçlamasıyla şikayette bulundu.”
Bilal Erdoğan sahte Suudi pasaportuyla gözaltından kaçtı.
Hakkında açılan kara para aklama
soruşturmasının ardından, Bilal Erdoğan’ın İtalya’nın başkenti Roma’da
gözaltına alındığı ve sahte Suudi

Arabistan pasaportuyla bir Arap diplomatı olduğunu söyleyerek kısa sürede serbest bırakıldığı haberleri de
basında yer almıştı.
AWDNews.com internet sitesinin
İtalya’nın devlet televizyonu Rai
News24’e dayandırdığı haberde, İtalyan polisi sözcüsü Domenico Grimaldi, Suudi Arabistan elçiliği yetkililerini Roma’da kara para aklama
suçlamasıyla gözaltına alınan Bilal
Erdoğan’ın kaçırılmasını sağlamakla
suçladığını iddia etti.
Polis sözcüsü, AFP haber ajansına
yaptığı açıklamada da “Mafya faaliyetleri yargı sistemimizi zehirlemeye
devam ediyor ve Roma havaalanındaki bu utanç verici güvenlik açığı
nedeniyle Devlet Polisi suçlanıyor.
Calabria ve Sicilya’da faal olan bir
mafya grubunun Suudi elçiliği tarafından kiralandığı ve Bay Erdoğan’ın
Regina Coeli Cezaevi’nden serbest
bırakılmasını sağladıklarını da açığa
çıkarttık.” diye konuştu.
Bilal Erdoğan’ın bir otele götürüldüğünü ve geleneksel Arap kıyafetleriyle Suudi bir diplomat gibi
kendisini gizleyerek otelden çıkarken
görüntülerinin olduğu söyleniyor. Erdoğan’ın Leonardo da Vinci Havaalanı’ndaki polis kontrolünden de
sahte bir Suudi diplomatik pasaportuyla geçtiği ifade ediliyor. (Yurt Gazetesi, 13 Mart 2016)
Rezil mi rezil bir tablo var yani
önümüzde. “Sıfırlana sıfırlana” bitirilemeyen paralar Avrupa ülkelerine
taşınıyor ya da büyük bir kara para
aklama operasyonu dönüyor. Tonlarca
para var tabii ortada, Tayyip Erdoğan

AKP FAŞİZMİ, KENDİ MESLEĞİNİN GEREĞİNİ YAPMAYI DA “SUÇ” HALİNE GETİRDİ!

kendini ülkede güvende hissetmediği
için paraları yurt dışına kaçırmanın
yol ve yöntemlerini arıyor. Bunun
için de kendi çocuklarını kullanıyor.
Oğlunu doktora yapma bahanesi ile
İtalya’ya yerleştiriyor. Suçları ortaya
çıkınca da yavuz hırsız misali üste
çıkmak için İtalya’ya kafa tutuyor
“kendi mafyaları ile uğraşsınlar” diye.
Bu defa yaptıkları hırsızlıklar İtalya’da
açığa çıkınca Bilal Erdoğan apar topar
kılık kıyafet değiştirerek Suudi Arabistan desteğiyle kaçıyor.
Bugün her ne kadar darbe girişiminin arkasından kendini ülkenin kurtarıcısı ilan etse de yarın gelişebilecek
en ufak bir olumsuzlukta ülkeden ilk
kaçacak olanlardan biridir Tayyip Erdoğan. Ki darbe gecesi de yaşanan
durum bunu gösteriyordu. Ne zaman
ki darbecilerin örgütsüz olduklarını
anladılar, başarısız bir girişim olduğunu
öngördüler, o zaman ortaya çıktılar.
Diğer yandan, Tayyip Erdoğan’ın
asıl korkusu ne Fethullah’tır ne de darbeler... Tayyip’in asıl korkusu halktır.
Haziran Ayaklanması’ndan bu yana kabus gören Erdoğan ailesi, acil bir durumda ülkeyi hızla terk etmeye hazır
olmak için paralarını yurt dışına kaçırmanın yollarını arıyor. Bu korkusu nedeniyledir ki OHAL vb. bahanesiyle
devrimci-demokrat ve muhalif kesimleri
sindirmeye yöneldiler büyük bir hızla.
Kendileri de biliyor ki darbe ve ardından
yaşanan tablo gerçekte bir illüzyondur.
AKP içinde bulunduğu yönetememe
krizi içinde sadece küçük bir soluk
alma fırsatı bulmuştur ancak bu durum
kalıcı olmayacaktır. Çünkü ülkemizin
her karış toprağını yangın yerine çevirdiler. CIA’sından işbirlikçisine, MİT’inden itine kadar eli kanlı bir dolu katil
ülkemizde cirit atıyor. Yoksulluk, açlık,
adaletsizlik AKP’nin iktidarda bulunduğu
süre içinde en üst noktaya ulaştı.
AKP halka karşı çok suç işledi ve
işlemeye de devam ediyor. Korkuları
bundandır.
Korkunun ecele faydası yok demiş
halkımız. Ne kadar önlem alırlarsa alsınlar, kendilerini ne kadar garantiye
almaya çalışırlarsa çalışsınlar, hiçbir
güç halkın önünde hesap vermekten
kurtaramayacak onları.

Cephe Milisleri Hesap Sormaya Devam Ediyor!
Gazi: Gazi Mahallesi Gazi Barajı’nda 6 Ağustos'ta “Cephe adı
kullanılarak gasp yapılıyor” bilgisi
alan Cephe Milisleri gaspa uğrayan
kişilerle birlikte olayın olduğu bölgeye giderek hırsızları yakaladılar.
Yakalanan hırsızların sorgusunda,
hırsızlar her şeyi itiraf ettiler. Daha
önceleri de örgütün adını kullanıp
insanlara üst aramasını yapıp, daha
sonrasında cüzdanlarını, parasını,
telefonlarını alarak kaçıp gittiklerini
tek tek anlatmışlardır. Yakalanan
şahıslardan Sezer ve Baran adlı kişiler Gazi’nin İsmet Paşa Caddesi’ne
çıkartılıp teşhir edilerek ajitasyon
çekildi. Ajitasyonda “Halkımız, bu
şerefsizleri iyi tanıyın. Bunlar bizim
adımızı kullanarak gasp yaparken
yakalandılar. Mahallemizde fuhuşa,
kumara nasıl izin vermiyorsak, hırsızlığa da izin vermeyeceğiz, hesabını soracağız…” denilerek Sezer
ve Baran diz kapaklarına birer kurşun
sıkılarak cezalandırılmışlardır.
Bununla ilgili Cephe Milislerinin
yaptığı açıklamada şunlara değinildi:
"Cephe’nin yaptığı devriyelerde kesinlikle telefon, para, vs. gibi şeylere
el konulmaz. Örgütümüzün adını
böyle pis işlere bulaştıranlar er ya
da geç cezasını çeker. 'Kamulaştırma' adı altında hırsızlığa izin vermeyiz. Halk hareketi halkın içindedir, halktan talep eder halktan
alır."

Ahlak Düşkünü
Muharrem Erden'i
Vurarak Cezalandırdık!
Yozlaşmaya Karşı Onur Polat
Silahlı Mücadele Ekibi ahlak düşkünü Muharrem Erden'in cezalandırılmasıyla ilgili 13 Ağustos'ta bir
açıklama yaptı. Açıklamada şunlara

değindi: "Sarıgazi, Yenidoğan bölgesinde oturan ahlaksız Muharrem
Erden'i vurarak cezalandırdık. Muharrem Erden isimli uçkur düşkünü,
şerefsiz defalarca ahlaki yönden
çevresindeki kişilerden, akrabalarından ve dostları tarafından uyarılsa
da bu suçu işlemeye devam etmiştir.
Evli ve çocuk sahibi olmasına rağmen evli kadınlarla ilişkiye girmiş,
genç kızlara kendinden yaşça çok
küçük kişilere sosyal paylaşım siteleri üzerinden ahlaksız tekliflerde
bulunmuştur. Suçları sabit olan bu
şerefsiz 12 Ağustos'ta 'Yozlaşmaya
Karşı Onur Polat Silahlı Mücadele
Ekibi' tarafından cezalandırılmıştır.

Halkımıza Çağrımızdır!

Sayı: 536

Yürüyüş
28 Ağustos
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Muharrem Erden gibi ahlaksızların selamını almayın, selam vermeyin. Kapılarınızı açmayın. Gördüğünüz yerde yüzüne tükürün. Bu
ahlaksızı mahallenizde barındırmayın. Yaptığımız eylemle; ‘Yozlaşmaya Karşı Onur Polat Silahlı Mücadele Ekibi’nin kuruluşunu ilan
ediyoruz!” denildi.
Avcılar: Parseller ve Tepeüstü’nde 14 Ağustos'ta Cephe Milisleri
tarafından yazılamalar yapıldı. Yazılamalarda “CEPHE”, “DHKP-C”,
“Asker Olma Polis Olma Halkın
Milisi Ol – Cephe”, “OHAL’i Tanımıyoruz Cephe” yazılamarı yapıldı. 1 saat süren yazılama çalışmasında 30 adet yazılama yapıldı.
İzmir: Aliağa’da umudun adı
duvarlara işlendi. 21 Ağustos'ta yapılan yazılamada duvarlara “DHKCSPB”, “DHKC Gerilla”, “Mahirden
Dayıya Sürüyor Bu Kavga/DHKC”,
“Çayan Yoldaş Yaşıyor DHKC Savaşıyor” ve “Torbacılar Hedefimizdesiniz” yazıldı.
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Halk Meclisleri Halkın Evidir!
Halk Meclisleri,
Halkın Sorunlarını
Çözmek İçin Kurulmuştur!
Okmeydanı Halk Meclisi çözüm komisyonuna 25 Haziran’da başvuran bir
ev sahibi, kiracısıyla yaşadığı sorunu
anlatarak çözülmesini istedi. Önce ev
sahibi ve kiracıyı ayrı ayrı dinledi. Daha
sonra ikisi birlikte dinlendi. Sorunun bir
inatlaşmadan kaynaklandığı anlaşıldıktan
sonra iki taraf uzlaştırılarak konu çözüme
kavuşturuldu.

Gücümüz Oranında,
Lakin Zamanında
İşletilen Adaletin
Takipçisi Olduk
Okmeydanı Mahallesi’nde 5 kişi yaşadıkları bir takım sorunlar için Okmeydanı Halk Meclisi’nin çözüm komisyonuna çeşitli zaman zarflarında başvurmuştu. Sorunlar ele alınırken üzerinde
en çok durulan konu, çözümleri noktasında çıkartılan programların hızlıca hayata geçirilmesi oldu...
Sayı: 536

Halkı Tüketemeyeceğinize Göre

Halk Meclislerinin Çalışmalarına da Engel Olamazsınız
22 Ağustos'ta AKP'nin katil
polislerinin gece 03.00'da dozerlerle gelerek, Gazi'de bulunan
Gazi Halk Meclisi’nin yıkımıyla
ilgili, Okmeydanı Halk Meclisi
yazılı açıklama da şu sözlere yer
verdi...
"...Halk Meclisleri, halkın kendi
iradesiyle kurduğu, kendi kararlarını alıp uyguladığı örgütlenmelerdir.
Halk Meclislerine neden saldırıyorlar? Halkın sorunlarına çözümsüz kaldıkları için saldırıyorlar.
Halkın sorunları ama’sız ve bananesiz
bir şekilde halkla birlikte çözüldüğü için
saldırıyorlar. Tüm kurumlarıyla çürümüş
olan bu düzenin karşısında iktidarı hedefleyen bir örgütlenmenin önünü almak
için saldırıyorlar, Halk Meclislerine.
Tüm kurumlarıyla çürümüş düzenin
halk iktidarını hedefleyen örgütlenmelerin
karşısına koyabilecekleri tek alternatifleri
vardır, o da zor gücüyle yakıp yıkmaktır.
İşte bugün tam da o yapılmıştır. Ancak

bu yapılanların halkın adaletiyle karşılık
bulacağından eminiz. Okmeydanı Halk
Meclisi olarak Gazi halkının yanındayız.
Yıkılan Gazi Halk Meclisi binasını halkımızla birlikte hep beraber yeniden inşa
edeceğiz. Tüm Okmeydanı halkını bu
süreçte Gazi halkının yanında olmaya
çağırıyoruz..."
Ayrıca Halk Cephesi ve Okmeydanı
Halk Meclisi bu konuyla ilgili yazılı
dayanışma açıklamalarını yaptılar...

Yürüyüş
28 Ağustos
2016

Yozlaşmanın Arkasında Devlet; Karşısında Biz Varız!
Uyuşturucu ve
Yozlaşmaya Karşı
Verdiğimiz Bu
Mücadeleyi
Yeni HFG’ler
Açarak Büyüteceğiz!
Hasan Ferit
Gedik Uyuşturucuyla Savaş ve
Kurtuluş Merkezi
23 Ağustosta, katil
polisin saldırılarıyla ilgili
açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere
yer verildi: “Son 1 aydır AKP’nin katil
polisleri HFG’yi sürekli akreplerle önünde
bekleyerek, merkezin önünde asılı olan
sancağı indirerek taciz ediyorlar.
18 Ağustos’ta merkezin önüne gelen
S47 numaralı akrep aracındaki polisler,
araçtan inerek merkezin önündeki sancağı
indirdiler. Tedavi gören hastaların tepki
göstermesi üzerine gaz atmakla tehdit edip
gittiler. Daha sonra tekrar gelen polisler
ortada hiçbir şey yokken kapının önünde
oturan hastaları hedef alarak gaz bombası
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attılar. Tedavi gören bir hastamız bu saldırıda
yaralandı.
23 Ağustos’ta saat 16.00 da S 47 S48- Z 10 numaralı 3 akreple gelen
AKP’nin katil polisleri, 15 kişi silahlarla
araçlardan inerek tedavi gören hastalara
silah doğrultup ‘Yerinizden kımıldamayın’
diye tehdit ettiler. Bunun üzerine tepki
gösteren hastalarımızdan birine saldıran
polislere amirleri “vur” talimatı verdi.
HFG çalışanları ve hastaların tepkisi üzerine defolup gittiler.
AKP’nin Katil Polislerini Uyarıyoruz,
Tacizleriniz Saldırılarınız Bizi Yıldıramaz!
Biz sizi çok iyi tanıyoruz, torbacıları, uyuşturucu satıcılarını nasıl halkın elinden alıp
koruduğunuzu iyi biliyoruz. İnsanlarımızı
yozlaştırmanıza, uyuşturucu batağında süründürmenize izin vermeyeceğiz.
O kirli ellerinizi halkımızın çocuklarının
üzerinden çekin. Tedavi merkezimiz aylardır
katil polisler tarafından taciz ediliyor. Hastalarımızın ve çalışanlarımızın başına gelecek
her şeyden İstanbul Emniyeti sorumludur!

Mahallemize
Uyuşturucu ile Savaş ve
Kurtuluş Merkezi
İstiyoruz, Alacağız!
Okmeydanı Halk Meclisi düzenli bir şekilde yaptığı toplantısına 15 Ağustos’ta devam etti.
Toplantının öncelikli konusu Fetihtepe, Mahmut Şevket Paşa, Piyalepaşa ve Örnektepe mahallelerini temsilen komitelerin oluşturulması idi. Örnektepe dışında
diğer mahallelerin komiteleri hızlı
bir şekilde kurularak hayata geçirilmesi planlandı. Toplantının
ikinci gündemini ise uyuşturucu
sorunu oluşturdu. Uyuşturucu bağımlılığındaki artış ve ailelerden
gelen şikayetler sebebiyle mahallede bir tedavi merkezi yapılması
önerisi konusunda uzlaşıldı. Halk
Meclisinin son gündemi ise kumar
makineleri oldu, bunula ilgili bir
komite kuruldu.
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Yürüyüş’ümüz ne OHAL'leri ne Baskıları Tanımaz
Her Daim Halkın Yanındadır, Gerçeklerin Peşindedir!
Altınşehir

Kadıköy

OHAL'e; baskılara, gözaltılara,
tutuklamalara rağmen, gerçeğin sesi
Yürüyüş dergimizi halkımıza ulaştırmaya devam ediyoruz.
İSTANBUL:
İkitelli: İkitelli’de 19 Ağustos'ta
70 adet Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı. Yapılan dergi dağıtımına toplam 8 kişi katıldı. Dergi dağıtımı sırasında ayrıca 21 Ağustos'ta yapılacak Adalet Yürüyüşü’nün duyuru
bildirileri dağıtıldı.
Bahçelievler: Zafer ve Soğanlı
mahallelerinde 14 Ağustos'ta Yürüyüş okuru iki grup dergi dağıtımı
yaptı. 6 kişinin katıldığı çalışma da
114 adet dergi dağıtıldı.
Gülsuyu: Gülsuyu Son durak ve
Okul Durağı esnafına 21 Ağustos'ta Yürüyüş dergisi dağıtımı yapıldı. Yapılan
dergi dağıtımı sırasında Hasan Ferit
Gedik Uyuşturucuya Karşı Savaş ve
Kurtuluş Merkezi'nin kurulacağını ve
Elisa Cem Düğün Salonu’nda yapılacak

olan dayanışma gecesine davet ettiler. Toplam 50 dergi esnafa ulaştırıldı.
Gülsuyu – Gülensu Mahallesi’nde 23
Ağustos'ta pazar sokakları ve esnaflara
Yürüyüş dergisi dağıtımı yapıldı. Pazar
sokaklarında dergi dağıtımı sırasında bir
evden Adalet Çadırı döneminden kalan
içi dolu Hasan Ferit Gedik için adalet
kumbarası çıktı. Toplamda 100 dergi
halka ulaştırıldı.
İZMİR: Onur Mahallesi’nde 16 Ağustos'ta dergi dağıtımı yapıldı. 4 saat süren
çalışmada 30 dergi dağıtıldı. Çalışmaya 3
kişi katıldı. Bir sonraki gün ise Yamanlar
Mahallesi'nde esnaflara ve kahvehanelere
40 dergi dağıtılırken, Balatçık Mahallesi’nde
de 40 dergi halka ulaştırıldı.
18 Ağustos'ta ise Yürüyüş dergisi Güzeltepe’de tüm baskılara rağmen okurlarıyla
buluştu. 45 dakika süren çalışmada 30 dergi
halka ulaştırıldı.
22 Ağustos'ta Güzeltepe’de 3 Halk Cephelinin yaptığı dergi dağıtımında 58 dergi
halkla ulaştırıldı.

Sayı: 536
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Okuyalım,
Okutalım

Yıkımlara Karşı Direnen Sakarya Halkının Yanındayız!
Armutlu Halk Cephesi 19 Ağustos’ta,
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yoksul
halkın, evlerinin yıkılmasına karşı sürdürdüğü direnişe destek açıklaması yaptı.
Açıklamada; “Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde günlerdir yıkımlara karşı bir direniş yaşanıyor. AKP’nin katil polisleri,
AKP’li belediyenin zabıtaları ile birlikte
yoksul halkın evlerini yıkmak istiyor.
Halkın tüm tepkilerine rağmen, evlerin
polis eşliğinde yıkılmasının ardından ma-

halle halkı Adapazarı’nın merkezi caddelerinden biri olan Sebahattin Zaim Bulvarı’nı traktörle kapatarak direnişe devam
etti. AKP’nin katil polisleri oraya da saldırdı. Yıkımlara karşı direnen Sakarya
halkı, yalnız değilsiniz. AKP’nin katil
polislerine karşı olan direnişinizi Armutlu
halkı olarak selamlıyoruz. Biz sesinizi
duyuyoruz sesimizi daha da yükseltelim.
Faşizme karşı mücadeleyi birliğimiz beraberliğimizle büyütelim” denildi.

Gazi Halk Meclisi tarafından 23 Ağustos’ta, “Bilmiyorsan Öğren; Biliyorsan
Öğret” şiarıyla düzenlenen
“Bilgi Güçtür” Kitap Festivaline çağrı afişleri Gazi Son
Durak’ta asıldı. Çağrı bildirilerinin de dağıtıldığı çalışmada 3-4 Eylül günü Gazi
Baraj’da kurulacak olan festivale çağrı yapıldı.
Dağevleri ve Okmeydanı’nda dergi dağıtımıyla birlikte kitap festivalinin çağrı
bildirileri dağıtılarak festivalin çalışmalarına devam
edildi. Aynı gün Halk Meclisine Katıl pankartları da
asıldı.

DİRENMEK VE HAKLARIMIZI SAVUNMAK, TEK ÇÖZÜMDÜR!
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“Şehitlerimiz bizim manevi değerimizdir. Bunu hiç bir zaman
unutmayın yoldaşlar.”
İbrahim Çuhadar

5 Eylül - 11 Eylül
İbrahim ÇUHADAR:
İbrahim Çuhadar 16 Ağustos 1973 Ankara,
Altındağ doğumludur. Aslen, Çorum’un Alaca’ya bağlı Tutluca Köyü’nden, yoksul bir
ailenin çocuğudur. İbrahim Çuhadar ortaokul
yaşlarından itibaren damgacılık, kaşe, tabela,
İbrahim Çuhadar prinç levha, mobilyacılık, bakkal çıraklığı
yaptı. 90’lı yıllardan itibaren inşaatlarda çalıştı. 1993 yılında inşaatta çalışırken devrimcilerle tanıştı.
İlk örgütlülüğü Devrimci İşçi Hareketi içinde oldu. 1994
yılında illegal mücadele içinde yer aldı. 28 Eylül 1994
yılında tutsak düştü. Ankara Ulucanlar ve Çankırı E Tipi
Hapishanesi’nde, 19 Aralık Katliamı’na kadar toplam 10
yıl tutsak kaldı. Katliam saldırısından sonra sevk edildiği
Sincan F Tipi Hapisnanesi’nden, 2004 yılında tahliye oldu.
Tahliye olduktan sonra 2009 yılına kadar çeşitli alanlarda
çalıştı. 20 Temmuz 2012’de Hasan Selim Gönen’i katleden
polislerin bulunduğu 75. Yıl Sultangazi Polis Karakolu’na,
11 Eylül 2012 tarihinde FEDA EYLEMİ gerçekleştirerek
şehit düştü.

Filiz ÜNAL, Yener TÜRKER:
Tokat, Niksar-Reşadiye arasında,
9 Eylül 1998’de oligarşinin askeri
güçleriyle girdikleri çatışmada şehit
düştüler. Çatışmada Filiz Ünal vurulup
şehit düşerken, Yener Türker’den çaFiliz Ünal
Yener Türker
tışma sonrası haber alınamadı. Araştırmalar sonucunda oligarşinin katliamcıları tarafından vurulduğu veya Kelkit Irmağı’nda boğulduğu
sonucuna varıldı. Filiz, 1974’te, Tokat’ın Turhal ilçesi Çerçi
köyünde doğdu. Türk milliyetindendir. 1997 Haziran’ında Tokat
dağlarında silah kuşandı. Yener, 1980 Ordu Mesudiye doğumludur.
Gerillaya 10 Haziran 1998’de katıldı.

Hamide ÖZTÜRK:
1970 Antakya doğumludur. Arap Alevisi bir
ailenin çocuğudur. 1990’da mücadeleye katıldı. 11
kez gözaltına alındı. Bu sürede, işkencelerden geçirildi. Abisini, yakınlarını şehit verdi. Daha büyük
bir hırsla sarıldı mücadeleye. Akdeniz çapında göHamide Öztürk revler üstlendi. 1996’da İstanbul’da tutuklandı. ‘96
Ölüm Orucu’nda 3. Ekip’te yer aldı. 19 Aralık
2000’de, 6 kadın tutsağın diri diri yakıldığı Bayrampaşa C-1 koğuşundaydı. Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi’nde 5. Ölüm
Orucu Ekipleri’nde ölüm orucuna başlayan Hamide Öztürk, 10
Eylül 2002’de şehit düştü.

Dursun IŞIK:
7 Eylül 1991’de Hollanda’da faşistler
tarafından katledildi.

Zeynep Esra BOLAYIR:
İYÖ-DER üyesiydi . Mücadelede henüz çok
yeni olduğu bir süreçte, 8 Eylül 1990’da Bursa’da
geçirdiği bir trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı.

Dursun Işık
Zeynep Esra Bolayır

Vedat İNAN:
11 Eylül 1994’te Dersim Mazgirt’e
bağlı Darıkent Beldesi’nde, Kürt milliyetçileri tarafından öldürüldü. Mücadele
okuru bir öğretmendi.
Vedat İnan

Seher Şahin

Seher ŞAHİN:
İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi’nde
rehberlik ve dayanışma çalışmalarına karşı
gerçekleştirilen polis saldırısında, polisler
tarafından üniversitenin üçüncü katından
aşağı atıldı. Beş gün komada kaldıktan
sonra 8 Eylül 1991’de şehit düştü.

Gülay KAVAK:
l972 Zonguldak, Ulus-Kirazcık Köyü doğumludur.
1990’da bir Dev-Genç’li olarak mücadeleye katıldı.
Gençliğin yönetici kadrolarından olan eşi Erol
Yalçın, evliliklerinin üzerinden iki ay geçmeden
katledildi.
Gülay, hiç tereddüte düşmeden mücadelesini
Gülay Kavak
sürdürdü. 1994’te tutsak düştü. 1996 Ölüm Orucu’nda
ikinci ekipte yer aldı. 2000’deki hücre saldırısında da Ümraniye
Hapishanesi Birinci Ölüm Orucu Ekibi’ndeydi. 19-22 Aralık Katliamı’ndan sonra Şişli Etfal Hastanesi’nde zorla müdahaleye
maruz kaldı. Bir süre sonra katliamcılar onu tahliye ettiğinde,
tahliye rüşvetini reddetti. İhanete meydan okuyarak kahramanlığın
yolunu seçti ve 7 Eylül 2001’de Armutlu direniş mahallesinde
ölümsüzleşti.

Uğur BÜLBÜL:
1 Şubat 1976’da Kastamonu-İnebolu’da
doğdu. 1996’da hapishanelerde süren ölüm
orucu sırasında devrimcilerle tanıştı ve mücadeleye katıldı. Faşizm, sadece bir pankart
astığı için onu gözaltına alıp işkenceden
geçirdi. 19 Aralık Katliamı sırasında Bartın
Uğur Bülbül
Hapishanesi’ndeydi. Yaralandı. Sincan F Tipi
Hapishanesi’ne sevk edildi. Tecriti, işkenceleri yaşadı. Öfke
dağlar olmuştu Uğur’un yüreğinde. Kendini feda etmeye,
ölüm orucuna gönüllü olarak karar vermişti. 10 Eylül 2001’de
İstanbul Gümüşsuyu’nda işkenceci katliamcı çevik kuvvete
karşı gerçekleştirdiği feda eyleminde şehit düştü.
Yılmaz GÜNEY:
“Faşizm hangi ülkede olursa olsun,
sadece o ülkenin işçisine ve halkına
değil, tüm dünya işçilerine ve halkına
karşıdır.”
1 Nisan 1937’de Adana Yenice Köyü’nde doğdu. 1971’de Mahir Çayan ve
arkadaşlarını evinde sakladığı için, 7 yıl
Yılmaz Güney
hapis cezasına çarptırıldı. 47 yıllık yaşamının 12 yılını hapishanelerde, 3,5 yılını da yurt dışında
sürgünde geçirdi. Devrimci sanatçılığın ülkemizdeki ilk örneklerindendi. 9 Eylül 1984’te Yılmaz GÜNEY aramızdan
ayrıldı.
Mao ZEDUNG:
“Yol ne kadar uzun olursa olsun ilk
adım atılmalıdır.”
20. yüzyıla damgasını vuran devrimci
önderlerdendir. En büyük eseri Çin Devrimi’yle sadece Çin halkını kurtarmakla
kalmamış; halk savaşının teori ve pratiğini
miras bırakarak tüm sömürge halkların
Mao Zedung
kurtuluş yolunu aydınlatmıştır. 9 Eylül
1976’da ölümsüzleşen Mao, ezilen halkların kurtuluş savaşlarında yaşamaya devam ediyor

Anıları Mirasımız
Filiz ÜNAL'ı başka bir siyasi
hareketten hapishanede birlikte
kaldığı bir arkadaşı anlatıyor:
FİLİZ'İN ANISINA...
Filiz '97 ortalarında Kayseri Cezaevi’ne gelmişti. Geldiği
gün çok sevinmişti. Hangi örgütten olduğunu bilmiyordum.
Sadece siyasi olduğunu, geçici olarak kalacağını ve sonra
başka bir cezaevine gönderileceğini duymuştum. Filiz ilk
geldiğinde "burada siyasi konular tartışılmayacak, burası
adli bir cezaevi, sorun istemiyoruz" vb. diyorlar. Filiz ise
"ben devrimciyim, siyasi çalışmalarımı engelleyemezsiniz,

Agostinho NETO:
“Umut biziz, kendimiz!”
Angola Halk Kurtuluş Hareketi
MPLA’nın önderlerinden biriydi. Şair,
tıp doktoru ve kurtuluştan sonra Angola
Halk Cumhuriyeti’nin ilk devlet başkanı olan Agostinho Neto, 17 Eylül
Agostinho Neto
1922’de Angola’nın başkenti Launda’nın Bengo köyünde doğdu. 10 Eylül
1979’da Moskova’da öldü.

Salvador ALLENDE:
“...Toplumsal devinim, bir yönetici
yok edilince yok olmaz. Yavaşlatılır,
uzatılır ama durdurulamaz.”
1908’de doğdu. 1937’de Sosyalist
Parti’den milletvekili seçildi. 1970’te
Halk Cephesi (Unitad Popular) adına
Salvador Allende
katıldığı başkanlık seçimlerini kazandı.
11 Eylül 1973’te Şili’de yapılan faşist
darbeye karşı silah elde direnerek şehit düştü.

Julius FUÇİK:
“Kahraman, kritik zamanda insanlığın yararına olanı yapandır.”
Çekoslovakya Komünist Partisi
önderlerindendi. Örgütlü ve örgütçü
bir aydındı. Almanya’nın Çekoslovakya’yı işgal etmesi üzerine zaman
kaybetmeksizin illegal çalışmalara
başlayan Fuçik, Çekoslovak Komünist
Julius Fuçik
Yeraltı Hareketi’nin liderlerinden biri
oldu. 1942’de Prag’ta tutuklandı. Bu dönemde
“Darağacından Notlar” adlı kitabını yazdı. 8 Eylül
1943’te Naziler tarafından tutuklanarak idam edildi.

burada ne yapacağıma ve nasıl yaşayacağıma siz değil, ben
karar veririm" diye karşılık veriyor. Cezaevine ilk girişte
asker ayakkabı vb. onur kırıcı arama dayatıyor Filiz'e.
Kesinlikle çıkarmayacağını söylüyor "ne yaparsanız yapın,
kesinlikle hiçbir onur kırıcı yaptırıma uymayacağım" diye
de tavır koyuyor. Filiz'i silahla tarayıp öldürmekle tehdit
ediyorlar. Buna rağmen Filiz taviz vermiyor.
Karşılaştığımız koğuşun hemen yanındaki gardiyanların
odasında eksik olan eşyalarını kontrol ediyor, getirilmesi
için bekliyordu. Hemen koğuşa geçip yerleşmesine yardımcı
olmuştum.
Kırsala, gerillaya gidişinde yakalanıyor ve tutuklandığında
ilkin Sivas'ta yakalandığı için Sivas Cezaevi’ne konuyor.
Ardından Kayseri’ye gelmişti. Geldiğinde yalnızlıktan kurtulduğum için çok sevinmiştim. Çünkü Filiz bana çok
yardımcı olmuştu.
Filiz gelir gelmez bana adlilerle nasıl geçindiğimi sormuştu

ve cezaevinin koşulları hakkında bilgi almıştı. Birgün
havalandırmada sohbet ederken şube tavrımı sormuştu
Filiz. Şube tavrımın iyi olmadığını ve çok kötü olduğunu
söyledim. "Seni bu kadar kötü pozisyona sokan neydi?"
diye sormuştu. Tecavüze uğramamdan dolayı çok etkilendiğimi ve buna hazır olmadığımdan dolayı bu derece
bir teslimiyet yaşadığımı anlatmıştım. "Peki, bundan
sonra ne yapacaksın?" diye sormuştu bana. Ben de çok
karamsar olduğumu ve ne yapacağımı bilemediğimi
söylemiştim ve yoldaşlarımın yanına gitmek konusunda
tereddütlerim olduğunu belirtmiştim. Filiz bana "durumun
çok kötü, yoldaşlarının yanına giderken elbette ki rahat
olamayacaksın, feodal yanlarını yıkman gerekiyor öncelikle. Sürekli zaaflarının üstüne gitmesini bilmelisin.
Bizim namus anlayışımız iki bacak arasında değildir.
Bizim namusumuz bizim davamızdır. Her şey kafada
biter" demişti. "Gidip kendini partine açmalısın, her
şeyi anlatmalısın ve yardım istemelisin yoldaşlarından.
Partinin ve yoldaşlarının sana yardımcı olacaklarına
inanıyorum. Her şey sana bağlı" demişti.
Yaşamımı boş geçirmememi, sürekli araştırmamı ve
kendimi geliştirmem için okumamı ve düzenli programlı
yaşamamı önermiş ve kendimi yeniden devrimcileştirmemin bana bağlı olduğunu söylemişti. "Bak ...." demişti.
"Hainlik kadar dünyada kötü, iğrenç bir şey yoktur.
Çeşitli yaptığın hatalardan dönmesini bilmek ve bunu
başarmak önemlidir ve bu bir emirdir. Bunu başarabilirsin,
her şey sana bağlı, her şeyi belirleyecek olan senin
özgür iraden olacaktır." Filiz'in tüm bu sözlerinin benim
tekrar partimin ve yoldaşlarımın yanına dönmemde belirleyici etkisi olmuştu. Bu sözlerle ihanetin acısını defalarca yeniden yaşamış, ihanetin aşılması gerektiğini
beynimde ve yüreğimde defalarca duymuş ve sonradan
tereddütlerimden sıyrılmıştım.
Bir gün avukatı gelmişti. Avukata sorumsuz davrandığı
ve dava ile ilgilenmediği için çok kızıyordu. Avukatı
ailesi tutmuş ve epeyce para vermişlerdi. Verilen parayı
geri alacağım diyordu. Filiz söylediğini mutlaka yapardı.
O parayı kesin almıştır. O kendisine güvenen ve düşüncelerine bağlı biriydi.
Filiz'in ailesiyle arası iyi değildi. Filiz'e mücadeleyi
bırakması için sürekli baskı yapıyorlardı. Filiz ise "benim
mücadelemin önünde kimse engel olamadı, siz de olamazsınız. Ben bu kavgaya inanarak girdim ve sonuna
kadar da devam edeceğim" diyordu. Aile çok gericiydi.
Bir gün görüşüne gelmişlerdi. Filiz'in küçük yeğenine
kurt işareti yaptırıyorlardı. Filiz de ailesine kızıyor ve
çocuğa kötü şeyler yerine güzel şeyler öğretmelerini vs.
söylüyor ve çocuğu yanına alarak zafer işareti yaptırıyordu.
Bir ağabeyi polisti Filiz'in. Ailesiyle polis olana
haber gönderiyordu, "polisliği bırakıp şerefi ve onuruyla
yaşasın, iş bulamazsa gidip simit satsın, simitçilik yapsın,
yoksa kendi ellerimle, bir gün karşıma çıkarsa ben vururum, halkın kanına girmesin, gelip devrimci adalete

teslim olsun" diye
haber gönderiyordu.
Filiz kısa süreli cezaevi yaşamında insanlarla
konuşmayı, onların dertlerini dinleyip ortak olup, çözümüne yardımcı olmayı kendisine görev
edinmişti. Adli mahkumlardan örgütlenebilecek nitelikteki insanları tespit ediyor ve
onlarla sürekli ilgilenerek kazanmaya ve siyasi bakımdan
eğitmeye çalışıyordu. Adliler Filiz'e çok değer veriyorlar
ve onu çok seviyorlardı. Bir adli "ben sizi böyle bilmiyordum. Size bugüne kadar hep terörist gözüyle baktım.
Meğerse siz ne kadar iyi insanlarmışsınız. Senin sayende
sizleri tanıdığım için çok sevinçliyim" demişti Filiz'e.
Devrimci kişiliğiyle dost düşman herkesin beğenisini
ve saygınlığını kazanmıştı Filiz.
Düşman çeşitli yollarla haberler göndererek beni işbirlikçi olmaya zorluyor ve bunun için çeşitli tehditlerin
yanında değişik vaatlerde de bulunuyordu. Bu durumu
ayrıntılarıyla Filiz'e anlattım ve nasıl davranmam gerektiği
konusunda kendisinden yardım istemiştim. Filiz bana
çok yardımcı olmuştu. Neşe, moral ve güç kaynağımdı
benim. Kendimi onun sayesinde toplamış ve yoldaşlarımın
yanına gitmeye hızla karar vermiştim.
Her sabah spor yapıyorduk Filiz ile. Neşeli bir şekilde
benden tekvando dersleri alıyordu. "Kavgamızda yararlı
olacak" diyordu. Başarılı bir öğrenciydi Filiz. Tahliye
olmuştu. Havalandırmada volta atıyordu ve gardiyanların
çağırmasını beklerken son konuşmamızı yapıyorduk.
Bana "Kendine iyi bak. Sürekli kendini sorgulamalı ve
yanlışlarının, zaaflarının üzerine gitmelisin. Sürekli
okuyup kendini geliştirmelisin. Ve düşmana karşı kinini
sürekli canlı tutmalısın" demişti. Evinin adresini vermişti
bana. "Mektup yazarsın, bir şey olmazsa ben sana
yazarım. Kendini üzmemelisin, güçlü olmalısın ve düşmana karşı onurunu hiçbir zaman çiğnetmemelisin" olmuştu son sözleri. İşlemler bitmişti ve Filiz'in gidişini
seyrediyordum koğuşun penceresinden. Güle güle Filiz,
görüşürüz, kendine iyi bak diye seslenmiş ve ağlamıştım.
Çok duygusal insanım. Sevdiğim insanlardan ayrıldığımda
onları kaybettiğimde çok üzülüyorum. Filiz ile çok iyi
dostluk kurmuştuk. Ondan çok şey öğrendim. Ve şimdi
Filiz'i kaybettiğimin haberini aldım. Gerillada şehit
olmuş. Yine çok üzülüyorum. Ama çok da coşkuluyum.
Filiz'e de böyle bir ölüm yakışırdı ancak. Seni çok seviyorum Filiz. Sana söz veriyorum ki bana öğrettiğin gibi
yaşayacak ve devrimci onuru hiçbir zaman çiğnetmeyeceğim.

Ö ğretmenimiz
Ülkemizde Demokrasicilik Oyunu Faşizmin Sonucudur
Demokrasi denilen ve burjuvazinin halklara karşı kullandığı sihirli sözcük,
kapitalist ülkelerde esas yanıyla burjuva egemenliğini gizlemeyi, toplumun geniş bir kesimini burjuva demokrasisinin biçimsel kurumlarıyla oyalanmasını
amaçlarken, bizim gibi ülkelerde ise süreklilik taşıyan faşizmi örtmeyi, iktidarların temel öğesi olan siyasi zoru perdelemeyi amaçlamaktadır. CIA laboratuvarlarında hazırlanıp ülkemize de ihraç edilen yeni sömürgecilik ilişkileri içinde, işbirlikçi karakteriyle birlikte tekelleşen burjuvazi eliyle yürütülen bu
oyun, 1950’lerden günümüze değin, dönemin özelliklerine göre sürekli tekrarlanıp durdu. Katliamlar “demokrasi” adına düzenlendi, işkence tezgahları,
darağaçları “demokrasi” adına kuruldu ve işletildi. Cuntalar da “demokrasi”
adınaydı. 12 Mart ve 12 Eylül de bu kuralı bozmadı...
Demokrasicilik oyunu aynı zamanda düzenin zaaflı bir yanıdır. Bu zaaf çelişkili bir biçimde oligarşinin manevra yapabilme becerisini gösterir. Bir anlamıyla bir “güçlülüğü” ifade etse de, esas olan düzenin altının oyuk olmasıdır.
Demokrasicilik oyunuyla beslenemeyen baskı ve zorbalığın, uzun vadede ters
tepeceği yaşananlarla açıkça bellidir. Gerek nesnel koşullar, gerekse de mücadelenin güç ve etkisi, iktidarları ister istemez bu oyuna itmektedir. Düzenin sürekli kriz içinde olduğu, düzenin temsilcilerinin de kabul ettiği bir gerçektir.
Bu nedenle kitlelerin demokratik örgütlenmelerine, haklarını mücadele ile almalarına tahammülü olmadığı gibi, manevra ihtiyacı olduğu bir zemin üzerinde açıkça terör politikası uygulanamaz. Terör ancak çeşitli demokrasi, insan
hakları aldatmacalarıyla birlikte, sürekliliğine zarar gelmeden kendini gösterir. Bu durumda, reformist görünen yanıyla, faşizmin asli öğesi olan baskı politikası iç içe geçer ve birlikte yürütülür. Bugün politikayı kitlelerin kafasına taşıyabilmek, onları mücadele içerisinde eğiterek dönüştürmek ve bu bilinçle iktidara kafa tutar hale getirerek savaştırabilmek; bu koşulların dikkate alınarak, yine bu koşullara uygun örgütlenmelerin yaratılmasından geçiyor. Bunlar
yapılamadığında kitlelerin, yeni demokratik mevzilerin kazanılması, kitlelerin
kendisini ifade edebilecek şekilde hareketlendirilerek, politikada ağırlıklarını
hissettirecekleri noktaya getirilmesi mümkün değildir. Bu bazı dönemlerde
kendiliğinden olabilse de, bu hareketlilik ülkemiz koşullarına uygun örgütlülük biçimleri içinde değerlendirilemediği sürece, bir saman alevi gibi bir anda
parlayıp bir anda sönmeye mahkumdur.

ADALET İSTİYORUZ, ALACAĞIZ!
KATLEDİLEN ÇOCUKLARIMIZ,

www.yuruyus-info.org

ADALET İÇİN
ANKARA’YA YÜRÜYORUZ

TUTSAK EDİLEN ÖĞRENCİLER,
HAPİSHANELERDE SÜRGÜN EDİLEN,
KİTAPLARINA YASAK KONULAN TUTSAKLAR,
KATLEDİLEN İŞÇİLER,
ATANMAYAN ÖĞRETMENLER İÇİN;

KONSER YASAKLARINA,
KEYFİ GÖZALTI SÜRELERİNE,
MAHALLELERDEKİ POLİS TERÖRÜNE,
YOZLAŞMAYA KARŞI;
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