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İdeolojik ve Si�yasi Önderliğini Amerikan Emperyalizminin Yaptığı; 
Teslimiyet, İcazet ve Uzlaşma Poli�tikalarına Karşı Savaşacağız!

YPG sözcüsü Rêdur Xelil’in 25 Ağustos 
tarihli açıklaması: “Orada kendi 
topraklarımızda bulunuyoruz. 
Bazılarının isteği doğrultusunda kendi
topraklarımızdan çıkmayız. 
Biz ne Türkiye ne de başka bir gücün isteği
doğrultusunda hareket etmeyiz.”

YPG sözcüsünün 26 Ağustos tarihli 
açıklaması: "Hiç kimse YPG güçlerinin
Fırat nehrinin batısında olduğu
gerekçesiyle bu alanlara saldıramaz.
Çünkü o kişiler iyi biliyor ki YPG güçleri
bölgenin DAİŞ çetelerinden kurtarılması
için Minbic Askeri Meclisi'ne destek
vermiş ve bu görev yerine getirildikten
sonra güçlerimiz bu bölgelerden
çekilmiştir." 

AMERİKAN EMPERYALİZMİNİN İMPARATORLUK, 
AKP FAŞİZMİNİN İKTİDAR SAVAŞINDA 

DÖKÜLECEK KANIMIZ YOK!

“Fırat’ın Batısında ya da Doğusunda” Olma Tartışması Emperyalizme Aittir!
Kürt Milliyetçi Hareket Emperyalizmin “Kara Ordusu” Olmayı Üstlenerek Teslimiyet ve 

İcazet Sınırlarını Başından Kabul Etmiştir! 
Emperyalizmin İcazet Sınırlarını Kabul Edenlerin Asla Kendilerine Ait Toprakları Olamaz!

ÖZGÜR TUTSAKLAR’IN DİRENİŞ ATEŞİ 
ŞİMDİ HÜCRELERİ YAKIYOR

Özgür Tutsaklar Tecrite Karşı 7 Yıl DirenerekÖzgür Tutsaklar Tecrite Karşı 7 Yıl Direnerek
Oligarşinin Hücre Politikasını Siyasi ve Oligarşinin Hücre Politikasını Siyasi ve 

Pratik Olarak Boşa Çıkardılar!.. Pratik Olarak Boşa Çıkardılar!.. 
ŞİMDİ İSE HÜCRELERİ YAKARAK İMHA EDİYORLAR!ŞİMDİ İSE HÜCRELERİ YAKARAK İMHA EDİYORLAR!

TECRİT EMPERYALİZMİN TECRİT EMPERYALİZMİN 
SALDIRISIDIR! BU SAVAŞI DA SALDIRISIDIR! BU SAVAŞI DA 

MUTLAKA BİZ KAZANACAĞIZMUTLAKA BİZ KAZANACAĞIZ

ÖZGÜR TUTSAKLAR BASKILARA VE TECRİTE KARŞI ÖZGÜR TUTSAKLAR BASKILARA VE TECRİTE KARŞI 
HÜCRELERİ YAKMAYA DEVAM EDİYORLAR:HÜCRELERİ YAKMAYA DEVAM EDİYORLAR:

* Edirne F Tipi Hapishanesi
* Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi

* Bakırköy Kadın Hapishanesi’nden Silivri 
Hapishanesi’ne Sürgün Edilen Özgür Kadın 

Tutsaklar, Bu Kez Silivri Hapishanesi’nin 
Hücrelerini Yaktılar

* Tekirdağ 1 ve 2 No’lu F Tipi Hapishaneleri
* Kandıra 1 ve 2 No’lu F Tipi Hapishaneleri

* Sincan 1 No’lu F Tipi 
* İzmir-Kırıklar 2 No’lu F Tipi, 

* İzmir-Şakran Kadın Hapishanesi 
* Adana-Kürkçüler F Tipi Hapishanesi
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- "Hak ve hukuk olmayan yerde, biz halkın adaletinin 
uygulayıcısı olacağız!"

-"Devrimcilerin şiddete başvurmasının nedeni faşizmin terörüdür."
-"Adalet, insanın en gelişmiş duygu ve değerlerine dayanır. 
Adalet onur demektir, eşitlik demektir, hak demektir."
-"Halkın adaletini uyguluyoruz diye, işkencecileri, katilleri

cezalandırıyoruz diye bize “terörist” diyenler:
-"Kendi hukukunu, yasa ve kurallarını dahi tanımayan bir iktidarın,

katliamlarına, faşist terörüne karşı kendimizi savunmak, 
can güvenliğimizi sağlamak için silaha sarılmaktan başka yol

kalmamıştır. Düzenin sınırları içinde, hukuki yollarla hak aramak ve
elde etmek; adaletin gerçekleşmesini beklemek bir hayaldir."

Vurguncular, kara paracılar, halkı dolandıranlar karşısında 
eli kolu bağlanan adalet, devrimciler karşısında, 

çocuklar  karşısında aslan kesilir."
- Her sınıfın adaleti vardır. 

Ezen sınıfın adaleti ezilen sınıflar için adaletsizliktir.
- Hukuk sınıflı toplumlarda ortaya çıkmıştır. Ezen, sömüren sınıfın
egemenliğini korumak, pekiştirmek için hukuk ortaya çıkmıştır.

- Halkın adalet talebi aynı zamanda devrim mücadelesidir.
devrimcilik yapmak için, halk için adalet istemek için milyonlarca neden

vardır. Bu milyonlarca nedenin her biri 
tek tek devrimcilik yapmak için yeterlidir. 

- Halk adaletini kendisi uygularsa halkın adaleti olur. 
Yani yargılamanın her aşamasında halk görev, sorumluluk almalıdır.

Burjuva hukukunun profesyonel - ücretli adalet dağıtıcıları olan hakim
ve savcılarının yerine, Halk Mahkemeleri kurularak halk için adalet
sağlanır. Halkın, yargılamanın her aşamasına katıldığı, denetlediği 

Halk Mahkemeleri halkın adaletinin şaşmaz uygulayıcıları olacaktır. 
- Halkın adaletinin, halk için eğitici olmasını sağlamak için 

her aşamada halkı katmalıyız. Bunun için halkımıza güvenmeliyiz. 
Halk böylece adaletin güzelliklerini tadacak, 

örgütlenecek ve değişecektir.

Bu halk düşmanı sapkınların fotoğraflarını her
yere asacağız!
İsimlerini yazmadık duvar bırakmayacağız! 
Tip tariflerini herkese anlatacağız!
Resimlerini çocuklarının okuluna, evlerinin
duvarına, eşlerinin görebileceği her yere
asacağız! Bütün dünya Tayyip’in bu
“kahramanları”nı tanısın, görsün!
Onların “kahramanlıkları”  bir de Hasan Ferit
Gedik Uyuşturu ile Kurtuluş Merkezi binasına,
uyuşturucuya karşı mücadele eden devrimcilere

saldırırken ortaya çıkar. Çünkü onlar yozlaşmayı
yaratan ve koruyanlardır.

Halkımız!
Bu halk düşmanı ve sapkınları aranıza almayın...
Onlara selam vermeyin. Evlerinizi onlara
kiralamayın... Onlara ekmek satmayın!
Değerlerini, halk olma özelliklerini çoktan
kaybetmiş olan bu ceset parçalarıyla hiçbir
ilişkiniz olmasın... Onlar bulundukları her yeri
çürütürler!

Gözaltına Aldıkları Halk Çocuklarına Kendilerini “G.Ö.T’ÇÜ” Olarak Tanıtan 
Tayyip’in Kahramanlarını Anlatmaya Devam Ediyoruz!



İİ ç i n d e k i l e r

25 Ülkemizdeki OHAL 

uygulamaları -4

27 10 Soruda: Sanat

30 İçimizden Birinden: 
Yabancılaşma kavramı ve 

günümüz toplumu üzerine

32 Kurtuluşun yolu, emperyalizme
ve faşizme karşı halkın 

örgütlü gücündedir

36 Halkın Mühendis Mimarları:
Kendi toprağını satan AKP,
başka ülkelerden toprak 

çalmaya hazırlanıyor

38 Kamu Emekçileri Cephesi:
OHAL’e karşı direnmek 

meşrudur! Direneceğiz!

39 Röportaj: Mehmet Dersullu;
“İş güvencemiz için 

Ankara’ya yürüyoruz” 

40 Gençlik Federasyonu’ndan:
Seher Şahin Rehberlik ve 
Dayanışma Masaları, faşizme

karşı arkadaşlığın adıdır 

41 Liseliyiz Biz: Demokratik lise

için mücadele komiteleri 

42 Bedreddin yiğitleri, 

Che’nin gül bahçeleriyiz!

9 Amerikan emperyalizminin

imparatorluk, AKP faşizminin
iktidar savaşında, dökülecek
kanımız yoktur!

13 Biz Diyoruz ki: Emperyalizme

karşı, sadece Marksist-

Leninistler savaşır ve kazanır

14 Devrimci eylem çizgisi ve

PKK’nin yanlış eylem
çizgisi; biri halkın iktidarına,

diğeri düzene götürür! - 2

17 Faşizmle yönetilen bir ülkede,

devrimciler her zaman 

direniş içindedirler!

18 Koğuş direnişlerinden hücre

yakmalara... Direnmek düş-
manın tüm saldırı silahlarını

elinden almaktır!

23 Özgür Tutsaklardan: 
Üretmeyen, kendini 
yenilemeyen tüketir ve 

giderek tükenir

4 Parti-Cephe geleneğimiz
Kızıldere’de doğdu, 
46 yıl süren dişe diş 
bir savaşla büyüttük!-3

Savaş Örgütüyüz, Halk
İktidarı İçin Savaşıyoruz!

- 01-02-03 Eylül 2016
Açlık Grevi “Katledilen Çocuklarımız İçin Adalet İsti-
yoruz”
Yer: Ahmed Arif Parkı -Sokullu-
Dikmen/Ankara
Saat 17.00-22.00

-01-02-03 Eylül 2016
Dayanışma Kermesi
Yer: Tekmezar Hacı Bektaş-i Veli Parkı
Saat 17.00

-04 Eylül 2016 - Halk Toplantısı;
“Adalet İstiyoruz, Hapishaneler, Açlık Grevi Son

Hafta Çalışma Programı”
Yer: İdilcan Kültür Merkezi
Saat 15.00
Adres: İmam Alim Sultan Caddesi, No: 12/19 
Natoyolu-Ankara

-08-09-10 Eylül 2016
Açlık Grevi “Katledilen Çocuklarımız İçin 
Adalet İstiyoruz”
Yer: Tekmezar Hacı Bektaş-i Veli Parkı
Saat 17.00-22.00

45 Özgür Tutsaklar tecrite karşı 7
yıl direnerek, oligarşinin hücre
politikasını boşa çıkardılar.
Şimdi ise hücreleri yakarak

imha ediyorlar

46 OHAL’e karşı güçlü bir direniş

mevsizi: Hapishaneler 

48 DHKC: Asuman Akça 

hakkında uyarımızdır!

49 İstanbul’da toplu zam: Taksi,

minibüs, servis fiyatları arttı

50 Halk Cephesi: 
Tüm Cepheliler!..  OHAL 
halkımızı ve Cephelileri teslim
alamaz! Sümsük paşalarına

benzemez Cepheliler!

51 Kanımızla kurduğumuz 
mahallelerimize kimse 

elini dahi süremez! 

52 Avrupa’da Yürüyüş: Özgür

Tutsaklarımız yalnız değildir

54 Avrupa’daki Biz: 
Tutsaklarını sahiplenmeyenler,
hiçbir değeri sonsuza kadar 

savunamazlar

56 Yitirdiklerimiz

58 Dortmund’ta yozlaşmaya karşı
eylem yapıldı!

Ankara Halk Cephesi Faaliyet Programı



“Özel mülkiyeti, sınıfları, sınıf sö-
mürüsünü ve bütün sınıf farklılıklarını
ortadan kaldırmak; rahminden çıktığı
eski toplumun mirası olan ve özel
mülkiyete dayanan bütün ekonomik,
ahlaki ve düşünsel doğum lekelerini
silmek ve komünizmin maddi-manevi
koşullarını yaratmak için; siyasi, eko-
nomik, ideolojik ve kültürel alanlarda
bazı temel dönüşümler yapmak ve
eşi görülmedik derecede şiddetli ve
karmaşık bir sınıf mücadelesinden
geçmek gerekir.” (Karl Marx, F. En-
gels, Lenin-Proletarya Diktatörlüğü
Üzerine)

Marks; yeni bir toplumun, içinden
çıktığı eski toplumun izlerini üzerinde

taşıdığını anlatır. Ve yeni bir toplum
ancak, üzerinde taşıdığı eski toplumun
“doğum lekeleri” ile mücadele ederek
gelişecektir. Bu bize aynı zamanda,
devrimcilerin de içinden çıktıkları top-
lumun “doğum lekelerini” taşıyacak-
larını anlatır. Eksiksiz ve zaafsız olma
hayali güzel olabilir, fakat devrimciler
hayalci değildir. Bilimsel gerçeklere,
kafalarındaki hayaller nedeniyle göz-
lerini kapamazlar. Gerçekler nedir? 

Küçük burjuva zaaflar olarak ni-
telediğimiz bu iç düşmanın maddi
zemini, ülkemiz koşullarıdır. Bu ko-
şulların içinden gelen insanlarımız,
beraberlerinde eski yaşam tarzının
özelliklerini de getirirler. Bu kişilik

tarzı, düzene; kültürel-ruhsal şekil-
lenme ve düşünce biçimi olarak gö-
rünmeyen onlarca bağla bağlıdır.
Dayı’nın iç düşman, Marks’ın doğum
lekesi dediği sorunlar tabii ki yeni
duyduğumuz yeni öğrendiğimiz bir
şey değildir. Geçecektir diyor Marks.
Devrimcinin rahminden büyüdüğü
kapitalizmin doğum lekelerini taşıması
doğal olduğu kadar, bu doğum leke-
lerinden kurtulmanın da maddi ko-
şullarının yeni bir üretim ilişkileri
içinde mümkün olduğunu anlatır.
Devrimci için yeni üretim ilişkileri,
içinde bulunduğu partisi, devrimci
yoldaşlık ilişkileri, devrimci ideoloji,
devrimci kültür ve ahlak, yani devrime

SAVAŞ ÖRGÜTÜ; SAVAŞA GÖRE ŞEKİLLENMİŞ
KADROLAR, KOMUTANLAR VE SAVAŞÇILARDAN OLUŞUR!

Savaş Örgütünün Kadroları İç Düşmana Teslim Olmazlar!
Küçük burjuva zaaflar olarak nitelediğimiz bu iç düşmanın maddi zemini ülkemiz

koşullarıdır. Bu koşulların içinden gelen insanlarımız, beraberlerinde eski yaşam
tarzının özelliklerini de getirirler. Bu kişilik tarzı, düzene; kültürel-ruhsal

şekillenme ve düşünce biçimi olarak görünmeyen onlarca bağla bağlıdır.
Dayı’nın iç düşman, Marks’ın doğum lekesi dediği sorunlar tabii ki yeni

duyduğumuz yeni öğrendiğimiz bir şey değildir. Geçecektir diyor Marks.
Devrimcinin, rahminden büyüdüğü kapitalizmin doğum lekelerini taşıması doğal
olduğu kadar, bu doğum lekelerinden kurtulmanın da maddi koşullarının yeni bir

üretim ilişkileri içinde mümkün olduğunu anlatır. Devrimci için yeni üretim
ilişkileri, içinde bulunduğu partisi, devrimci yoldaşlık ilişkileri, devrimci ideoloji,

devrimci kültür ve ahlak, yani devrime ait her şeydir. 

““BİZ SADECE BİR ÖRGÜTTEN BAHSETMİYORUZ;

SAVAŞ ÖRGÜTÜNDEN BAHSEDİYORUZ...”    

(DURSUN KARATAŞ)

SAVAŞ ÖRGÜTÜYÜZ,
HALK İKTİDARI İÇİN SAVAŞIYORUZ-3

İS
TİY

ORUZ

YAPACAĞIZ

Parti-Cephe Geleneğimiz Kızıldere’de Doğdu,
46 Yıl Süren Dişe Diş Bir Savaşla Büyüttük...

Yürüyüş
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ait her şeydir. 
Yani, kapitalist sistem içinde ye-

tişen hiçbir insan zaafsız değildir.
Ama bu zaaflar da yenilmez değildir.
O halde, tüm devrimcilerin öncelikli
görevlerinden biri, kendi eksik ve za-
aflarına karşı mücadele etmektir. Bunu
örgütsel olarak değerlendirirsek, bir
savaş örgütü, kadrolarının, savaşçı-
larının, komutanlarının, taraftarlarının
eksikleri ve zaaflarına karşı mücadele
ederek gelişecektir.

Savaş örgütünün kadroları olmak,
savaş örgütünün komutan ve savaş-
çıları olmak, bu görevi ertelemeksizin
yerine getirmeyi de gerektirir. Eğer,
düşmana karşı sağlam bir savaş örgütü
yaratmak istiyorsak, eğer gerçekten
devrimi istiyor ve onu almak için her
türlü bedeli ödemeye hazır olarak sa-
vaşmak ve en önemlisi bu savaşı ka-
zanmak istiyorsak, bu savaşa her za-
man hazır olmak zorundayız. Bu sa-
vaşta eğer partimizi yenilmez bir kale
gibi sağlamlaştırmak istiyorsak, başta
gelen görevlerimizden biri eksik ve
zaaflarımıza karşı mücadele etmektir.
Neden?

Çünkü; düşmanın kaleyi içten vur-
duğu koşullarda zafere ulaşmak im-
kansızdır. 

İç düşmana karşı mücadele etmenin
ve kazanmanın zemini, yaşamın her
anında, her alanda süren savaşımızdır.
Düzenle devrimin, eskiyle yeninin sa-
vaşı bu. Köhneyip çürümüş olanın yı-
kılıp yerine yeninin konulması için
süren savaş. Mücadele etmeden devrim
olmayacak, devrim olmadan halkları-
mız özgürlüğüne, vatanımız bağım-
sızlığına kavuşmayacak.

Evet, tüm bunlar için mücadele
etmek gerekiyor. Amansız bir savaşı
sürdürmek gerekiyor. AKP hükümeti,
en ufak bir muhalif sese dahi taham-
mül etmezken; Cephe, öle vura, vura
öle bir savaşı sürdürüyor.

Hayat boşluk tanımaz, diye hepi-
mizin bildiği bir söz vardır ki, bugün
Cephelinin uzanmadığı, umudun ta-
nıtılmadığı yerlerde ve halk kitlelerinde
de boşluk olmamakta, o boşluk diye
tabir edilen yerler düzen tarafından
doldurulmaktadır. Bu nedenle Cepheli
bir anının bile bu savaşın dışında ol-
masına izin vermemelidir. Çünkü bil-

melidir ki, bıraktığı boşluklar bu savaşın
dışına düşmek, düzenin kendi içine
sızmasına izin vermektir. Ve Cepheli
bilmelidir ki, kendini savaşa göre ayar-
ladığı oranda, çevresine daha fazla
umut saçacaktır.

İç düşmanla mücadele etmek, ka-
famızda soyut bir kavram olmaktan
çıkarılıp somutlanmalıdır. İç düşmanla
mücadele etmek, birincisi ideolojik
eğitim, ikincisi pratik mücadele de-
mektir. Eğer kendimizi ideolojik olarak
sürekli eğitiyor, ikincisi pratik olarak
öğrendiklerimizi uyguluyorsak ve
bunu süreklileştirmişsek, iç düşmana
karşı savaşımız da teorik bir tespit
olmaktan çıkıp, yaşama geçen bir
pratik haline gelmiş demektir.

Savaş örgütünün kadroları de-
mokratik mücadele ile illegal müca-
delenin diyalektik bağını kurar.

Nedir demokratik mücadele ile il-
legal mücadelenin bağını kurmak?

Her şeyi savaşa göre örgütlemek
demektir.

Bunun için öncelikle savaşımızın
niteliği yanında, hangi koşullarda sa-
vaştığımızı bilmek durumundayız.

Birincisi, ülkemizde emperyalizm
ve oligarşinin krizi öylesine derin-
leşmiştir ki, değil halka karşı savaşta,

birbirlerine karşı savaşlarında bile
herhangi bir hukuk, yasa, kural ta-
nımaz durumdadırlar. Halka ve dev-
rimcilere karşı savaşlarında bunun
kat be kat fazlasını yaptıklarını ve
yapacaklarını biliyoruz.

İkincisi, rakamların ortaya koy-
duğu gerçektir, ki devletin tümüyle
bu savaşa göre örgütlendiğini açık
olarak gösterir. Örneğin;

- Türkiye, kişi başına düşen polis
sayısı bakımından dünyada ikinci sı-
rada. AKP’nin iktidara geldiği günden
beri Emniyet Müdürlüğü personeli
yüzde 46 oranında artarak 300 bini
aştı.

- TSK’da 344’ü general ve ami-
raller olmak üzere 708 bin kişi görev
yapıyor.

İçişleri Bakanı Efkan Ala: “Kasım
2014 itibarıyla, 81 il merkezinde
MOBESE kurulumu tamamlanarak
faaliyete geçirilmiştir.”

- 2014 bütçesinde Emniyet’in
ödeneği, Genelkurmay’ın iki katına

yakın arttı.
- Bütçeden istihbarata da rekor pay

ayrıldı. MİT’in 2014 ödeneği 1 milyar
58 milyon lirayla Başbakanlık’tan 125
milyon fazla... Son beş yılda harca-
maları ikiye katlanan MİT, önümüzdeki
yıl Cumhuriyet tarihinin de en büyük
ödeneğini almış olacak.

- Yasal-yasa dışı dinlemeler ayyuka
çıkmış durumdadır...

- Polis, asker ve MİT’in teknik,
teçhizat, donanımı sürekli artırılmakta
ve yenilenmektedir...

Bu emperyalizm ve oligarşinin hal-
ka karşı yükselttiği savaşın nedenlerini
ve boyutlarını anlatmaktadır.

O halde, savaş örgütünün kadroları
savaşımızı örgütlerken; bu koşullarda
ayakta kalacak, örgütlenecek, gelişe-
cek, düşmana darbeler vururken halkı
örgütleyecek bir örgüt yaratma pers-
pektifinde olacaklardır.

Bunun için demokratik mücadeleyi
de militan bir tarzda ele alan ve yü-
rüten kadrolara ihtiyaç vardır. Bilinir,
ülkemizde demokratik mücadele ala-
nında da reformizmin, oportünizmin,
Kürt milliyetçiliğinin kazandığı bir
mevzi hemen hemen olmamıştır. Bu-
nun nedeni, teori ve pratiklerini silahlı
mücadele karşıtlığı üzerinden şekil-

O halde, savaş
örgütünün kadroları,

öncelikle iktidar mücadele-
si yürüttüklerini bir an bile
olsun unutmamalıdır. Sava-
şımız iktidar olmak içindir.
Halkın iktidarını kurmak

içindir. Bu savaşımızın si-
lahlı mücadele çizgisine
göre örgütlenmesidir. Si-
lahlı mücadeleye göre ör-

gütlenmek demek, her
alanda illegal örgütlenme-
ler yaratmak ve büyütmek-
tir. Her alanda, halk milisle-
rini, halk cephesini örgütle-
mek ve büyütmektir. Kırlar-
da ve şehirlerde gerilla bir-
liklerini örgütlemek ve bü-
yüterek, gerilla ordusu ve
nihayetinde halk ordusu

yaratmaktır. 
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lendirmeleridir. Bunun sonucu olarak,
demokratik mücadeleyi de militan
bir mücadele biçimi olarak ele ala-
mamakta, demokratik mücadele ala-
nında da uzlaşmacı, teslimiyetçi çizgi
ile hareket etmektedirler.

Savaş örgütü, bu pratikle silahlı
mücadele çizgisi ile ayrıldığı gibi,
aynı zamanda demokratik mücadeleyi
ele alışıyla da ayrılır. AKP iktidarının,
OHAL yasaları ile gündeme getirdiği
son saldırılarına alınan tavır da bunun
bir örneğidir. Reformizm, oportünizm,
Kürt milliyetçiliğinin peşine takılarak
AKP-CHP-MHP ile ortak mitinglerde
boy göstermeye çalışırken, AKP ik-
tidarı oligarşinin tüm güçlerini bir-
leştirerek halka karşı savaşı büyüt-
meye çalışıyordu. Bunun karşısında,
mahallelerde halkı sokaklara çıka-
rarak, milis güçleri ve halkın diğer
kesimleriyle mahalleleri AKP’nin
saldırgan faşistlerine karşı savunarak
daha ilk andan direniş örgütleyen
devrimciler oldu. AKP iktidarı, OHAL
yasaları ile bırakalım savunma hakkını,
avukatlık yapmayı olanaksız hale ge-
tirirken, bunun karşısında direnen ve
AKP iktidarını gerileten devrimci
avukatlar oldu. Hapishanelerde dev-
rimci tutsakları saldırının hedefi yap-
tılar, zindanları direniş alanına çeviren,
hücreleri yakarak yeni direniş biçimleri
de geliştiren Özgür Tutsaklar oldu.

Savaş örgütünün kadroları tek ba-
şına bulundukları alanda bir örgüt
yaratan olmalıdırlar. Önderlerimizden
Niyazi Aydın’ın sözü aklımızdan çık-
mamalıdır; “Ben varsam Devrimci
Sol var”  Bu söz bize tek bir kadro-
muzun bile bulunduğu birim ve alanda
hareketi örgütleyebileceğini anlatır.
Dünya devrim tarihinde de bunun ör-
nekleri vardır. Tek bir devrimci, bir
fabrikayı örgütler, bir mahalleyi ör-
gütler, bir köyü örgütler ve mücadeleye
katar. Sıfırdan başlayarak; önce halkı
tanır, halkın özelliklerini öğrenir,
halkla kaynaşır, kendini kabul ettirir
ve giderek halkı adım adım örgütler
ve savaşa kazanır.

Savaş örgütünün kadroları, sadece
demokratik mücadele alanı ve yön-
temleri ile savaşın zafere taşınamaya-
cağını bilirler. Sadece demokratik mü-
cadeleyle yetinmek, iktidar mücadelesi

yürütmemek demektir. Ki, iktidar mü-
cadelesi yürütmeyen bir hareketin de-
mokratik haklar ve özgürlükler alanında
da başarı elde etmesi, faşizm koşulla-
rında mümkün değildir.

O halde, savaş örgütünün kadroları,
öncelikle iktidar mücadelesi yürüt-
tüklerini bir an bile olsun unutma-
malıdır. Savaşımız iktidar olmak için-
dir. Halkın iktidarını kurmak içindir.
Bu savaşımızın silahlı mücadele çiz-
gisine göre örgütlenmesidir. Silahlı
mücadeleye göre örgütlenmek demek,
her alanda illegal örgütlenmeler ya-
ratmak ve büyütmektir. Her alanda,
halk milislerini, halk cephesini ör-
gütlemek ve büyütmektir. Kırlarda
ve şehirlerde gerilla birliklerini ör-
gütlemek ve büyüterek, gerilla ordusu
ve nihayetinde halk ordusu yaratmak-
tır. O halde, savaş örgütünün kadroları,
savaşçıları, komutanları Stratejik He-
defe kilitleneceklerdir.

Savaş Örgütü
Kadrolarının Stratejik
Hedefe Kilitlenmesi
Zorunluluktur

“Savaş örgütünün kadrosu, politi-
kası, eylemi, örgütlenme tarzı, çalışma
tarzı... tüm hepsi stratejik hedefe kilit-
lenmiştir.” Bundan ne anlamalıyız?

Savaş stratejimiz, Politikleşmiş As-
keri Savaş Stratejisidir. Bu, savaşı-

mızın, “öncü savaşı” aşamasından
geçen bir halk savaşı olduğunu anlatır.
O halde, savaş örgütünün kadrolarının
birinci görevi bu savaşın örgütlenmesini,
kurmaylığını yapmaktır. Nasıl yapacak? 

Kendisi savaşa hazır olacak. Halkı
savaşa göre örgütleyip, savaştıracak. 

Kendisi savaşa hazır olmak ne de-
mektir?

Bir savaş örgütünün kadrosu her
şeyden önce ölmeye ve öldürmeye
hazırdır. Çünkü, savaşın doğası ölmek
ve öldürmek üzerine kuruludur. Ölmeye
ve öldürmeye hazır olmayanlar, sava-
şamazlar, halkı savaştıramazlar. Küçük
burjuvazi, ölüm kelimesinden pek hoş-
lanmaz. Küçük burjuvazi ideolojisi
gereği idealist bakış açısına sahiptir.
Nesnel gerçekleri kavramak ve nesnel
gerçekler üzerinden hareket etmek ye-
rine, kendi duygularını, düşüncelerini,
korkularını, kaygılarını, alışkanlıklarını
temel almak ister. Savaşın doğasına
da bu nedenle itiraz eder, ölmemenin
ve öldürmemenin olduğu bir mücadele
biçimi hayal etmeye çalışır. Elbette,
savaşın nesnel gerçekliği, küçük bur-
juvazinin hayallerine göre biçimlenmez.
Savaşın yasaları sınıflar arasındaki uz-
laşmaz çelişkilerinin derinliği; yarattığı
çatışmanın ideolojik, politik, örgütsel,
tarihsel birikimi üzerinden şekillenir.
Ve milyonların katledildiği yıkıcı bir
savaştır bu. Bu savaşın yaratıcısı em-
peryalizm ve oligarşik güçler, yani sö-
mürücülerdir. Sömürü düzenlerinin
devamı için savaşırlar. Haksız ve gayrı
meşru durumdadırlar. Savaşın diğer
cephesinde halklar vardır, ki emper-
yalizm ve oligarşinin sömürü düzen-
lerine son vermek için savaşmak du-
rumunda kalırlar. Haklı ve meşru bir
savaş yürütmektedirler. Bu durumda,
ölmek ve öldürmeye hazır olmak, halk
güçleri için bir tercih sorunu değildir,
savaşın yasalarına uygun hareket et-
menin bir gereği, bir zorunluluktur.

Ölmek ve öldürmeye hazır olmak
ne demektir? Ölmek ve öldürmeye
hazır olmak, sınıf bilincine sahip ol-
maktır. Ölmeye ve öldürmeye hazır
olmak, iktidar bilincine sahip olmaktır.
Stratejik hedef iktidar hedefidir. Sa-
vaşımız; emperyalizm ve oligarşinin
ülkemizden başlayarak tüm dünyada
iktidarına son verme, halkın iktidarını

“Savaş örgütünün
kadrosu, politikası, eylemi,
örgütlenme tarzı, çalışma
tarzı... tüm hepsi stratejik

hedefe kilitlenmiştir.”
Bundan ne anlamalıyız?
Savaş stratejimiz Politik-

leşmiş Askeri Savaş Strate-
jisidir. Bu savaşımızın,

“öncü savaşı” aşamasından
geçen bir halk savaşı oldu-
ğunu anlatır. O halde, savaş
örgütünün kadrolarının bi-
rinci görevi bu savaşın ör-
gütlenmesini, kurmaylığını
yapmaktır. Nasıl yapacak? 

Kendisi savaşa hazır ola-
cak. Halkı savaşa göre ör-

gütleyip, savaştıracak
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kurma savaşıdır. Savaşımızın niteliği
de doğal olarak buna uygun şekillen-
miştir. Savaşımızın stratejisi doğal
olarak buna uygun belirlenmiştir. Sınıf
çelişkilerinin keskinliği, halk güçleri
için tüm dünyada yaşamı ölümden
beter hale getirmiştir. Denilebilir ki,
savaşmadan yaşamak olanaksız hale
gelmiştir.

Sınıflı bir toplumda yaşarken, sınıf
savaşı içindeyken; duygu ve düşünce-
lerimizde kin duygusunun, intikam
anlayışının, ilk fırsatı bulduğunda öç
alma isteğinin bulunmaması da düşü-
nülemez. Doğanın işleyiş yasasına ay-
kırıdır bu. Savaş; iktidar hedefiyle
sınıf kininin, yani yaşadığımız yok-
sulluğun, gördüğümüz zulmün hesabını
sorma isteğinin, diğer bir ifade ile
adalet isteğinin birleştiği bir mücade-
ledir.

Sadece son yılların dökümüne ba-
kalım:

Dünyada 840 milyon insan her
gün yatağına aç giriyor.

Her yıl 18 milyon insan direk aç-
lıktan, 70 milyonu ise açlığa bağlı se-
beplerden ölüyor. Bunun tek bir sebebi
vardır: EMPERYALİZM! Emperya-
lizm sömürü, talan ve kar düzenidir.
Bir avuç asalağın dünya zenginliklerinin
çoğuna el koyması milyarlarca insanın
açlık, susuzluk ve sefalet içinde yaşa-
masının bedelidir. Dünya gıda pazarının
%85’ini Cargill, Archer Midland, Bun-
ge ve Lovis Dreyfus gibi 10 büyük
tekel kontrol ediyor ve onların kar
hırsı yüzünden 840 milyon insan açlık
çekiyor, milyonlarcası açlıktan katle-
diliyor!

- Dünyanın toplam varlıklarının
%80’ine dünya nüfusunun sadece
%9’luk bir azınlığı sahip. Nüfusun
geri kalan %91’i ise %20’yi paylaşmak
zorunda. 

- BM açıklamasına göre dünyada
yaşayan 6 milyar insanın %67’si yok-
suldur. Dünyanın en fakir 61 ülkesinin
dünya toplam gelirinden aldığı pay
sadece %6’dır.

- Öte yandan temel hak ve özgür-
lükler açısından bugün burjuva de-
mokratik ülkelerin bile tamamı fa-
şizmin sınırındadır.

Bu tablo, savaş örgütünün kadroları
için emperyalizme, faşizme, kinle

dolmanın nedenidir. Sınıf kini; hal-
kımızın açlığına, yoksulluğuna son
vermek, zulme son vermek için savaş
örgütü kadrolarının temel motivasyon
kaynağı olacaktır. Savaş örgütü kad-
roları bu tabloyu içinde hissedecekler;
tüm sorunlara, olaylara, yaşama, çe-
lişkilere öncelikle bu tablo çerçeve-
sinde bakacaklar. Bu temel çelişkinin
çözümüne hizmet etmeyen; herhangi
bir konuyu, herhangi bir sorunu, ön-
celik ve temel sorun haline getirme-
yecek; tüm gücüyle temel çelişkinin
çözümüne yoğunlaşacaktır.

Savaş örgütünün kadroları, bulun-
duğu birimi, alanı savaşa göre örgüt-
leyecektir. Savaşa göre örgütlenmek,
aklımıza ilk gelenin legal, düşmanın
gözü önünde ilişki yürütmek değil;
demokratik faaliyetlerimizin bile düş-
manın örgütleniş biçimini çözemediği,
gizlilik kurallarına uygun örgütlenmesi;
asıl olarak ise illegal alanın örgütlen-
mesine yoğunlaşmaktır. İllegal alanın
örgütlenmesi, kadro için artık bir alış-
kanlık haline gelir. Her yere, her ola-
nağa bakarken, aklına illegal alanın,
silahlı mücadelenin ihtiyaçları gele-
cektir. Her yere her olanağı bakarken,
aklına savaşın örgütlenmesinde stratejik

bölgeler ve alanlar gelecektir. Gücü-
müzü, bu çerçevede yoğunlaştıracak,
savaş örgütünü stratejik hedefe kilit-
lenmiş sıkılı bir yumruk haline geti-
recektir.

Bileceğiz ki, stratejik hedefe kilit-
lenmenin önündeki engeller, dış düş-
man olduğu kadar, iç düşman dediğimiz
küçük burjuva zaaflar ve eksiklerdir.
İç düşmana karşı mücadelemizin bir
yanı da budur, stratejik hedefe yönel-
memizin önündeki engelleri kaldırmak.
Bu mücadelemizi kendimizden baş-
layarak tavizsiz, uzlaşmasız sürdüre-
ceğiz. Küçük burjuva zaafların kökeni
bireycilik, bencilliktir. Bu burjuva
ideolojisidir. Savaş örgütünün kadro-
larında bireyciliğe-bencilliğe, yani bur-
juva ideolojisine saflarımızda izin ve-
remezler. Bilirler ki, burjuva ideolojisini
kendi içimizde taşıyarak burjuvaziye
karşı savaş kazanamayız.

Savaşımızda bireyselliğin en uç
görünüm biçimlerinden biri rahata
düşkünlüktür. “Ben” yenilmediği ve
aşılmadığı sürece, tüm yaşam bunun
etrafında değerlendirilmeye ve gö-

rülmeye başlanır. “Ben” rahat çalışma
olanaklarına sahip olmalıdır. “Ben”
kendi karar verdiği kadar yük omuz-
lamalıdır.

“Ben” her şeyin en iyisini bilen
görünümünde ortaya çıkar. Ahkam
kesmeye bayılır. Fakat iş yapma, sa-
vaşma sırası kendine gelince, mız-
mızlanmaya ya da ayak diremeye
başlar. Yaşamında oluşturduğu statü-
koların bozulmasını istemez. Yeni
mücadele biçimleri, yeni örgütlenmeler
yaratmak için düşünmez.

Bireyselliğin, kendini beğenmiş-
liğin en uç noktası kendini dayatmaktır.
“Ben” kendini dayatır, savaşın geli-
şiminin önünde ayak diretir. Savaşın
gereklerini yerine getirmede yeter-
sizleşmektedir. Savaşı geliştiren değil,
durağanlaştıran, statü yaratan bir dü-
şünme ve yaşam anlayışı biçimidir,
statükocu bir kişilik yapısının kendisini
aşamamasının somut bir belirtisidir.
Örgüte kendimizi dayatma ve ayak
direme değişik biçimlerde olabilir.
Bulunduğumuz alanda savaşı gelişti-
remiyorsak, yeni alternatif kadrolar
yetiştiremiyorsak, üretici ve yaratıcı
yeni mücadele yöntemlerini yaşama

Devrim tam da bu kitle-
lerin eseri olacaktır. O hal-
de, bir savaş örgütü bu kit-
leleri örgütleyecek ve sa-
vaştıracaktır. Bunun için,

savaş örgütünün “şu sava-
şamaz”, “bundan savaşçı
olmaz” gibi tercihler yapa-
cak bir lüksü yoktur. Savaş
örgütü tüm halkı savaştıra-
cak bir perspektife sahip

olmak durumundadır. Kim-
dir tüm halk? Bir avuç iş-
birlikçi ve hain dışındaki

herkestir. Ancak bir kişi ya
da kişiler artık örgütümüzü
ideolojik-politik olarak çü-
rütmeye başlarsa, o zaman
o kişi ile bağımızı keseriz.
Bunun dışındaki herkesi
eğitmek ve savaştırmak,

savaş örgütü kadrolarının
görevidir. 
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geçiremiyorsak, kendimizi dayatmaya
başlamışızdır.

Savaşın içinde her zaman bizden
kaynaklanan eksikliklerimiz olacaktır.
Eski yaşam tarzından ve onun etkile-
rinden bir çırpıda kurtuluvermek ola-
naksızdır. Asıl sorun ise stratejik he-
defimizden kopmadan eksikliklerimizi
aşma yönünde göstereceğimiz çaba-
dır.

Savaş Örgütü Herkesi
Savaştırır Ama
İdeolojik-Politik
Çürümeye İzin Vermez

“Biz, kapitalizm altında büyümüş,
kapitalizm tarafından yoksun bıra-
kılmış ve bozulmaya uğramış ama
kapitalizmle mücadelenin çelikleşti-
receği o erkek ve kadınlarla sosyalizmi
kurmak istiyoruz.” (Lenin)

Ne anlatır Lenin burada?
Devrim gerçeğini anlatır. Devrim

halkla yapılır, sosyalizm halkın iktidarı
ile inşaa edilir. Bu halk, bilinmeyen
bir yerden bilinmeyen yöntemlerle ge-
len insan topluluğu değildir. Halk ka-
pitalist sistem içinde yaşayan ve sö-
mürülen insan topluluğudur. Bu sömürü
ve baskı sistemi altında, kişiliği, kültürü,

ahlak anlayışı, düşünce tarzı, yaşam
biçimi, bilinci... hem olumlu ve hem
de olumsuz yanlarıyla şekillenen insan
topluluğudur. Bu nedenle halk, hem
kapitalizmin bilincini bulandırdığı,
burjuva ideolojisinin etkilerini üzerinde
taşıyan bir kitle, ama aynı zamanda
emperyalist ve oligarşik sınıflarla çelişki
ve çatışma içinde, mücadelenin çelik-
leştirdiği bir sınıftır.

Devrim tam da bu kitlelerin eseri
olacaktır. O halde, bir savaş örgütü bu
kitleleri örgütleyecek ve savaştıracaktır.
Bunun için, savaş örgütünün “şu sa-
vaşamaz”, “bundan savaşçı olmaz”
gibi tercihler yapacak bir lüksü yoktur.
Savaş örgütü tüm halkı savaştıracak
bir perspektife sahip olmak durumun-
dadır. Kimdir tüm halk? Bir avuç iş
birlikçi ve hain dışındaki herkestir.
Ancak bir kişi ya da kişiler artık örgü-
tümüzü ideolojik-politik olarak çürüt-
meye başlarsa, o zaman o kişi ile ba-
ğımızı keseriz. Bunun dışındaki herkesi
eğitmek ve savaştırmak, savaş örgütü
kadrolarının görevidir. 

Sonuç olarak:
- Savaş örgütü, dünyayı ve ülkeyi

tahlil etmiş, kendini bugünün dünyası
ve ülkemiz gerçekleri çerçevesinde
savaşa göre örgütlemiştir

- Savaş örgütü olmak ideolojik
netliğe sahip olmaktır

- Savaş örgütü, stratejik hedefinden
hiçbir zaman kopmaz... demiştik. Sa-
vaş örgütünü incelemeye devam ede-
lim.

- Savaşa göre şekillenmiş kadrolar,
komutan ve savaşçılar olmadan da
bir savaş örgütü olmak mümkün de-
ğildir. Diğer bir ifade ile:

- Bir savaş örgütünün kadroları,
komutanları, savaşçıları savaşa göre
şekillenmiştir.

- Savaşa göre şekillenmek, bugün
sahip olduğun ve yarın sahip olacağın
özelliklerle yetinmemek sürekli ye-
nilenmek ve gelişmektir.

- Halkı nasıl örgütleyeceğiz? Dü-
şünce tarzımız devrimci olacak. Ya-
şamımız devrimci olacak. Çalışma
tarzımız devrimci olacak.

- Savaş örgütünün kadroları iç
düşmana teslim olmazlar

- Savaş örgütünün kadroları de-
mokratik mücadele ile illegal müca-
delenin diyalektik bağını kurar

- Savaş örgütü kadrolarının stratejik
hedefe kilitlenmesi zorunluluktur.

- Savaş örgütü herkesi savaştırır
ama ideolojik-politik çürümeye izin
vermez

Ankara Açlık Grevi Günlükleri
59. Gün – 24 Ağustos: Sabah 8.30’da
İdilcan Kültür Merkezi’ne geldim.
İki arkadaş öğleden sonra Yürüyüş
Dergisinin dağıtımına çıktı çok va-
kitleri olmasa da yarım saat içinde
30 dergi ulaştırdılar halkımıza. 

60. Gün - 25 Ağustos: Sabah çayımızı
ziyeretçilerimle birlikte yudumladık.
İki arkadaş Yürüyüş dergisinin 534.
sayısının dağıtımına çıktılar 30 adet
dergi ulaştırdılar halkımıza. Bugün
Cuma ve Cumartesi Dikmen Âşık
Mahsuni Şerif parkında saat 17.00 -
22.00 arasında masamız olacak. 

61. Gün – 26 Ağustos: Ankara’da
sürdürülen açlık grevinde 61. gününde
Zeynel abi bayrağı devrediyor. Sabah
09.00’da dernekte günümüz başlıyor.
Akşam kararlaştırdığımız gibi Dikmen

Aşık Mahsuni Parkı’nda masamızı
açıyoruz.  Masaya ilgi yoğun olunca
saat 23.00’a kadar kalıyoruz parkta.
62. Gün – 27 Ağustos: 
Bugün sabah onda dernekte başlıyoruz
günümüze. TAYAD’lılar bugün ki ko-
nuklarımız. Görüşten gelenler bize
tutsaklarımızın durumu hakkında bilgi
veriyor. Tekirdağ Hapishanesi’ndeki
işkenceler öfkemizi büyütüyor.  

63. Gün - 28 Ağustos: Güne gazete-
lerimizi okuyarak başlıyoruz. Bu sırada
68 kuşağından bir devrimci ablamız
bizimle sohbet etmeye geliyor. Şe-
hitlerimizden Esma Polat’ı tanıdığını
söyleyip onunla ilgili anısını anlatıyor...
Ablanın gözlerinin içi parlıyordu, "öl
dese ölürdüm o kadar çok seviyordum"
diyordu. 

64. Gün - 29 Ağustos: Bugün Dev-

rimci İşçi Hareketi olarak açlık grevi
nöbetini biz devraldık. İzmir Şakran
Hapishanesi’den Özgür Tutsak Nurhan
Yılmaz'dan fax aldık bugün. TAYAD’lı
Ailelerimiz ziyaretimize geldi ve tut-
saklarımızın son durumları ile ilgili
bilgi edindik.

65.Gün - 30 Ağustos: Sabah saat
8.00 İdilcan Kültür Merkezine geldik.
Dev- Genç'li arkadaşlarımız ziyareti-
mize geldi.  Ziyaretçilerimizle ve
gelen dostlarımızla sohbet ettik. Bu-
günümüzde böyle sona erdi.

AAdalet İçin Açlık Grevimiz Kararlılıkla, Coşkuyla Sürüyor

Yürüyüş
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TSK, 24 Ağustos’ta
sabaha karşı saat 04.00
sularında üç yıldır IŞİD'in
kontrolünde olduğu söy-
lenen Suriye toprakların-
daki Cerablus bölgesine
"Fırat Kalkanı" adı al-
tında askeri harekat baş-
lattı. 

Yapılan ilk açıklama-
lara göre F 16'larla hava-
dan yapılan bombardıma-
nın arkasından TSK zırhlı
birliklerle Suriye topraklarına karadan
da girerek IŞİD mevzilerini bomba-
ladı. Yapılan açıklamalarda TSK'ya
Türkiye'deki kamplarda bekleyen
ÖSO adındaki işbirlikçilerin de eşlik
ettiği söyleniyor. 

Operasyonun ilk gününde TSK'nın
girdiği bölgelerin IŞİD'ten temizlen-
diği açıklandı. 

Operasyonun yapıldığı gün Tür-
kiye'ye gelen ABD Başkan Yardımcısı
Joe Biden yaptığı açıklamada "Tür-
kiye'nin IŞİD'i Cerablus'tan atmak
ve YPG'nin Fırat'ın batısına ilerle-
mesini durdurmak için düzenlediği
operasyona ‘planlama aşaması da-
hil’ yardım ettiğini açıkladı. Pentagon,
hava saldırılarıyla destek verdiğini
duyurdu. 

TSK kaynakları ise ‘hudut gü-
venliği, IŞİD'le mücadeleye destek
ve ardından ‘terör ve teröristlerden
arındırılmış bölge’ oluşturularak bu-
raya bölge insanının yerleştirileceğini
belirtti.” (Cumhuriyet, 25 Ağustos
2016) 

PYD adına yapılan açıklamalarda;

TSK'nın operasyonu IŞİD'i bölgeden
temizlemek için değil, kendilerine
karşı yapıldığı söyleniyor... 

"Fıratın batısı kırmızı çizgimiz-
dir" diyen AKP ise Cerablus bölge-
sinde IŞİD'ten boşalan yerlere PYD'nin
yerleşmesine karşı, Fırat'ın doğusuna
çekilmediği taktirde PYD'nin de he-
defleri olacağını saklamıyor... 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavu-
şoğlu bunu şöyle ifade etti. “Suriye
Demokratik Güçleri içindeki YPG
unsurları da bir an evvel Fırat’ın

doğusuna geçmelidir.
ABD de bunun sözünü
verdi, bizim yaptığımız
anlaşma da bu, aksi
takdirde biz Türkiye
olarak gereğini yaparız,
gereğini de yapacağız.
Çok net bir şekilde bunu
söylüyoruz, bunların
gizli ajandalarına da
fırsat vermeyeceğiz.”

Sınır ötesi operasyo-
nun yapıldığı gün An-

kara'da AKP ile görüşmeler yapan
ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden,
"YPG, Fırat'ın doğusunda kalmazsa
desteğimizi kaybedecek" diyerek
AKP-TSK'nın Suriye'ye saldırısını
desteklemiştir. 

Kaderini Emperyalizme 
Teslim Edenlerin, 
Bağımsız İradeleri Olamaz!

Fırat'ın doğusuna çekilmeyle ilgili
YPG resmi sözcüsü Redur Xelil yap-
tığı açıklamada “Türkiye’nin Cerab-

lus müdahalesi düşmanca bir tu-
tumdur. Bu operasyonun asıl hedefi
DAİŞ’ten ziyade Kürt halkı ve ka-
zanımlarıdır. Biz Fırat’ın batısında,
Demokratik Suriye Güçleri içinde
yer alıyoruz. Orada kendi toprak-
larımızda bulunuyoruz. Bazılarının
isteği doğrultusunda kendi toprak-
larımızdan çıkmayız. Biz ne Türkiye
ne de başka bir gücün isteği doğ-
rultusunda hareket etmeyiz.

Türkiye devleti, bizim oradaki
pozisyonumuzu kendi çıkarlarına
göre şekillendiremez. Güçlerimiz

Suriye’de İşleyen,
ABD Emperyalizminin

İmparatorluk
Politikalarıdır;

İşbirlikçiler, Kullanılıp
Bir Kenara
Atılmaktan

Kurtulamaz!

AMERİKAN EMPERYALİZMİNİN
İMPARATORLUK,

AKP FAŞİZMİNİN İKTİDAR SAVAŞINDA;
DÖKÜLECEK KANIMIZ YOK!

“Fırat’ın Batısında Ya da Doğusunda” Olma Tartışması Emperyalizme Aittir.
Kürt Milliyetçi Hareket Emperyalizmin “Kara Ordusu” Olmayı Üstlenerek

Teslimiyet ve İcazet Sınırlarını Başından Kabul Etmiştir! Emperyalizmin İcazet
Sınırlarını Kabul Edenlerin, Asla Kendilerine Ait Toprakları Olamaz!
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orada kalacaklardır ve herhangi bir
geri çekilme söz konusu olmaya-
caktır. Hiç kimsenin ‘YPG oradan
geri çekilsin’ dayatmasında bulunma
hakkı yoktur ve biz bunu kabul et-
meyiz” dedi. 

Fakat; ABD Başkan Yardımcısı
Joe Biden'in "YPG, Fırat'ın doğu-
sunda kalmazsa desteğimizi kaybe-
decek" açıklamasından hemen sonra
YPG'nin Fırat'ın doğusuna çekildik-
lerini açıkladılar. 

Bu da göstermektedir ki, kaderini
emperyalistlerin eline teslim edenlerin
kendi iradeleri yoktur. Kendi çıkarları
yoktur. Ne isteyip ne istemediklerinin
bir önemi yoktur. Emperyalistlerin
çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yap-
mak zorundadırlar. YPG resmi söz-
cüsü Redur Xelil’in yaptığı açıklama
ve sonrasında yaşanan pratik,
YPG’nin nasıl bir kullanılma ilişki-
sinin içinde olduğunu göstermiştir. 

İşbirlikçiler Kullanılır, 
Kullanım Süresi Bitince
Bir Kenara Atılır

Emperyalistler Esad iktidarını yık-
mak için IŞİD’i, El Nusra’yı, Özgür
Suriye Ordusu (ÖSO) çatısı altındaki
tüm işbirlikçileri kullandı.  İşbirlikçi
Arap devletlerini, Türkiye oligarşi-
sinin temsilcisi işbirlikçi AKP’yi kul-
landı. Esad iktidarını deviremeyince
kullanım süresi dolan işbirlikçileri
bir kenara attılar. 

Emperyalistlerin kullanıp bir kenara

atıtığı ilk IŞİD oldu. Kendi yarattıkları
IŞİD’i bir anda dünyanın en tehlikeli
örgütü ilan ediverdiler. 60 ülke birleşip
savaş açtı IŞİD’e karşı. 

Kafa kesen, tecavüz eden bir ca-
navar olarak tüm dünyanın başına
tehdit olarak gösterdiler. Ve IŞİD,
mutlaka yok edilmeliydi... 

Oysa IŞİD başından beri kafa ke-
sen, kadınlara tecavüz eden, katlet-
tiklerini toplu mezarlara gömen, kitle
katliamı yapan bir örgüttü... IŞİD
bütün bunları Esad’ı yıkmak için ya-
parken, medyada çıkan tüm haberlere
rağmen emperyalistler görmezden
geldiler... Taa ki, kullanım süresi bi-
tinceye kadar IŞİD’i besleyip bü-
yütmeye devam ettiler... 

Bugün de esas olarak IŞİD’i yok
etmek için mücadele etmiyorlar, Or-
tadoğu politikalarının doğrultusunda
IŞİD’i kullanmaya devam ediyorlar... 

IŞİD ‘Canavar’,
ABD ‘Kurtarıcı’,
Kürt Milliyetçileri,
Emperyalizmin
‘Kara Gücü’ 

Amerika ve diğer emperyalistler
Suriye topraklarına fiili saldırıyı
IŞİD’e karşı mücadele adı altında
gerçekleştirdiler. 

Bunu da IŞİD’i Irak’ta Ezidilerin
yaşadığı Şengal bölgesine, Suriye’de
Kürt halkının yaşadığı Rojava ve
Kobani bölgelerine saldırtarak yap-
tılar.  Amerika havadan IŞİD’e karşı

bombardıman yaparak Ezidiler’in ve
Kürt halkının “kurtarıcısı” oldu. 

IŞİD, Şengal’de, Rojava ve Ko-
bani’de Ezidileri ve Kürt halkını kat-
letmeye gelen canavar, ABD ve diğer
emperyalistler kurtarıcı... 

Amerika’nın Suriye topraklarına
fiili saldırısı böyle meşrulaştırıldı.

Suriye’de emperyalistler tarafın-
dan kullanılmaya can atan Kürt mil-
liyetçi hareket ise hava destekli Ame-
rikan kuvvetlerinin “kara gücü” ola-
rak IŞİD’e karşı savaşan, kendi hal-
kını koruyan ve zaferden zafere koşan
“kahraman” ilan edildi... 

Ancak Kürt milliyetçilerin “gö-
revi” Rojava’yla, Kobani’yle sınırlı
kalmadı, IŞİD’in hakim olduğu fakat
Kürtlerin değil, Arapların çoğunlukta
yaşadığı Cerablus, Menbiç, Rakka
gibi bölgeleri de “kurtarması” istendi... 

Kürt milliyetçileri Suriye’de ABD
başta olmak üzere emperyalistlerin
“kara gücü” olmayı “IŞİD’e karşı
mücadele” ve “devrim” diye meş-
rulaştırmaya çalıştı. Kürt halkının
yoğunlukta bulunmadığı Cerablus,
Menbiç, Rakka gibi yerlerde kulla-
nılmayı ise “IŞİD zulmüne karşı
Suriye halkının özgürleştirilmesi
hamlesi” gibi “ulvi” gerekçelerle
meşrulaştırılmaya çalışıldı. 

Emperyalistler de işgal ettikleri
bütün bölgeleri “demokratikleştir-
me” adı altında işgal ediyordu, aynı
taktiği Kürt milliyetçileri kullanıyor.
Amerika havadan, Kürt milliyetçileri
karadan Suriye’yi “demokratikleş-

İşbirlik-
çi AKP,
ABD’den;
PYD’n in
Fırat’ın do-
ğusuna çe-
kilmesini

istiyor. Bunu kabul etmeyeceklerini söyleyen YPG’nin  resmi
sözcüsü Redur Xelil şu açıklamayı yapıyor; “Türkiye’nin
Cerablus müdahalesi düşmanca bir tutumdur. Bu operasyonun
asıl hedefi DAİŞ’ten ziyade Kürt halkı ve kazanımlarıdır.
Biz Fırat’ın batısında, Demokratik Suriye Güçleri içinde
yer alıyoruz. Orada kendi topraklarımızda bulunuyoruz.
Bazılarının isteği doğrultusunda kendi topraklarımızdan
çıkmayız. Biz ne Türkiye ne de başka bir gücün isteği doğ-
rultusunda hareket etmeyiz.

Türkiye devleti, bizim oradaki pozisyonumuzu kendi
çıkarlarına göre şekillendiremez. Güçlerimiz orada kala-
caklardır ve herhangi bir geri çekilme söz konusu olma-
yacaktır. Hiç kimsenin ‘YPG oradan geri çekilsin’ dayat-
masında bulunma hakkı yoktur ve biz bunu kabul etme-
yiz.”

Ancak ABD, "YPG, Fırat'ın doğusunda kalmazsa des-
teğimizi kaybedecek"diyerek yapması gereken talimatı
veriyor. 

ABD’nin talimatı üzerine YPG, Fırat’ın doğusuna çe-
kildiklerini ve IŞİD’e karşı Rakka’da savaşmak için
hazırlık yaptıklarını açıklıyor... 

Rakka Kürt halkının yaşamadığı bir bölgedir. Tamamen
ABD’nin çıkarları neyi gerektiriyorsa Kürt milliyetçi hareket
orada “kara gücü” olarak görevini yapıyor. 

Emperyalizmin Kara Gücü Olanların Bağımsız İrade-
leri Yoktur, Olamaz!

Yürüyüş
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tiriyorlar...”
Bugün de AKP aynısını yapı-

yor, fakat artık IŞİD’e karşı mü-
cadele yalanı kimseyi ikna etmiyor. 

Bütün kötülüklerin anası IŞİD
değil, emperyalistlerdir. IŞİD, em-
peryalistlerin politikalarını hayata
geçirmek için kullandığı bir kukladır. 

Gerçekler gün gibi ortadadır.
AKP, “şu kadar köyü IŞİD’ten
temizledik, Cerablus’u kurtardık”
gibi sahte zaferlerle kimseyi kandı-
ramaz. 

AKP’nin asker çıkarttıp sahte za-
ferler kazandığı Suriye topraklarını
IŞİD zaten bir hafta öncesinden bo-
şaltmıştır… Bu basında yer aldı ve
IŞİD’çilerin bir bölümü ABD’nin
onayında Türkiye sınırlarından bizim
topraklarımıza sokuldu… Bir bölümü
ise başka bölgelerde kullanılmak üzere
kontrollü bir şekilde Cerablus’tan,
Mınbiç’ten nakledildi... ABD, Rusya
ve AKP anlaşmalı bir oyun sürüyor... 

AKP’nin Suriye’ye Asker 
Çıkartması, 
Emperyalistlerin Onayı 
Dahilindedir!

AKP ile emperyalistler anlaşmıştır.
Anlaştıkları nokta AKP’nin emper-
yalistlerin kullanımına kendini sı-
nırsız açmasıdır. 

AKP, oligarşi içi çatışmada
ABD’ye "Fethullahçılara karşı beni
harcamayın, benim işimi bitirmeyin.
Biz istediğiniz her şeyi yapmaya ha-
zırız, bizi kullanın" diyor… Ve AKP
Suriye’ye asker çıkartarak uşaklığını
kanıtlamıştır...  

AKP, “tam uşaklık” konusunda
anlaşmıştır emperyalistlerle... 

Tam uşaklığının karşılığında ise
ABD’den PYD’nin “Fırat’ın batı-
sından çekilmesini" istemiş ve is-
tediğini almıştır. 

Ve AKP emperyalistlere;
“SURİYE’DE ve ORTADO-

ĞU’DA PYD’Yİ DEĞİL, BİZİ
KULLANIN” demektedir.

AKP, emperyalistlerle bu konuda
da anlaşmıştır. Fakat bu, ABD’nin
PYD’den vazgeçtiği anlamına gel-
mez. PYD, emperyalistlerin Suri-
ye’nin değişik bölgelerinde kullanmak

için elinin altında tuttuğu
“kara gücü” olmaya devam ediyor.
Emperyalistleri doğrudan karşılarına
almadıkları sürece bundan da geri
dönüşleri yoktur. 

ABD, PYD ile AKP iktidarı ara-
sındaki çelişkileri kullanarak AKP
ve TSK’yı Suriye’de en işlevsel bir
güç olarak kullanabileceği duruma
getirmiştir. 

AKP de, PYD de kaderlerini em-
peryalistlere bağlamışlardır. İkisi de
emperyalistlerin kullanımına kendi-
lerini açma konusunda birbirleriyle
yarışmaktadır. 

ABD her ikisini de istediği zaman,
istediği şekilde kullanabileceği bir
duruma getirmiştir. 

Burada şunu da belirtelim; kulla-
nılan güçlerden gerek AKP’nin, ge-
rekse  PYD’nin kendi çıkarları doğ-
rultusunda “istekleri” olamaz mı?
Elbette olacaktır. Ancak bu Ameri-
ka’nın bölge politikalarına ters düş-
mediği sürece ve Amerikan çıkarla-
rına hizmet ettiği sürece olabilir. Çı-
karlarıyla çelişmediği ve çıkarlarına
hizmet ettiği sürece Amerika kul-
landığı güçlerin de “gönlünü hoş
tutmaya” çalışacaktır. 

PYD’nin Fırat’ın doğusuna çe-
kilmesi AKP’nin istediğidir. Nitekim
PYD önce itiraz etse de eli mahkum
ABD’nin talimatını yerine getirmiştir. 

Ancak AKP’nin işi daha ileriye
götürme isteği üzerine ABD, AKP’ye
işbirlikçiliğini hatırlatmış ve izin ver-
diği sınırların dışına çıkmamasını is-
temiştir.

AKP’nin IŞİD’i bırakıp PYD’ye
saldırması üzerine Pentagon Sözcüsü
Peter Cook, AKP'ye sert "uyarılarda"
bulundu... 

Sözcü Cook; "IŞİD'in artık mevcut
olmadığı Cerablus'un güneyinde,

TSK ve bazı muhalif gruplar ile
Suriye Demokratik Güçleri'ne bağlı
birlikler arasındaki çatışmalara dair
haberleri yakından izliyoruz. Bu ça-
tışmalar kabul edilemez ve derin bir

endişe kaynağı olarak gördüğü-
müzü açıklamak isteriz. ABD bu
faliyetlere katılmamıştır, bunlar
Amerikan güçleri ile koordine
edilmemiştir ve bunları destekle-

miyoruz. Dolayısıyla, bütün silahlı
aktörleri çatışmadan kaçınmaya ve
çatışmayı sonlandırmak ve iletişim
kanallarını açmak amacıyla uygun
önlemleri almaya çağırıyoruz. ABD,
çatışmayı sonlandırıp, ölümcül ve
ortak tehdit olmayı sürdüren IŞİD'e
odaklanma hususunda birliği sağ-
lamayı kolaylaştırmak için aktif ola-
rak girişimde bulunmaktadır" dedi.

Sonuç olarak Amerika AKP'ye
de, PYD'ye de "burada benim poli-
tikalarım işleyecek, benim izin ver-
diğim sınırlar içinde hareket edebi-
lirsiniz, kendi politik hesaplarınızla
hareket edemezsiniz" diyor... 

İpler Amerika’nın elindedir. İkisi
de kendini kullandırmaya sonuna ka-
dar açmıştır. Amerika kimi nerede
nasıl kullanmak istiyorsa öyle kul-
lanmaktadır. 

İdeolojik ve Siyasi 
Önderliği
Emperyalizmin Yaptığı 
Yerde İşbirlikçilerin 
Bağımsız İradesi Yoktur!

AKP’nin Cerablus’a asker çıkart-
ması ve PYD’den Fırat’ın batısından
doğusuna çekilmesini istemesi üzerine
YPG resmi sözcüsü Redur Xelil,
“Orada kendi topraklarımızda bu-
lunuyoruz. Bazılarının isteği doğ-
rultusunda kendi topraklarımızdan
çıkmayız. Biz ne Türkiye ne de
başka bir gücün isteği doğrultusunda
hareket etmeyiz.

Türkiye devleti, bizim oradaki
pozisyonumuzu kendi çıkarlarına
göre şekillendiremez. Güçlerimiz
orada kalacaklardır ve herhangi bir
geri çekilme söz konusu olmaya-
caktır. Hiç kimsenin ‘YPG oradan
geri çekilsin’ dayatmasında bulunma
hakkı yoktur ve biz bunu kabul et-

4 Eylül
2016

Yürüyüş

Sayı: 537

111AKP FAŞİZMİNİN İKTİDAR SAVAŞINDA DÖKÜLECEK KANIMIZ YOK!



meyiz” demişti... 
Peki sonuç ne oldu? 
“YPG, Fırat’ın doğusuna çekil-

miştir” diye açıklamayı ABD Dışiş-
leri Bakanı John Kerry yaptı... 

“Geri çekilmeyi kabul etmiyoruz”
diyen YPG ise Fırat’ın doğusuna
“geri çekilme”nin gerekçesinin
“IŞİD’e karşı Rakka operasyonuna
hazırlık” olduğunu açıkladı. 

Yani Fırat’ın Batısı AKP faşizmi
ile anlaşma yaptığı bir bölge, orada
AKP’yi kullanacak... YPG’ye ise
“senin Fırat’ın batısında şimdilik
işin bitti, seni Rakka’da kullanmak
istiyorum” diyor. 

YPG’nin yaptığı açıklamadan da
anlaşılmaktadır ki, ELİ MAHKUM
RAKKA’YA GİTMEK ZORUNDA.

Kim Daha İyi 
‘Kara Gücü’ Olacak
Yarış Bunun İçin Olacak

Afraların tafraların, içi boş sözlerin
hiçbir hükmü yoktur. İdeolojik ve
siyasi önderliğini Amerika’nın yaptığı
bir yerde “kara gücü” olmayı kabul
edenlerin bağımsız iradeleri yoktur,
olamaz. Bunu kısa zamanda gördük.
Yukarıda kendi açıklamalarından da
görüyoruz. 

AKP de, PYD de kaderlerini Ame-
rika’ya bağlamışlardır. Kendi bağım-
sız iradeleri yoktur. Emperyalizmin
çizdiği sınırların dışına çıkamazlar. 

Yapacakları tek şey vardır: “en
iyi kara gücü benim” diye Ameri-
ka’nın gözüne girmek için yarışmak...

HALKIMIZ!
ORTADOĞU’DA YAŞANAN-

LAR ABD’NİN İMPATORLUK
SAVAŞIDIR

AMERİKAN İMPARATOR-
LUĞU İÇİN DÖKÜLECEK KA-
NIMIZ YOK…

Suriye’de ölen ve ölüme sürülen
askerler halkın çocuklarıdır. Ancak
kendi halkımız için değil, Ameri-
ka’nın Ortadoğu’da imparatorluk
planları için ve AKP faşizminin iktidar
kavgası için ölmektedirler... 

Emperyalistlerin ve işbirlikçilerin
çıkarları için Türk, Kürt ve Arap
halklarının kanı akıtılmaktadır. 

Halkımız!

Amerikan’ın Ortadoğu’daki im-
paratorluk çıkarları için dökülecek
kanımız yoktur… AKP’nin iktidar
savaşı ve ABD’nin imparatorluk sa-
vaşında halk çocuklarının kanının
dökülmesine izin vermeyelim...  

KÜRT HALKIMIZ!
KÜRT MİLLİYETÇİ HAREKET

KÜRT HALKINI SURİYE’DE
ABD’NİN KARA GÜCÜ OLARAK
K U L L A N D I R M A K TA D I R !
ABD’NİN MAŞASI OLARAK
KULLANILMAYA İZİN VERME-
YİN! 

AMERİKAN İMPARATORLU-
ĞU İÇİN HALKLARIN KANININ
DÖKÜLMESİNE ORTAK OLMA-
YIN!

Kürt halkımız; bugün Suriye’de
yaşananlar ibretliktir. Amerika Kürt
milliyetçilerini (PYD) kullanarak Su-
riye’ye yerleşmiştir… Kürt milliyetçi
hareket Kürt halkının kaderini dünya
halklarının katili ABD’nin eline bı-
rakmıştır… 

Uzun süredir “IŞİD’e karşı mü-
cadele” diyerek PYD’yi Suriye’de
“kara gücü” olarak kullanan ABD
bugün oligarşinin tam uşaklığı kar-
şılığında PYD’yi nasıl satabileceğini
göstermiştir… Temel olan halkların
değil, emperyalistlerin çıkarıdır. ABD
için Kürt halkının isteklerinin, ta-
leplerinin hiçbir önemi yoktur. 

Emperyalistlerin tarihinde halk-
ların yararına yaptıkları tek bir işleri
yoktur... 

Emperyalistler bugün hem
AKP’yi, hem de PYD’yi kendi çı-
karları doğrultusunda kullanmakta-
dır… 

Sonuçta işleyen ABD politikala-
rıdır; ölen Türküyle, Kürdüyle, Ara-
bıyla Ortadoğu halklarıdır… 

ABD emperyalizminin çıkarları
için kendinizi kullandırtmayın… 

Bu savaş bizim savaşımız değil.
Bizim savaşımız emperyalizme

ve işbirlikçi AKP iktidarına karşı ba-
ğımsızlık, demokrasi ve sosyalizm
savaşıdır. 

Emperyalizmi ve işbirlikçilerini
ülkemizden kovmadan, çürümüş dü-
zenlerini yerle bir etmeden halkları-
mızın yüzü gülmeyecektir. Açlık-
yoksulluk, zulüm bitmeyecektir. Halk-

ların katledilmesi son bulmayacaktır. 
Halkları birbirine düşüren ve düş-

man eden de emperyalistlerdir. Kür-
düyle, Türküyle, Arabıyla halklar
birbirinin düşmanı değildir. Düşma-
nımız emperyalizmdir. Savaşımız
emperyalizme karşı olmalıdır. 

Kürt halkımız; 
Milliyetçilik halkları kurtuluşa

götürmez. Kürt milliyetçi hareketin
40 yıla yakın tarihi bunu göstermiştir.
Kürt halkımız bugüne kadar 40 bine
yakın şehit verdi. Gelinen noktada
Kürt milliyetçi hareket Kürt halkının
kaderini emperyalizmin eline teslim
etmiştir. Bu yol çıkmaz bir yoldur. 

Ne Türkiye’de işbirlikçi oligarşiyle
uzlaşarak ne de Suriye’de kaderini
emperyalistlerin eline teslim ederek
Kürt halkı kurtulamaz.

Kürt halkının kaderi kendi elle-
rindedir. Türkiye ve bölge halkları
ile birleşip emperyalizme ve işbir-
likçilerine karşı savaşmaktadır. 

Birleşelim, Savaşalım, Kazana-
lım!

Amerikan emperyalizminin im-
paratorluk, AKP faşizminin iktidar
savaşında dökülecek kanımız yoktur. 

OHAL’lerle Baskılarla
Halkı Yıldıramazsınız!

Hatay Halk Cephesi 28 Ağustos'ta
tutuklamalarla ilgili bir açıklama yaptı.
Açıklamada: "17 Ağustos 2016 günü
Sarıgazi’de bir eve düzenlenen bas-
kında 10 Halk Cepheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan ve açlık grevinde
olan 10 Halk Cephelinin vücutlarının
her yerinde kırıklar, morluk ve şişlikler
olduğu söyleniyor.  Özgür Tutsaklar
da 2000-2007 Büyük Ölüm Orucu
Direnişi’nde kazandıkları sohbet hak-
ları, kitap okuma hakları ve daha
birçok hakları uygulanmadığı için  Öz-
gür Tutsaklar genel direniş içerisindeler.
Hücreleri yakıyorlar, kapı dövüyorlar,
oturma eylemi yapıyorlar, sloganlar
atıyorlar… Bu yüzden de, haklarını
aradıkları için onlarca soruşturma ve
disiplin cezası alıyorlar. Baskılarla
Özgür Tutsakları yıldıramayacaksınız!"
denildi. 
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��Biz diyoruz ki; “Ya Özgür Vatan Ya Ölüm” diyerek bağımsızlık bayrağını
açabilmek sadece Marksist-Leninistlere özgüdür. Bugüne kadar eski ya da yeni
tüm sömürgecilikler sadece bu yolla ve bu net kararlılıkla sona erdirilebilmiştir. 

�Biz diyoruz ki; Sömürgecilik yöntemleri değişmiş ama emperyalizmin

kendisi değişmemiştir. Emperyalizm kan, sermaye, gözyaşı ve kardır. Bu sisteme

son verebilecek sürekli ve kesintisiz mücadele anlayışına sadece Marksist-

Leninistler sahiptir.

�Biz diyoruz ki; Amerika, Türkiye oligarşisinin 50 yıllık mütttefikidir. Bu
müttefiklik; halkı aç bırakmış, katletmiş, yeri geldiğinde oligarşinin kendisini
bile aşağılamaktan, azarlanmaktan koruyamamıştır. "Bugünün dünyasında Ame-
rika'yla arayı bozmadan yaşamak gerekir" türünden faydacı, oportünist görüşler
bu aşağılanmalara, açlığa, yoksulluğa, zorbalığa boyun eğmektir. Onursuzluktur
ve teslimiyetçiliktir. "Emperyalizmle birarada yaşamak" gibi her türden arayolcu
ve teslimiyetçi düşünceye sadece Marksist-Leninistler karşı çıkar.

�Biz diyoruz ki; Devrimciler için, vatanseverler için Amerikan imparator-
luğunun hegamonyası, aşağılanmaları, talanı ve zorbalığı altında yaşamak
istemeyen herkes için bağımsız, demokratik Türkiye hedefiyle mücadeleden
başka yol yoktur. Çözüm içinden çıkılmayacak karışıklıkta değildir. Ancak ve
ancak bu ideolojik netliğe Marksist-Leninistler sahiptirler.

�Biz diyoruz ki; Sorun, bağımsızlık için savaşıp savaşmamaya karar
vermekte düğümleniyor. Eğer Amerika'nın azarları, aşağılamaları, işgalleri,
sömürü ve talanı altında yaşamak istemiyorsak, savaşmaya karar vermek
zorundayız. Savaşmak örgütlü bir güç olmayı gerektirir.

�Biz diyoruz ki; ABD'ye karşı Avrupa'yı tercih etmek tartışması "kime bağımlı
olalım" tartışmasıdır. Böyle bir tartışma devrimciliğe ve vatanseverliğe sığmaz. Bu
ya da buna benzer her türlü politika, taktik ne adına savunulursa savunulsun, ABD
İmparatorluğu'nun basit bir aleti emperyalistlerin bölgesel planlarında oradan oraya
koyacakları basit bir piyon olmaktan başka bir anlama gelmez.

�Biz diyoruz ki; Castro ve Che Küba'da Ocak 1959'da Sierra Maestra'dan
şehirlere inip devrimi yaptıklarında silahlı mücadelenin emperyalizmin işbirlikçisi
rejimleri yıkmanın ve sosyalizme ulaşmanın zorunlu ve etkili bir yolu olduğunu
tüm dünyaya kanıtladılar. 1961 Aralık ayında Fidel Castro şöyle söylüyordu:
"Bir devrimden daha önemli bir şey yoktur, insanlığın büyük diyalektik gerçeği
budur. Emperyalizme karşı sadece sosyalizm durmaktadır"

EMPERYALİZME KARŞI SADECE 
MARKSİST-LENİNİSTLER SAVAŞIR VE KAZANIRBiz Diyoruz ki;�
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Devrimci eylem örgütleyicidir,
halkı saflaştırandır. Hesap sorandır.
Hedef gösterendir. Mesaj ileten, çağrı
yapandır. Dostu düşmanı gösterir.
Faşist devletin sanıldığı kadar güçlü
olmadığını ortaya koyar. Devrimci-
lerin cüretini yansıtır. 

Şafak Yayla-Bahtiyar Doğruyol’un
İstanbul Çağlayan Adliyesi’ndeki
savcıyı rehin alma eylemini düşüne-
lim. Bu eylem zamanlaması, hedefleri,
biçimi, içeriğiyle pek çok şeyi gösterdi
ve sorgulattı: 

Adalet istemini ve bunun için
canlarını ortaya koyduklarını; 

Oligarşinin ve AKP iktidarının
adaletsizliğini; 

Kendi savcısını da gözden çıkart-
maktan çekinmeyeceğini; 

Devrimcilerin haklılığı ve meş-
ruluğunu; 

Silahlı devrimci eylemin haklılığı
ve meşruluğunu; 

Faşizmin güçsüzlüğünü, çürü-
müşlüğünü; 

Devrimcilerin halk ve yoldaş sev-
gisini; 

Faşizme ve adaletsizliğe karşı sa-
vaşmanın gerekliliğini gösterdi... 

Her devrimci eylemin ortaya çı-

kardığı, halka gösterdiği gerçeklerdir
bunlar. Ve bunlar oligarşinin düzeni
için tehlikelidir. Bunun için oligarşi
devrimci eylemi karalar. Devrimci
eylemin verdiği mesajları belirsiz-
leştirmeye çalışır. Amaç, etkiyi dü-
şürmektir. Devrimcilerin, devrimci
eylemin haklılığını ve meşruluğunu
gölgelemektir. 

Böylesine haklı ve meşru, geniş
kitlelerde büyük sempati yaratan bir
eylemde dahi oligarşi ve faşist AKP
iktidarı devrimci eylemi karalamaya
çalışıyorsa devrimciler devrimci ey-
lemlerinde çok daha özenli, daha
ciddi, daha seçici olmak durumun-
dadırlar. Kolaycı düşünmeden, top-
tancı düşünmeden hareket edilmek
durumundadır. Şaşılmaması gereken
ölçü haklılık ve meşruluktur. Hedefin
ve verilmek istenen mesajın netliğidir.
Feda ruhudur. 

Oligarşinin hiçbir yalan ve de-
magojisi bu silahlarımızı yenemez. 

Devrimci Eylemdeki 
Yaratıcılık Nedir? 

Devrimci eylemdeki yaratıcılık;
koşullara teslim olmamakta, zorlukları
ve her türlü engeli aşıp hedefe ulaş-

makta somutlanır. 
Yaratıcılık, Vietnam halkının eşsiz

mücadelesinde somutlanmıştır. 1968
Tet saldırısı binlerce “Vietkong” as-
keri ve onları destekleyen yüzbinlerce
sivil, görkemli CIA iletişim ağı ile
muazzam Saygon güvenlik şebeke-
sinin burnunun dibinde, günler, haf-
talar boyu gerekli hazırlıkları yaptı
ve son ana kadar mutlak bir gizliliği
muhafaza ederek, Güney Vietnam’ın
bir ucundan ötekine dek her noktadan
büyük bir saldırıya geçti. Bu zaferde
Vietkongluların disiplini yanında ya-
ratıcılıkları büyük rol oynamıştır.
Aynı yaratıcılık topraklarının altını
yer altı tünelleriyle birbirine bağla-
malarında da görülür. 

Yaratıcılık; 25. kata çıkıp ikiz ku-
lelerde Sabancılar’ı ve işbirlikçileri
beyninden vurmaktır. Yaratıcılık,  Alişan
Şanlı gibi geride hiçbir iz bırakmadan
dünyanın en korunaklı merkezlerinden
ABD Büyükelçiliği’ne girip emper-
yalizmin beyninde patlamaktır. 

Ülkemizden ve dünyadan örnekler
saymakla bitmez. 

Devrimci eylemdeki yaratıcılık;
halka ve düşmana verilmek istenen
mesajı en net ve en doğrudan ver-

DEVRİMCİ EYLEM ÇİZGİSİ VE PKK’NİN YANLIŞ EYLEM ÇİZGİSİ 
BİRİ HALKIN İKTİDARINA GÖTÜRÜR DİĞERİ DÜZENE GÖTÜRÜR-2

SAVAŞ GERÇEĞİ DİYE HALKIN KATLEDİLMESİ MEŞRULAŞTIRILAMAZ 

DEVRİMCİ SAVAŞ HAKLI BİR SAVAŞTIR! 
BURJUVAZİ DEVRİMCİ EYLEMLERİ NEDEN KARALAR? 

DEVRİMCİLER BUNA KARŞI NASIL ÖNLEM ALMALIDIR? 

Bütün dikkatimiz gerillayı yayma ve kitleleri savaşa katma noktasında toplanmalıdır.
Faşizme karşı sürdürdüğümüz devrimci şiddet politikamız bir kez daha kitlelerin
önünü açacaktır. Bu perspektifle silahlı eylemlerimiz kitlelere cesaret, güven ve
perspektif sunmalı, kitlelerin şiddetine yön vermelidir. Kitleler şiddetin yaptırım

gücünü, değiştiriciliğini bizzat hayatın içinde devrimci şiddet eylemlerinin
sonuçlarını, kendi gücünün neleri başarabileceğini görerek öğrenecektir. Özetle halkı
faşizme karşı şiddet kullanmaya sevk etmek, gösteri ve eylemlerde yasallık sınırlarını

aşıp meşruluk doğrultusunda şiddet kullanımına alıştırmak önümüzde duran bir
görevdir. Kitleler diğer araçlarla birlikte şiddet kullanmayı da öğrenmelidirler. Halk

kitlelerinin şiddetinin önünde hiçbir güç duramaz.  (Savaş ve Biz)
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mekte somutlanır. 
Devrimci eylemdeki yaratıcılık; en

az silah ve en kısıtlı olanaklarla en
büyük etkiyi yaratacak eylem hedefi
ve planlamasında somutlanır. 

Devrimci eylemdeki yaratıcılık;
kolaya kaçmadan, halka zarar vermeme
pahasına en uygun anı, en uygun yeri,
en uygun silahı seçmek, canını tehli-
keye atma pahasına hedefi vurmakta
somutlanır. 

Ülkemiz ve dünya devrimci prati-
ğini bunun sayısız olumlu örneğiyle
doludur. Ve tabii ki tersinden milliyetçi
anlayışın, dinci örgütlenmelerin sayısız
çarpık olumsuz örnekleriyle doludur. 

Güçlü ve haksız bir düşmana karşı
zayıf ve haklı bir gücün savaşı feda-
karlık ve yaratıcılık üzerine kuruludur.
Kolaycı, toptancı, özensiz, sadece “güç
gösterisi” üzerine oturan eylem anlayışı

devrimcilerin değil milliyetçilerin,
dinci örgütlerin eylem anlayışıdır. 

Devrimci Eylem 
Anlayışı; Aynı Zamanda
Solun ve Kürt 
Milliyetçilerinin Yanlış-
Çarpık Eylem 
Anlayışlarıyla 
Mücadeledir!

M-L’lerin burjuva ideolojisi ve on-
dan etkilenen oportünist, reformist,
milliyetçi anlayışlarla mücadelesi sa-
dece ideolojik-teorik planda sürmez.
Pratikle bütünleşmeyen mücadelenin
ayakları havada kalır. 

Mücadelenin öznesi halktır. Devrimci
eylem düşmandan hesap sorarken bile
halk kitlelerine öfkemizi, sınıf kinimizi,
adalet özlemimizi yansıtır. 

Halk, devrimci eylemlerde umu-
dunu, özlemini görür. Gücünü görür.
Düşmanın yenilmez olmadığını, sa-
nıldığı kadar güçsüz olmadığını görür.
Düşmanın saldırıları karşısında halkın
da bir adaleti var der. Sırtını dayayacağı
gücü görür. Devrimi, devrimciliği
görür. 

Devrimci eylem bu noktada solun
ve Kürt milliyetçilerinin çarpık, yanlış
eylem anlayışını da teşhir eder. 

Devrimci eylem karşısında “bu
devrimci, bu halktan yana” derken
devrimci olmayan karşısında ise “bu
halka karşı, böyle eylem olmaz” der. 

Devrimci eylem, halkın katledil-
mesini sıradanlaştıran, meşrulaştıran,
dost-düşman ayrımını belirsizleştiren,
devrimciliğin ve devrimin meşruluğunu
zedeleyen milliyetçi, dinci eylem çiz-
gisine de darbe vurur. 

Sadece son birkaç yıl içindeki dev-

rimci eylemlere bakmak bile bunu gös-
termeye yeter. Bir yanda Kürt milliyet-
çilerinin ve dinci örgütlerin belirsiz-bu-
lanık, kimin ne için yaptığının belli ol-
madığı, halkı bezdiren, yıldıran, bom-
balı-silahlı adaletsiz eylemleri... Diğer
yanda ise halka umut, moral, güç veren,
devrim ve devrimcilik umutlarını yeşerten
devrimci eylemler; ABD Büyükelçiliği,
AKP Ankara il merkezi, Emniyet Genel
Müdürlüğü, İstinye Karakolu, Savcı M.
Selim Kiraz’ın rehin alınması, Dolma-
bahçe, Taksim ve Vatan Emniyet Mü-
dürlüğü, Bayrampaşa Çevik Kuvvet ey-
lemleri... 

Devrimci Eylemde 
Propaganda Nedir? 
Devrimci Eylemin Gücü
Nerededir? 

Propaganda halka siyasi gerçekleri
açıklamaktır. Yapılan bir devrimci ey-
lem öncelikle o eylemin neden ve
kime karşı yapıldığını hiçbir belirsiz-
liğe, hiçbir yanlışlığa yer vermeden
ortaya koymalıdır. Yani hedef ve ve-
rilmek istenen mesaj açık ve net ol-
malıdır. Haklılığını ve meşruluğunu
sorgulatmamalıdır. 

Devrimci eylem, kararlılığı ve cüreti
yansıtır. Hesap sorma isteğini, adalet
özlemini yansıtır. 

Düzenin adaletsizliğine karşı halkın
bir adaleti olduğunu gösterir. 

Düzenin çürümüşlüğünü, düzenin
çözümsüzlüğünü, halka kurtuluş ge-
tirmeyeceğini, halkın kurtuluşunun
kendi iktidarı için savaşmaktan geçtiği
bilincini kavratmasıdır devrimci ey-
lemler. 

Her yanıyla düzene karşı alterna-
tiftir. 

Devrimci eylemin propaganda gücü

İdeolojik netliğin olmaması,
devlete emperyalizme,

demokrasiye sınıfsal olarak
bakılmaması böylesi

saçmalıkları ve aymazlıklar,
doğurabiliyor. Bir hareketin
demokratikliğini onun şiddet

araçlarıyla yapılıp
yapılmadığı değil, halk

iradesini yansıtıp
yansıtmadığı, hangi sınıfın
çıkarları için ve ne amaçla
yapıldığı belirler. Devrimci
şiddet, burjuva yasalarına

aykırı olabilir, fakat bu onun
anti-demokratik olduğu

anlamına gelmez, tersine
“kapitalist toplumun kendisi
sınırsız bir dehşettir.” diyen

Lenin’in sözüne kulak
verirsek anti-demokratik

olanın da kapitalist sistemin
kendisi olduğu çıkar ortaya.

Bunun için halklar lehine bir
demokratikleşme bu sistem

içinde ucundan kıyısından da
olsa mümkün değildir.

(Gerillanın Barışı kitabından)
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buralardadır. 
Çok ve büyük silahlara sahip olabi-

lirsiniz. Ancak bu silahlar doğru hedefe
yönelmezse, halka zarar verirse, adalet
terazisinin hassaslığını göstermezse ken-
dini vuran silaha döner. Burjuvazinin,
faşizmin özel olarak karşı propaganda
yapmasına, eylemi karalamasına da gerek
kalmaz. Çünkü yanlış eylemin kendisi
bir kara leke gibi tam önümüzde durur. 

Devrimci Eylemi ile 
Milliyetçi veya Dinci
Örgütlerin Eylemleri 
Arasındaki Fark Nedir? 
Bu Farkın Nedeni Nedir? 

Devrimci eylemlerin hedefi halkı
politikleştirmektir. Halka gerçekleri
göstermektir. Eylemin hedefi ve ya-
pılma tarzı mutlaka politik sonuçlar
yaratacak şekilde örgütlenir. 

Devrimci eylemin hedefi halkı ör-
gütlemektir. Devrimci eylem yöneldiği
hedefle, verdiği mesajlarla halkı ör-
gütler. 

Devrimci eylem, adalet anlayışımızı
gösterir. 

Devrimci eylemin hedefi nettir.
Halkın kafasında hiçbir şüphe yarat-
mayacak kadar açıktır. 

Devrimci eylem asla halka zarar
vermez. 

Devrimci eylem önce halkın gü-

venliğini esas alır. 
Devrimci eylem kendi meşruluğunu

da yaratır. Eylem sadece yakıp yıkmak
ya da intikam değildir. 

Devrimci silahlı eylemlerde seçilen
silah türü, patlayıcı miktarı vb. yani
silahın özellikleri de eylemin hedefine
ve adalet anlayışına hizmet edecek şekilde
kullanılır. Silahın büyüklüğü ya da pat-
layıcının tonlarca olması eylemin gücünü
arttırmaz. Eylemin gücü yarattığı politik
etkilerde, halka taşıdığı bilinçte, meşruluk
anlayışında, devrimci değerlere uygun-
luğunda ve tüm bunların sonucu olarak
halkı örgütlemesindedir. 

Devrimci silahlı eylem halkı “ca-
nından bezdirmek” için yapılmaz. Si-
lahlı eylem halkı odağına alır. Onun
yararını, onun örgütlenmesini, onun
bilinçlenmesini hedef alır. 

Devrimci silahlı eylem, halk sava-
şının bir parçasıdır ve bu savaşı ileriye
taşıma hedefiyle yapılır. 

Devrimci eylem her şeyden önce
araçtır; devrim ve halkın iktidarı için
bir araç. 

Milliyetçi ve dinci eylemlerde bu
yukarıda saydığımız hedef ve ilkeleri,
nitelikleri göremeyiz. Milliyetçi, dinci
eylemlere baktığımızda belli başlı or-
taya çıkan nitelikler, hedefler şunlardır: 

Halka zarar verir. Asıl hedeflenen
düşman güç yanında eylemlerinde halk
da zarar görür. Ve bazen de doğrudan
halkın kendisini hedef alırlar. 

Halkı örgütlemek, halkı kazanmak
diye bir hedefleri yoktur. Her siyasal
anlayış kendi amaçlarına ulaşmak için
halkı kazanmayı esas alır. Milliyetçi
ve dinci anlayış halkı korkutarak, gü-
cünü kullanıp baskı altına alarak kendi
yanına çekmeye çalışır. Bu halkı ör-
gütlemek, halkı kazanmak değildir,
halkı sindirmektir. 

Halk neden örgütlenecektir? Devrim
için örgütlenecektir. Eğer devrim he-
definiz yoksa halkı da bu hedef için
örgütleme çabanız olmaz. 

Halkı, burjuvazinin, emperyalizm ve
oligarşinin yaptığı şekilde milliyetlere,
dini ve mezhepsel niteliğine göre bölerler.
Halkı yanlış temelde saflaştırırlar. Bu
saflaştırma doğrudan sömürü ve zulüm
düzenine hizmet eder. 

Dost, düşman kavramı belirsizdir.
Çünkü milliyetçi, dinci eylemlerde

dost da düşman da zarar görebilir. 
Adalet anlayışı bulanıktır. Adalet-

sizdir. 
Dost ve düşman adaletimizi devrimci

eylemlerimizde görür. Adalet devrimci
eylemlerin üzerinde yükselir. Çünkü bas-
kının, zulmün, zorbalığın kol gezdiği,
adaletin olmadığı bir ülkede devrimciler
halkın adalet arayışına da yanıt verir.
“Halkın Adaleti”, cezayı hak etmiş, suçu
halk nezdinde de açığa çıkmış olanlara
yönelmelidir sadece... Ayrıca verilecek
ceza suç ile orantılı olmalı, devrimci
adalet konusunda kuşku bırakmamalıdır.
Devrimci adaletin gereğini yerine getir-
meyen ve adalet anlayışında çarpıklık
olanlar, hangi durumda olursa olsun,
halkın vicdanına, adalet duygularına
hitap edemez ve halkı kazanamaz. 

Dost Kim, Düşman Kim? 
Sınıflar Mücadelesinde 
Bu Sorunun Cevabı 
Çoktan Verilmiştir 

Köle sahipleri - Köleler; Feodal
beyler - Serfler; Burjuvalar - Proleter-
ler... 

Başka bir ifadeyle ezenler - ezilenler;
sömürenler - sömürülenler; zenginler
- yoksullar… Üretim araçlarının sahibi
olanlar - üretim araçlarından yoksun
olanlar… Her türlü zenginliğe sahip
olan bir avuç asalak – her türlü zen-
ginlikten mahrum bırakılmış milyarca
emekçi… 

Emperyalizm - ezilen dünya halkları.
Türkiye oligarşisi - Türkiye halkla-
rı… 

Bu ayrım tarihseldir, sınıfsaldır,
nesneldir, bilimseldir. 

Dost-düşman ayrımı tercihlere bağlı
bir ayrım değildir. 

M-L’ler için dost düşman tanımları
nettir, berraktır. Bunun içindir ki ey-
lemlerinde dostlarına (halk güçlerine)
zarar vermez. Tersine eylemleriyle
halk güçlerini birleştirir, devrim lehine
saflaştırır, bilinçlendirir. 

İdeolojik gıdasını burjuvaziden alan
milliyetçi, dinci anlayışlar için ise durum
farklıdır. Çokça vurguladığımız gibi dost
ve düşman kavramları yer değiştirmiştir.
Halkın düşmanlarına yönelmesi gereken
silahlar halka yönelmiştir. 

Devam Edecek

Dev Genç’lilerin kinini ve
öfkesini, devrimci şiddetin
meşruluğu yönlendirir.  Bu
bilinçle, bulunduğumuz her

alanı, bir savaş mevzisi olarak
görmeliyiz. Her alan ve

birimde, devrimi ve devrimci
şiddetin gereklerini

düşünmeliyiz. Halkın
bilincini ve kendi bilincimizi,
düşmana yönlendirmeliyiz.

Her birim ve alanımız, devrim
iddiamızı, halkımıza

verdiğimiz sözü
unutmamalıdır. Ki bu,
devrimci şiddetin tüm

ihtiyaçlarını tamamlar. 
(Sınıf Kini kitabından)



FAŞİZMLE YÖNETİLEN BİR ÜLKEDE, DEVRİMCİLERFAŞİZMLE YÖNETİLEN BİR ÜLKEDE, DEVRİMCİLER
HER ZAMAN DİRENİŞ İÇİNDEDİRLERHER ZAMAN DİRENİŞ İÇİNDEDİRLER

DİRENİYORUZ, SAVAŞIYORUZ… OHAL’İ TANIMIYORUZ!DİRENİYORUZ, SAVAŞIYORUZ… OHAL’İ TANIMIYORUZ!
FAŞİZMLE YÖNETİLEN BİR ÜLKEDE, OHAL OLMADAN GEÇEN FAŞİZMLE YÖNETİLEN BİR ÜLKEDE, OHAL OLMADAN GEÇEN 

TEK BİR GÜN YOKTUR! DEĞİŞMEYEN TEK BİR GÜN YOKTUR! DEĞİŞMEYEN 
TEK KOŞUL, DİRENMEKTİR!TEK KOŞUL, DİRENMEKTİR!

Eser Çelik, İkitelli’de yapılan adalet yürüyüşünde gözaltına alındı.

AKP faşizmi adalet istemeyi suç kabul ettiği için de tutuklandı. İşkenceyle geçen gözaltı

süreci boyunca aslında Eser’in inancına, düşüncelerine saldırdılar. Ona attıracakları tek bir geri

adım onun düşüncelerinden, moralinden ve siyasi kimliğinden geri adım olacaktı. OHAL süreciyle

beraber halka saldırmak için yeni bir soluk yakalayan, bu olanağı terörünü büyütmek için

kullanmaya çalışan AKP faşizmi, gözaltı süreçlerinde de moral üstünlüğü yakalamaya çalışıyor. 

Ancak bu çabası boşuna!

Çünkü karşılarında Cepheliler var… Direnme gelenekleri güçlü, direniş mevzilerini her koşul

altında savunan Cepheliler… Cepheliler ülkemizde her gün OHAL koşulları yaşandığını bilirler. 

FAŞİZMLE YÖNETİLEN BİR ÜLKEDE, OHAL OLMADAN GEÇEN TEK BİR GÜN YOKTUR!

DEĞİŞMEYEN TEK KOŞUL, DİRENMEKTİR!

Gözaltında ESP’liler de vardır.

Gözaltı süreci boyunca polis orada bulunan herkesi sıraya dizer. 

Diz çöktürmeye çalışır. Sıra Eser’e gelir, Eser diz çökmez. Eser’e saldırırlar. Sonra tekrar

baştan sırayla tek tek herkese diz çöktürmeye çalışırlar; herkes diz çöker.  Eser’e sıra geldiğinde

Eser yine diz çökmez. 

Bu durum tam beş kez tekrarlanır. Her defasında Eser diz çökmez.  Son olarak bir grup polis

Eser’i alarak bir odaya sokar ve orada saldırırlar. Eser’den slogan sesleri gelir.

O zaman orada bulunan herkes Eser’in Cepheli olduğunu anlar.  
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12 EYLÜL’ÜN ZİNDANLARINDAN F TİPLERİNE

Oportünistler “fiili direniş”i dille-
rinden hiç düşürmez... 

Özellikle F tiplerine karşı ölüm
orucu direnişi gündeme geldiğinde
“fiili direniş”i ölüm orucunun karşısına
çıkarttılar. 

Oportünistler F Tiplerini “oligar-
şinin devrim mücadelesini tasfiye etmek
için ‘stratejik’ bir saldırısı” olarak
değerlendiriyorlardı, fakat böyle bir
saldırı karşısında “fiili direniş” diyerek
esasında F tiplerine karşı mücadeleden
kaçıyorlardı. 

Oportünistler ne zaman “fiili
direniş”ten söz ediyorlarsa siz ondan
direnmemeyi, direnişten kaçtıklarını an-
layın.  

Bu, oportünizm hakkında yaptığımız
bir tespit değildir yalnızca. 12 Eylül’den
bugüne pratik gerçekleridir. 

Oligarşinin hapishane politikası hep
devrimcileri teslim almaya yönelik,
uzun vadeli, planlı, programlı, sistemli
saldırılar olmuştur. 

Oligarşi bu saldırılar karşısında di-
renmeyen, saldırıları boşa çıkartmak
için politika geliştirmeyen oportünizm
nezdinde sonuç da almıştır. 12 Ey-
lül’den bugüne onlarca örgütün mü-
cadele sahnesinden si-
linmesi hapishanelerde
gerçekleşmiştir. 

F Tiplerine karşı
“fiili direniş” diyerek
direnmemeleri ise
oportünizmin sonu ol-
muştur. 

Çünkü; F tipleri
gibi çok kapsamlı bir
saldırı karşısında ölü-
müne bir direnişten ka-
çıp “fiili direniş” de-
mek özünde direnme-

mektir.  Nite-
kim direnme-
mişlerdir. Ne
F tiplerinin açılması için yapılan 19
Aralık Katliamı’na karşı direndiler, ne
de F tipleri açıldıktan sonra... Oysa F
tiplerine karşı ölüm orucu direnişine
alternatif olarak önerdikleri tek direniş
fiili direnişti. 

Nedir fiili direniş? 
Oligarşinin fiziki saldırıları karşı-

sında teslim olmayıp fiili direnişe geç-
mektir. 

Ancak tarih tanık olmamıştır oli-
garşinin fiziki saldırıları karşısında
oportünizmin “fiili direniş”e geçtiğine. 

Ne 12 Eylül’ün fiziki saldırı ko-
şullarında ne ‘90’lar boyunca ne de F
tipi saldırılar karşısında fiili direnişe
geçmemişlerdir. Devrimcilerin diren-
işleri sonucu elde edilen hakları adeta
tepe tepe kullanmışlardır. 

Fiziki saldırılar karşısında diren-
memenin binbir teorisini üretmişlerdir. 

DEVRİMCİ TUTSAKLAR SON
BİR AYDIR HÜCDELERİ ATEŞE
VERİYOR NE KÜRT MİLLİYET-
ÇİLERİ NE DE OPORTÜNİZM OR-
TALIKTA YOK!

Son bir aydır F tiplerinde fiili dire-
nişin en üst boyutu yaşanıyor. 

AKP faşizmi F tiplerinde büyük
direnişin kazanımlarını bir bir gasp
ediyor. En son hücrelerde bulundurulan
kitap sayısının 10 kitapla sınırlandırı-
lacağını ve hücrelerdeki fazla kitapların
toplancağını duyurmuştu... Sürekli bir
sevk ve sürgünlerle karşı karşıyaydı
tutsaklar. 

Faşizmin bu saldırılarına karşı dev-
rimci tutsaklar hücreleri yakma kararı
aldılar ve Ankara Sincan F tipinde,
Bolu F tipinde, Kırıklar F tipinde,
Kandıra F tipinde, Tekirdağ, Edirne F
tipi hapishanesinden Silivri’ye kadar
birçok hapishanede hücre yakma ey-
lemleri gerçekleştirmişlerdir. 

Bu çok cüretli bir fiili direniş biçi-
midir. Büyük bedelleri göze almadan
böyle bir direniş hayata geçirilemez. 

Bunu ancak Parti-Cepheli Özgür
Tutsaklar yapabilir... Oportünizm böyle
bir eyleme asla cesaret edemez... 

Dünyanın en uzun süren “Büyük
Direnişi” yapan Özgür Tutsaklığın
nasıl yaratıldığını görmek için tarihin

sayfalarına bakmaya devam ede-
lim... 

Tek Tip Elbiseyi Giydir-
mek İçin Cuntanın Fizi-
ki  Saldırılarına Karşı
Koğuş Direnişleri

Metris yönetiminin koğuş dı-
şında soyarak aramaya karşı tut-
sakların tek tek direnmesi etki
gücünü yitiriyordu ve işkenceciler
psikolojik moral üstünlüğü ele ge-
çirmeye başlamıştı. 

Özgür Tutsaklık Direnişlerle Yazılmış
Tarihsel Bir Birikimdir

DİRENME KARARI ALMAK DAHADİRENME KARARI ALMAK DAHA
BAŞTAN ZAFERİ KAZANMAKTIRBAŞTAN ZAFERİ KAZANMAKTIR

Koğuş Direnişlerinden Hücre Yakmalara Koğuş Direnişlerinden Hücre Yakmalara 

DDDİİRREENNMMEEKK  DDÜÜŞŞMMAANNIINN  TTÜÜMM  SSAALLDDIIRRII

SSİİLLAAHHLLAARRIINNII   EELLİİNNİİDDEENN  AALLMMAAKKTTIIRR

Devrimci Sol Tutsakları 12 Eylül Cuntasının
mahkemelerinde pankart açarak direniyor

PARTİ-CEPHE GELENEĞİDİR

DİRENİŞ VE ZAFER

7. BÖLÜM
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Tek tek direnen tutsaklar koridor-
ların en ücra köşelerine, merdiven alt-
larına, kalorifer dairesine, çamaşırha-
neye çekilerek koğuşlardan uzaklaştı-
rılıyor; ağızlar kapatılarak, tekme,
tokat, cop yağmuru altında çırılçıplak
soyuluyordu. Bir kişinin soyulması,
ilk günlerde on dakika sürerken, bir
ay sonra iki dakikaya düşmüştü. 

12 Eylülcüler hangi aracı harekete
geçirerek tutsakları etkisiz duruma ge-
tirebilecekse, onu uygulama alanına
koyuyordu. Bu bilinen taktik karşısında
ne yapılmalıydı?

Eller ovuşturularak beklenemeye-
ceğine göre; 12 Eylülcülerin «soyunun,
mahkemeye çıkın» taktiğine karşı,
«soyunmuyoruz ve mahkemeye çık-
mayacağız» doğru taktiğini geliştirmek
gerekiyordu. Bu taktiği etkin bir şekilde
boşa çıkaracak karşı-taktik, mahkeme
çıkışı koğuşlarda toplu direnerek ge-
liştirilmeliydi.

Oportünizm her zaman olduğu gibi
direnişten kaçmanın “teorisini” üretiyordu.
«12 Eylül generallerinin zaten mahke-
melere çıkarmadan yargılama ve ce-
zalandırma isteği var, koğuşlarda di-
renme durumunda biz kendi kararımızla
12 Eylülcülere bu fırsatı sunmuş ola-
cağız, hapishane kitlesi koğuş direnişini
göğüsleyecek durumda değil» (Bir Di-
reniş Odağı Metris, Syf:249) deniyor,
baştan beri koğuş direnişi önerisi red-
dediliyordu.... 

Devrimci Sol davası tutsakları Eylül
1983'ün ilk haftasında tüm siyasetlere,
mahkeme çıkışlarında direnişi ko-
ğuşlara çekme önerisi götürdü ve si-
yasetleri bu direnişe katmak için yoğun
çaba harcadı. Tartışmalar 1,5 ay sürdü.

Ekim ayı başlarında, sayılar birbirine

çok yakın
olsa da ço-
ğ u n l u k
sağlandı.
Ancak HK
davası tut-
sakları, ka-
rarsız tu-
tumları ve
sağlanan
çoğunluk
farkının az
olmasın-
dan ileri

gelen kaygıları nedeniyle; 1983 Tem-
muz-Ağustos açlık grevinden sonra di-
renişçi çizginin direnişi yükseltme öne-
risine sürekli karşı çıkarak, kendi
özgücüne güvensizliğini sergileyen DK
davası tutsakları ise daha baştan, kararsız
grupları da etkilemek amacıyla «bu ko-
nuda genel karar çıkarsa uymayacağız,
bizi bağlamaz» diyerek «birliğe» en
büyük darbeyi indirdiler.

DK davası tutukluları hapishane-
lerdeki direniş çizgilerini yıllardır «fi-
ziki direniş» edebiyatı üzerine oturt-
tukları halde, fiziki direniş temelinde
tek bir direnişleri olmamıştır. 

Devrimci Kurtuluşçular’ın bu tavrı
F tiplerine karşı direnişte bütün opor-
tünistlerin ortak tavrı olmuştur. 

Gelinen noktada koğuş direnişi,
hapishane mücadelesi açısından, azgın
saldırılara sınırlı bir güçle de olsa,
«dur» demenin zorunlu bir adımı haline
gelmişti. Bu zorunluluktan dolayı Dev-
rimci Sol davası tutsakları kendi
özgüçlerine dayanarak tüm çaba ve
girişimlerine rağmen konseyden genel
bir direniş kararı çıkarttıramaması üze-
rine 3 Kasım’dan itibaren koğuş di-
renişlerini başlattı. 

Koğuş direnişlerinin başlatılmasıyla
giderek sağa kayan ve direnişi sağa
çekmeye çalışan statükocu çizgi gerçek
yüzünü göstermeye başladı.

Ne Olursa Olsun Birlik 
Demek İlkesizliktir!

«Devrimci birlik, içi boş lafızlarla
dolu, soyut, kağıtları süsleyen manzu-
meler değil, mücadelede birliktir. Ne
olursa olsun birlik savunulamaz. Bu
ilkesizliktir!» diyen Devrimci Sol davası
tutukluları, mücadelede birlik sağlamak

için her türlü çabayı göstermelerine rağ-
men mücadele açısından bir adım ileri
atmak bile olanaksız hale geldiğinde,
kendi özgüçleriyle harekete geçmekten
çekinmediler. Bu, devrimci sorumluluğun
gereği idi.

Devrimci mücadelenin genel çı-
karlarının korunması, ileri adım atıl-
ması, direniş çizgisi sahiplerince her
zaman hareket noktası olmuştur. Koğuş
direnişlerine geçme kararı da tamamen
bu anlayışın sonucuydu.

Direniş içinde zayıf unsurların tavırları
denetlenemiyordu. Direnişin hakkı ve-
rilmeyince de, işkenceciler cesaretleniyor,
bu zayıf unsurları bağımsızlaştırabile-
ceğini düşünerek saldırıda daha da sert-
leşiyordu. İşte bu nedenlerden hareketle
koğuş dire-nişleri zorunluydu.

Her şeyden önce, tutsaklar, güçlü
bir eylemle Metris işkencecilerinin
kolay başarı hayallerini yıkacak,
caydırıcılık sağlayacak, psikolojik
üstünlüğü geri alacaklardı. Bu sayede
mahkemelerin işleyişini bozacak, gös-
termelik yargılamayı ve savunma hak-
kının gaspedilişini teşhir edecek, yö-
netimin rahatsız olmasını sağlayacak-
lardı. Saldırılar toplu göğüslenecek,
zayıf unsurlara zaaflarını aşmaları için
yardımcı olunacaktı... 

Açlık grevlerinden kaçmak için
“fiili direniş”i dilinden düşürmeyen
oportünizm ise koğuş direnişi önerisinin
yanından bile geçmiyordu. Direnişin
karşısına yine direnmemeyi çıkartı-
yordu.

Koğuş direnişlerine geçildiğinde ise
sağ çizgi savunma içgüdüsüyle suçlamaya
geçti. «Direnişçilerin birliği bozduğu»
nakaratına sarıldı. Oysa onların birlikten
anladığı, mücadelede birlik değil, kâ-
ğıtlarda kalan birlikti ve direnişçilerin
doğru tavrını anlamaları çok zordu. 

Koğuş direnişleri önerilerine alternatif
bir direniş biçimi getirmeden, gelinen
noktada caydırıcı işlev görmeyen, su-
landırılmış ve bu konuda tecrübeli iş-
kencecileri fazla zorlamayan, «koridorda
tek tek direnme»yi getirdiler. 

Birlik Adına Direnişi 
Sulandırmak, Direnmemek 
Savunulamaz

Devrimci Sol davası tutsakları, direnişi
geri çeken, idarenin planlarını bozacak

12 Eylül Cuntasının Tek Tip Elbise dayatmasına
karşı Devrimci Sol Tutsakları mahkemelerne 

don-atlet çıkarak direniyor

4 Eylül
2016

Yürüyüş

Sayı: 537

119AKP FAŞİZMİNİN İKTİDAR SAVAŞINDA DÖKÜLECEK KANIMIZ YOK!



yerde kolaylaştıran her
öneriye ve “Genel Ka-
rara” (GK) karşı çıktı.
Bu tür genel kararlara
-genel olarak uymakla
birlikte- muhalefet şer-
hi koydu. Örneğin, ha-
pishane yönetiminden
teksir kâğıdı, kurşun-
kalem, keçeli kalem
alma, mektup yazma,
hükümlülerin ayrı ko-
ğuşlara alınmasına di-
renmeme vb. genel ka-
rarlara karşı çıkmasına rağmen uydu.
Bu birliğin gereğiydi. Ancak koğuş di-
renişleri konusunda sonradan çıkarılan
genel karara 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.

Koğuş direnişi, azınlık olarak baş-
lamasına karşın, işkenceci yöneticileri
şaşırttı. 

Ayrıca bu direniş sonucu, direnen
tutsaklar zorla koridora alındığında,
mahkemeye gidecek tutsak ismini
söylemiyor, işkencecileri uğraştırıyor,
zamanlarını çalıyordu. İdare mah-
kemeciyi bulana kadar çok zaman
kaybediyordu.

İlk anda azgınca saldıran hapishane
idaresi, bir süre sonra kendi isteği ile
çıkmayanları mahkemeye götürme-
meye başladı. Hapishane idaresinin
tavır değiştirmesi, asıl olarak direnişin
gücünden kaynaklanıyordu. Her zaman
olduğu gibi her durumdan yararlanma
çabasının ürünü olarak; idare tahliye
bekleyenleri mahkemeye götürme-
yerek zor durumda bırakıyor ve di-
renişi gevşetmeye çalışıyordu. Bu öden-
mesi gereken bir bedeldi. Bu bedel
göze alınmıştı. Sağ çizgi 12 Eylülcüleri
zor durumda bırakan bu çelişkileri bile
göremedi. Görse bile, direnişe katılıp
boyutlandırma cesaretini gösteremedi.
Kendi kabuğuna çekilip bu direnişleri
seyretmekle yetindi. Nitekim bu uy-
gulama da çok sürmedi, sürmesi de
mümkün değildi.

Mahkemeler sanıkların zorla geti-
rilmesine dair kararlar alınca, on gün
sonra direniş kaldığı yerden sürdü. Bu

aşamada direniş tüm kitleyi kapsamış
olsaydı, idare kısa vadede olmasa da,
orta vadede soyarak aramadan vazge-
çebilirdi. Direnişin genellikle 10-15 da-
kikada söküldüğü ve aynı sabah yaklaşık
on koğuşa birden operasyon yapıldığı
düşünülürse, hapishane idaresinin ne
ölçüde zorlandığı anlaşılacaktır. Tabii
asıl önemlisi, mahkemeye kimin gide-
ceğinin anlaşılamamasıydı. Kimse is-
mini söylemiyor, asıl gidecek kişinin
saptanması işinin bir saati bulduğu
oluyordu.

Bunlara karşı önlem olarak koğuş
operasyonları, 06.30, 07.00 gibi erken
saatlere kaydırılsa da mahkemelerin
geç başlaması yine de engellenemi-
yordu. 

Her direnişin bir bedeli vardır ve
hiçbir hak bedel ödenmeksizin kaza-
nılamaz. Kazanılsa da, kolayca kay-
bedilir. Çünkü hak, içerdiği emek ile
değer kazanır.

Doğal olarak, koğuş direnişleri oli-
garşinin temsilcilerinin planını bozduğu
için hapishane yönetimi daha sert sal-
dırılara başvurdu. Bu saldırılarda nor-
mal yara-bereler, cop, tekme-tokat
sonucu oluşan geçici izler sayılmazsa;
mahkeme çıkışlarındaki koğuş diren-
işlerinin son bulduğu 2 Şubat 1984’e
kadar bir tutuklunun beyin sarsıntısı
geçirmesi, bir tutuklunun burun
kemiğinin kırılması, bir başka tu-
tuklunun postal darbeleri sonucu
kuyruk sokumu kemiğinin çatlaması
ve sinir zedelenmesi nedeniyle ya-
talak olması, bir başkasının da iki
ön dişinin kırılması, direnişin be-
delleri olarak ortadaydı.

Metris’te siyasi tutsakları teslim
almak ve bu muhalefet odağını yok
etmek için 12 Eylülcüleri doğrudan

huzursuz eden, işkence ve
baskı politikalarını rahatça
uygulamalarını engelleyen
bu «kötü örneğin» ortadan
kaldırılması uğruna, direnen
devrimci tutsaklara herşey
müstahaktı!

Bu anlayıştan hareketle
faşizmin temsilcileri, diğer
çok yönlü saldırılarla birlikte,
psikolojik saldırı yöntem-
lerini de zenginleştirip yet-
kinleştirdiler. Sürekli ara-
besk müzik ve ırkçı-gerici

marşları çalmakla yetinmediler sa-
dece.

(Bu yöntem daha sonraki yıllarda
polisin işkencehanenelerde işkenceyle
birlikte uyguladığı bir işkence yöntemi
olarak sürmüştür.) 

Askerlere gündüz olduğu gibi, gece
de koridorlarda sürekli yürüyüş yaptırıp
slogan attırdılar, marş söylettirdiler. Sa-
bahtan akşama koğuş dağıtımı, sürekli
operasyon, gürültü, yeterli ve dengeli
beslenememe, uyku saatleri dışında
bütün zamanı kapsıyordu zaten. Böylece
gece marş, yürüyüş ve sloganla uykuyu
da engellemek; fiziki çöküntüyü, psi-
kolojik yıpranmayı hızlandırmak işlevini
yüklenmişti. Hapishanede yasaklanacak
çok az şey kalmıştı artık ve işkenceciler
onları da yasaklamanın zamanlamasını
yapıyordu. 

Kasım ayında, var olan saldırılara
yenileri eklendi. Sürekli koğuş deği-
şiklikleri, karşısında koğuş dire-niş-
lerini buldu. Hapishanede saldırı ve
direnişin olmadığı gün yaşanmıyordu.
Slogan-dayakla yatılıp slogan-dayakla
kalkılıyor, baskı-işkence-yasaklar son
hızıyla sürüyordu. 

Cuntacılar İstanbul hapishanele-
rinde devrimci tutsakları teslim ala-
madığı için acizleştikçe acizleşiyor
ve daha kapsamlı, daha sistemli ve
daha pervasız saldırıların hazırlıklarını
yapıyordu. 

Devrimci tutsaklar ise cunta dönemi
ve sonrasındaki tüm sürecimizi belir-
leyecek olan 84 Ölüm Orucu direnişini
yaratmak gibi çok daha büyük direnişin
hazırlıkları içindeydi.

Koğuş Direnişlerinden Ba-
rikat Direnişlerine, Bari-

21 Eylül 1995:
Parti Cephe

tutsakları Buca
Hapishanesi’nde
barikat kurarak

direniyor...
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kat Direnişlerinden Hücre
Yakmalarına Fili Direniş
Parti-Cephe Çizgisidir

Direnmek Parti-Cepheli olmaktır
diyoruz. Bunlar soyut kavramlar, slo-
ganlar değildir. Oportünizmin yaptığı
gibi mücadeleden kaçışın gerekçesi
değildir... Hayatın içinden, Parti-
Cephe ile özdeşleşmiş kavramlardır. 

Hapishanelerde faşizmin her türlü
fiili ve en sinsi saldırılarına karşı di-
renmek, işkencehanelerde direnmek,
işten atılmalara, bir hakkın gaspına
karşı sonuç alana kadar direnmek,
çadır açıp direnmek. Parti-Cephe tar-

zıdır. Direnmek, teslim olmamak Par-
ti-Cephe ile özdeşleşmiştir. Onun için
oportünizm gerek açlık grevleri olsun,
gerek çadır direnişleri ya da oturma
eylemi, Ölüm orucu gibi direnişler...
Parti-Cephe’nin direniş önerisi karşı-
sında “size malolmuştur” diyerek kom-
pleksli bir ruh haliyle hemen itiraz et-
mektedir. 

Parti-Cepheliler ise koğuş diren-
işlerinden barikat direnişlerine, barikat
direnişlerinden hücre yakmalara Öz-
gür Tutsaklık geleneğini yeni değerler
ve gelenekler yaratarak büyütmüştür. 

21 Eylül 1995 yılındaki Buca ha-
pishanesindeki barikat direnişi, 4

Ocak 1996 Ümraniye barikat direnişi
Ulucanlar ve bir hapishaneye saldı-
rıldığında devrimci tutsakların bu-
lunduğu bütün hapishanelerde bari-
katların kurulup direnişe geçilmesi,
düşmandan rehineler alınması. 19
Aralık ve Büyük Direniş, Parti-Cephe
çizgisinin Özgür Tutsaklıktaki so-
mutlanışıdır. 

Özgür Tutsaklık direnişin adıdır.
Direnişlerle yaratılmış tutsaklık ko-
şullarındaki Parti-Cephe kişiliğidir.
Özgür Tutsaklar susturulamaz, teslim
alınamaz.

Sürecek

1870 Temmuz’unda 3. Napolyon,
Prusya’ya savaş açtı. Savaşı kaybeden
Fransa, kayıtsız şartsız Prusya’ya tes-
lim oldu. Savaş, halkın ulusal bilincini
güçlendirmişti. Paris dışında yaşanan
halk ayaklanmaları kanla bastırıldı.
18 Mart 1871 tarihinde, Paris halkı
ise kendisini silahsızlandırmaya gelen
burjuvaziyi silahsızlandırdı. Ve dün-
yanın ilk komün yönetimi Paris’te
kuruldu. 

Paris, bir bayrak denizi gibi kırmızı
kırmızı dalgalanıyordu. Meydanlar,
bulvarlar ve sokaklarda halk, özgürlük
bayramı yapıyordu. Komün Meclisi
seçimlerinin akabinde, komisyonlar
oluşturuldu. Yürütme, adalet, dışişleri,

askerlik, maliye, içişleri, çalışma,
eğitim, gıda ve sosyal hizmetlere iliş-
kin komisyonlar halkın ihtiyaçları
çerçevesinde çalışmalara başladı.
“...Biz emekten ve emeğin meyvele-
rinden yararlanmaktan yanayız. Sö-
mürücülere, patronlara ihtiyaç yok.
Gerekli olan emek ve herkes kan
refah, halkın öz yönetimidir. Gerekli
olan Komündür. Ya birlikte özgürce
yaşayıp çalışacağız, ya da savaşarak
öleceğiz...” Böyle diyordu Komünar-
lar. Kararlıydılar ve cüretli.

Vatan haini ve halk düşmanı bur-
juvazinin orduları, 22 Mayıs’ta Paris’e
girdi. Komün 72 gün sürmüştü.

Komün, kendisinden sayıca ve si-

lahça kat kat üstün olan Versailles
birliklerinin saldırısına bir hafta da-
yanabildi. Mahalle mahalle, sokak
sokak ve ev ev yürütülen savunma
sona erdiğinde, 25 bini aşkın Ko-
müncü barikatlarda ya da ayaküstü
kurulan idam mangaları tarafından
öldürülmüştü. Paris kadınları, bu son
savaşta en etkin rolü oynadılar. Bari-
kattaki son kadın nefer, idam man-
gasına gülen genç kız Komün için,
Komün’ün onlara kısa bir süre için
de olsa gösterdiği özgürlük dünyası
için ölüyorlardı. Komün’den geriye
yarı yarıya yıkılmış bir Paris, 25 bin
ölü ve tüm Avrupa burjuvazisini ür-
küten bir “olabilirdi” korkusu kaldı. 

TARİHTEN GÜNÜMÜZE
PARİS KOMÜNÜ’NDEN CEPHELİLERE:

72 GÜNDEN 72 YILA SOSYALİSTLERİN KAZANDIĞI HER DENEY 

GÜCÜMÜZÜN KAYNAĞIDIR!
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4 Ocak 1996 Ümraniye Hapishanesi katliamından sonra tüm
hapishanelerde barikat ve rehine eylemleri yapıldı. 



“BİZE ÖLÜM YOK” 
YENİLMEZLİĞİMİZİN “SIR-

RI”
TARİHSEL VE SİYASAL HAK-

LILIĞIMIZDA...
YENİLMEZLİĞİMİZİN “SIR-

RI”
BU GELENEĞİ YARATAN ŞE-

HİTLERİMİZDE VE TARİHİMİZ-
DEDİR...

YENİLMEZLİĞİMİZİN “SIRRI”
İDEOLOJİK VE SİYASİ GÜCÜ-
MÜZDEDİR!

İŞTE BU RAHATLIK VE HU-
ZURLA DEDİK VE TEKRAR EDİ-
YORUZ Kİ;

12 TEMMUZ ŞEHİTLERİN VA-
SİYETİ;

“YOLDAŞLAR BİZİ AŞIN”
HER CEPHELİ HAYKIRIYOR;
YOLDAŞLAR RAHAT UYU-

YUN! 
HER CEPHELİ YÜREĞİNDE

VE BEYNİNDE SİZİ KENDİSİNE
KATIP, YARINA YÜRÜYOR!

BUGÜN DE ŞEHİRLERDE VE
DAĞLARDA,

BUGÜN GAZİ MAHALLESİN-
DEKİ FAŞİZMİN GASPETMEYE
ÇALIŞTIĞI MEVZİLERİMİZDE
DE, SİZİN GÜCÜNÜZLE SAVA-
ŞACAĞIZ!

HALKIN OLANI, HALKIN
KENDİ TIRNAKLARIYLA YA-
RATTIKLARINI FAŞİZMİN KİR-
LETMESİNE İZİN VERMEYECE-
ĞİZ!

MEVZİLERİMİZİ YAŞAMLA-
RIMIZ PAHASINA TERK ETME-
YECEĞİZ!

KATİL, AHLAKSIZ, OBUR,
HIRSIZ... DİNİ-İMANİ PARA
OLAN... 9 AYLIK BEBEKLERİN
IRZINA GEÇENLERİ KORUYAN,
ORTAYA ÇIKARTAN... UYUŞTU-
RUCU TACİRLERİNİN, ÇETECİ-
LERİN BAŞ KORUYUCUSU,
KOLLAYICISI AKP FAŞİZMİNE
VE ONUN POLİSİNE YAŞAM

HAKKI TANIMAYACAĞIZ!
BİZ VARSAK,
ONLAR YOK OLACAK!
12 Temmuz 1991 günü saat 19.30

sıralarında polis telsizlerinden İstan-
bul’daki tüm işkenceci katillere tali-
matlar yağıyordu. Polis şefleri, çevik
kuvvetin, siyasi şube elemanlarının,
çelik yelekli timlerin, panzerlerin,
itfaiye araçlarının Dikilitaş, Balmum-
cu, Nişantaşı ve Yeni Levent’te mev-
zilenmesini, bu mahallelere tüm giriş
ve çıkışların tutulmasını halkın so-
kaklara çıkmasının engellenmesini,
evlerinde olanların pencerelere yak-
laşmasına izin verilmemesini isti-
yordu.

Binlerce polis verilen emirle bir-
likte bu dört mahalleye aktı.

Çok geçmedi. Sokaklar silah ve
bomba sesleriyle sarsıldı. Bu seslere
eşlik eden sloganlar ve marşlarla di-
reniyordu Devrimci Solcular. Niyazi
Aydın, Cavit Özkaya, Hasan Eliuy-
gun, Nazmi Türkcan, Zeynep Eda
Berk Dikilitaş’ta bir büroda; İbrahim
Erdoğan, Yücel Şimşek Balmumcu’da
bir evde; İbrahim İlçi, Bilal Karakaya
Nişantaşı’nda bir iş yerinde şehit
düştüler. Onlar atılımın mimarları,
önderleri, kadro ve savaşçılarıydı.
Düşman yalvaran, teslim olan tek
bir ses duyamadı onlardan.

“Tekniğin tüm olanaklarıyla do-
nanmış binlerce polis, panzerler eş-
liğindeki çelik yelekli ölüm mangaları,
her nasılsa sağ ve yaralı olarak kim-
seyi yakalayamıyor, herkesi ölü olarak
ele geçiriyordu.

Bu bir katliamdı... 10 devrimcinin
dört ayrı yerde, aynı saatlerde, aynı
yöntemlerle bilinçli olarak katledil-
mesi eylemiydi.

Katliamın ardından polis telsizleri
yeniden çalışmaya başladılar, ölüm
mangalarına saldırı emri verenler
artık onları kutlayabilirdi. Ve katiller
“gözlerinden öpülerek” kutlandılar.

“Neden katledilmişlerdi?”, “Neden

teslim olmamışlardı?..”
Bu sorular aynı günün gecesi saat:

01.30’da TV haber bülteninde kat-
liama dair ilk açıklama yayınlandı-
ğında tüm Türkiye’de sorulur oldu.

İktidar, kendi yasalarını, hukuk ku-
rallarını bir yana iterek bundan böyle
adeta terörün tek geçerli “yasa” olaca-
ğını ilan etmişti. “Bizim düzenimize
karşı çıkanlar her şeye katlanmaya
hazır olmalıdır” mesajı veriliyordu.
Emperyalizmle işbirliğine, kapitalist
sömürüye, zulme ve yoksulluğa bayrak
açanlar, adalet isteyenler, hak hukuk
diyenler ve en önemlisi de, tüm dünyada
“Sosyalizm öldü” çığlıklarının atıldığı
bir dönemde hala halkların kurtulşundan
söz edenler, sosyalizm için savaştığını
söyleyenler, bundan böyle yeni katli-
amlara, işkencelere, zindanlara hazır
olsun deniyordu.

“10 Yoldaşımızın İstanbul’da, iki
yoldaşımızın Ankara’da katledilmesi,
oligarşiye ve emperyalizme karşı sür-
dürdüğümüz 20 küsur yıllık savaşta,
uğradığımız ilk katliam değildir. Biz
Kızıldere’de, idam sehpalarında, iş-
kencehanelerde, zindanlarda, sokaklarda
evlerde, dağlarda defalarca öldük. Ve
istisnasız her seferinde, tüm iletişim
araçları kullanılarak “çökerttik”, “yok
ettik”, “büyük darbe vurduk” propa-
gandası yapılarak halk kitlelerinin gü-
vensizliğe düşürülmesi, umutlarının
tüketilmesi amaçlandı.

Ama başaramadılar!
Her darbe sonrası mücadele eskiyi

aşarak ilerledi.
Zulme ve işkencelere direnen, ci-

nayet ve katliamlara göğüs geren
devrimcilerin “Bağımsız Türkiye”,
“Kahrolsun Faşizm”, “Yaşasın Sos-
yalizm”, “Yaşasın Devrimci Sol” şi-
arları yayılmaya devam etti. Bu şiarlar
egemenleri vuran bir kurşun oldu,
katledilen devrimcilerin yerleri mis-
liyle dolduruldu.”

(Devrimci Sol Haber Bülteni’nin
22 Temmuz 1991 tarihli, 29. sayı)

PARTİ-CEPHE TARİHİ YENİLGİLERİ ZAFERE DÖNÜŞTÜRMENİN TARİHİDİR!
KIZILDERE’DEN 12 TEMMUZ’LARA,

12 TEMMUZLAR’DAN GÜNAY’A KADAR KATLİAMLARLA YARATILMAK İSTENEN
YENİLGİ VE MORALSİZLİĞİ; 16-17 NİSAN’DA DALGALAN BAYRAKLARLA YAPILAN 

SİLAHLI EYLEMLERE,  GÜNAYLARDA SİLAHLANAN HALKLA SÜREN 
80 SAATLİK DİRENİŞE DÖNÜŞTÜRMÜŞTÜR.
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19-22 Aralık katliam operasyonu
ve sonrası süreçte hapishaneler cep-
hesinde köklü alt üst oluşlar yaşandı.
Yıllardır canımızla, kanımızla elde
ettiğimiz olanaklarımız gasp edildi.
Adım adım geliştirdiğimiz, güçlen-
dirdiğimiz örgütlü yapılarımız dağıldı
ve koyu bir tecrite tabi tutularak
inançlarımızdan, ideallerimizden
vazgeçirilmek istendik. Ama boyun
eğmedik. Zulmün tecritlerinde yok
edilmek, teslim alınmak istenmemiz
karşısında, yok edilemeyeceğimizi,
asla teslim olmayacağımızı onlarca
kez canımızı, kanlarımızı vererek
haykırdık. Bugün düşman karşısında
dik durmanın, ölümüne davamıza
bağlı kalmanın, en koyu tecrit ko-
şullarında dahi hızla örgütlü yapımızı
yeniden kurmanın ve örgütlü yaşa-
mamızı her geçen gün güçlendir-
memizin haklı gururunu ve coşku-
sunu yaşıyoruz... Yaptıklarımızın ve
daha yapacaklarımızın bir devrimci
olarak, Özgür Tutsaklar olarak so-
rumluluğumuz ve en doğal görev-
lerimiz olduğunun bilincindeyiz...

Tecrit duvarları ne kadar yüksek
örülürse örülürsün, kavgamızla, hal-
kımızla atan yüreklerimiz durma-
dıkça, düşünmemizin, üretmemizin,
yoktan var ederek geliştirmemizin
önünü hiçbir güç kesemez, keseme-
miştir de. Çünkü bizler bugünün gö-
revlerini yerine getiren, yarını kurmak
için herkese ve her şeye rağmen ya-
ratan, üretenleriz. Her koşulda ken-
dini yenileyen bir gelenekten besle-
niyoruz. Bundan hiçbir koşulda vaz-
geçmedik, vazgeçmeyiz de... 

Marks, “Sizler 15, 20, 50 yıl iç
savaşlar ve uluslararası çatışma-
lardan geçeceksiniz; yalnızca var

olan koşulları değiştirmek
için değil, fakat aynı zamanda
kendinizi değiştirmek ve ken-
dinizi siyasi iktidara yetenekli
kılmak için de... savaşıyor-
sunuz” der işçilere.

Evet, geniş düşünmeyen, var
olanla yetinen bir devrimci, bırakalım
devrimin sorunlarına çözüm üret-
meyi, zamanla kendi dünyasının kü-
çücük sorunlarına dahi çözüm üre-
temez, çıkış yolu bulamaz hale gelir
ve giderek umutsuzlaşıp, bencilleşip
kendini yemeye, tüketmeye başla-
ması da kaçınılmaz sondur.

Bu sondan kurtuluşun yolu ise
Lenin’in deyimiyle; 

“İnsan düşüncesi nesnel gerçeği
doğru bir biçimde yansıttığı zaman
‘tutarlı’dır. Ve bunun doğruluğunun
ölçütü pratik deney...”dir. Yani üre-
tim...

Devrimcilik üretmektir. Eğer ki
devrimcinin üretme faaliyeti dur-
muşsa geriliyor demektir. Haliyle
ortada tutarlı olmayan, nesnel gerçeği
yansıtmayan, kendine devrimciyiz
dememize rağmen, onun temel es-
pirisini yerine getirmeyen bir pratikle
karşı karşıyayız demektir. Bu tutar-
sızlığı görmek, üzerine gitmek ve
hızla iddiamızla, pratik faaliyetlerimiz
arasında bir uyum sağlamaya çalış-
mak, ancak, tekrar devrimciliğimizin
asli görevine dönüşmesi, üretkenlikle
mümkündür.

Üretmeyen, gelişmez, çevresini
de, devrimi de geliştiremez. Çünkü
üretme eylemi, bir devrimci için ge-
lişerek beslenmek, geliştirerek bes-
lenmek faaliyetidir. Beslendiği kay-
nak örgütüdür, yoldaşlarıdır, halkıdır.
Bu gelişim aynı zamanda örgütünü,
yoldaşlarını ve halkını besleme, ge-
liştirme eylemleridir de...

Üretmek sahiplenmektir. Sahip-
lenmek örgütlü yaşamak, örgütle
bütünleşmektir. Bir örgütü güçlü kı-
lan, yenilgisiz kılan, her zorluk kar-
şısında zaferlerle çıkartan da bu bü-
tünlüktür.

Yayın faaliyetimizin, örgütlen-
memizin daha da geliştip yetkinleş-
tirilmesinde, eğitimimizde önemli
bir yeri olduğunu unutmamalıyız.
Özellikle böylesi yokluk ve olanak-
sızlıklarla da bir savaş yürüttüğümüz
dönemlerde, ağır tecrit koşullarında
daha bir önem kazanıyor bu. Düşman
da bu önemi bildiği için hücrelere
atılmamızdan bugüne sistemli olarak
üretim ve eğitim araçlarımızı hedef
alıyor.  Baskı ve keyfi uygulamalarla
bu olanakları kullanmamızı engel-
lemeye çalışıyor. Düşman kendi de-
neyimlerinden de çok iyi biliyor ki,
düşünme faaliyetlerine vurulacak
pranga, bir devrimciyi gerçek an-
lamda tutsak almak, gelişmesinin
önünü kesmek, dört duvar arasına
gömmek çürümeye mahkum etmek-
tir. 

Bizi çürütemeyecekler... 
Özgür Tutsaklar olarak kendi de-

neylerimizden de biliyoruz ki, tut-
saklık özgürlüğün bittiği yerde başlar.
Özgürlüğünü yitirmiş bir devrimci,
ya da özgürlüğünü bilince çıkarta-
mamış, onun gereklerini yerine ge-
tirmeyen bir devrimci, kendisini re-
havetin kollarına bırakmış, üretme
faaliyetinin dışına düşmüş, kendini
yaşayan kişidir. Bunun hiçbir ge-
rekçesi, bahanesi, teorisi yoktur, ola-
maz da. Niyetler ne olursa olsun
böylesi bir durumda ortaya çıkan
gerçek; nesnelliğe teslim olmak,
kendi elleriyle gelişme, örgütlü dü-
şünme ve yaşama damarlarını tıka-
yarak,  bireyselleşmenin, apolitik-
leşmenin, devrimci olan her şeyi
dumura uğratacak, yabancılaşmanın
kapılarını açacaktır ki buna izin ver-
memeliyiz.

Biliyoruz ki, hücre duvarlarını
parçalamayan,  hapishane duvarlarını
parçalamayan; örgütüyle, partiyle
bütünleşmez. Bu bütünleşmeyi sağ-
layan bir devrimci ise devrimin coş-
kusunu, halkın acısını ve sevincini
paylaşmaz, duyamaz. Ufuk darlığını
parçalamayan bir devrimci yanılgılar,

Özgür TutsaklardanÖzgür Tutsaklardan

Üretmeyen, Üretmeyen, 
Kendini Yenilemeyen Kendini Yenilemeyen 

Tüketir ve Giderek Tükenir...Tüketir ve Giderek Tükenir...

4 Eylül
2016

Yürüyüş

Sayı: 537

23AKP FAŞİZMİNİN İKTİDAR SAVAŞINDA DÖKÜLECEK KANIMIZ YOK!



yanlışlar, hayal kırıklığı, kısır döngüsünden çı-
kamaz. Yanılgılar, yanlışlar, hayal kırıklıkları
ise umutsuzluğu, çaresizliği, giderek kendine
olan güvensizliği besler, geliştirir. Bu güvensizlik,
güçsüzlük yürüteceğimiz her faaliyette, yapa-
cağımız her işte bize düşman olur, elimizi-kolu-
muzu bağlar, üretme, yaratma heyecanımızı öl-
dürür, yaşama coşkumuzu köreltir, ruhsuz, hissiz
insanlar haline getirir.

İnanıyoruz ki, hiçbir yoldaşımız yüz kere,
bin kere hayır diye haykıracağımız, haykırmamız
gereken böyle bir yaşama, duruma asla prim
vermeyecektir, vermek istemiyor. Şimdi bu
isteğin gereğini yapmak için adımlarımızı hız-
landırma, somutlama zamanı. Hangi alanda
olursa olsun önüne üretime katılma hedefleri
koymak, yaşamımıza bunu dikkate alarak bir
plan-program  kazandırmakla  yükümlüyüz. 

Tüketimin coşkusunu üretmenin coşkusuyla
bütünleştirmeliyiz...

İLERİ!

Ateş sardı yüreklerimizi 

Sönmez artık 

Yanan özgürlük ateşi 

Donandı tüm tutsaklar 

Nice manevi değeri... 

Genel direniş... 

122 kez sınanmış 

Ateş çemberinde 

Halka 

Vatana 

Sevgisi... 

Düşmana olan kini.!F.. !

Düşer artık 

Anadolu’nun kızıl toprağına 

Halkın evladı 

Güzel günlerin 

YENİ İNSANI 

Feda Ruhuyla 

Donanmış olan sıra neferi 

BİZ’lerin Yoldaşı 

ABİSİ 

BACISI 

KARDEŞİ 

ANNESİ 

BABASI 

DEDESİ... 

Yürüyün 

Yürüyün 

Korkuları yenerek 

Engelleri aşarak 

Zaferleri tadarak 

Yürüyün 

Yürüyün 

Geleceği bugünden 

Yarına kurarak 

Örerek ilerleyin 

İlerleyin 

İlerleyin 

İLERİ 

İLERİ 

İlerleyin 

FRANSA HAPİSHANELERİNDE 
DİRENEN ÖZGÜR TUTSAK ERDOĞAN
ÇAKIR’IN DİRENİŞE İLİŞKİN ŞİİRİ...

DİH’ten Açıklama:
“DEVRİMCİ KADIN TUTSAK-

LAR ONURUMUZDUR”
Devrimci İşçi Hareketi 30 Ağustos'ta Silivri

Hapishanesi’nde Özgür Tutsaklara yapılan sal-
dırılarla ilgili  bir açıklama yaptı. Açıklamada:
"...Bir süre önce Bakırköy Kadın Kapalı Ha-
pishanesi’nden Silivri Kadın Kapalı Hapisha-
nesi'ne sürgün sevk edilen DHKP-C davası tut-
saklarına, 26 Ağustos'ta Silivri’de Kadın Kapalı
Hapishanesi’nde, Özgür Tutsaklar Adalet Ba-
kanlığı’nın son zamanlarda devrimci, tutsaklara
yönelik ağır tecrit koşullarını protesto etmek
için başlatmış oldukları Genel Direniş kapsa-
mında hücrelerini ateşe vermişlerdir. Uzun za-
mandır hapishanelerde tutsaklara kitap, dergi
eşya verilmemesi, sohbet hakkının uygulanma-
ması nedeni ile DHKP-C davası tutsakları ha-
pishanelerde Genel Direniş kararı almışlardır.
Bu kapsamda Silivri’de eylem yapan devrimci
kadın tutsaklardan Sevcan  Adıgüzel, Nurgül
Acar ve Tuğçenur ÖZBAY’ya ters kelepçe ta-
kılmış, yine aynı hapishane'de tüm kadın dev-
rimcilerin hücreleri hortum ile ıslatılmış, bütün
eşyaları kullanılmaz hale getirilmiştir. Kadın
devrimcilerin hücre aramalarına erkek gardiyanlar
girmiş ve iç çamaşırlarını arayarak devrimcilere
ayrıca işkence etmiştir. İşkence insanlık suçudur.
İşkence yapmak şerefsizliktir. Bundan vazgeçin.
Devrimci Kadın Tutsaklar onurumuzdur..."
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19-26 Aralık 1978 tarihlerinde Ma-
raş Katliamı’ndan sonra 26 Aralık
1978 tarihinde 13 ilde (Adana, Ankara,
Bingöl, Elazığ, Erzincan, Erzurum,
Gaziantep, İstanbul, Kars, Malatya,
Kahramanmaraş, Sivas, Şanlıurfa) sı-
kıyönetim ilan edildi. 12 Eylül 1980
darbesinde ülke genelinde 19 ilde sı-
kıyönetim ilan edilmiş durumdaydı.
15 Ağustos 1984’de PKK eylem ve
baskınları gerekçe gösterilerek bölgede
sıkıyönetimin devam etmesine karar
verildi. Sıkıyönetim uygulamalarının
aşama aşama kaldırıldığı ülkemizde
19 Temmuz 1987 tarihinden itibaren
Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari,
Mardin, Siirt, Tunceli ve Van’da OHAL
ilan edildi. 

Bu bölgelerde Aralık 1978’den
itibaren devam eden sıkıyönetimin
yerini OHAL almış oldu. 

Sıkıyönetim döneminde PKK kar-
şı köylerini koruma amaçlı 40 köy
korucusu ile başlayan ve OHAL’in
uygulandığı yıllarda sayıları 67 bine
ulaşan koruculuk sistemi devletin
milis örgütlenmesi, dünyada diğer
faşist ülkelerde olduğu gibi, ölüm
mangaları olarak kullanıldı. 

Kürdistan’da OHAL 
Uygulamaları ve 
Sonuçları

OHAL; ilk olarak Bingöl, Diyar-
bakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Siirt,
Tunceli ve Van’da uygulanmaya baş-
landı. 6 Mayıs 1990’dan itibaren
Batman ve Şırnak’ın il olmalarıyla
birlikte OHAL uygulanan il sayısı
13’e çıktı. 

OHAL bölgelerinde Jandarma
Komutanlığı tarafından kurulan ve
“terörle mücadele” kapsamında faa-
liyet yürütme amaçlı kurulan JİTEM,
Kürdistan’da yaşanan süreci anlatır-
ken sık sık karşımıza çıkacak olan
bir kontrgerilla örgütlenmesidir. 

Jandarma Komutanlığı’na bağlı
bu kontrgerilla örgütlenmesi 1987
yılında OHAL bölgesinin ortaya çı-

kışıyla kurulmuştur. 
Varlığı reddedilen JİTEM ile

ilgili Jandarma Genel Komutanı
Teoman, Koman Jandarma teşkilatı
içinde JİTEM adıyla yasal veya yasa
dışı bir örgüt kurulmadığını savunup,
ancak jandarma dışında bu ismi kul-
lanarak kanunsuz işler yapan bir gru-
bun olduğunu eklese de, Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı
soruşturma kapsamında 27 Ağustos
1987 tarihinde, Binbaşı Arif Doğan
tarafından kurulan JİTEM’in varlığı
devlet tarafından kabul edilmek zo-
runda kalındı. 

1987-2002 arası 
Kürdistan’da OHAL 
uygulamaları sonucu 
ortaya çıkan bilanço: 

- 1275 kişi OHAL Valiliği’nin
yetkisi kapsamında olan yerleşim bi-
rimlerinde işkence ve kötü muamele
gerekçesi ile suç duyurusunda bu-
lundu. Bu suçlardan 1177’si hakkında
soruşturma başlatıldı 

- OHAL’in devam ettiği süre bo-
yunca 55 bin 371 kişi gözaltına alın-
dı... 

- 4 bin 799 kişi hüküm giydi... 
- 1131 çocuk yargılandı... 
- 201 çocuk tutuklanıp cezaevine

gönderildi. 
- 4 bin yerleşim birimi boşaltıldı,

3 milyonun üzerinde insan zorla göç
ettirildi... 

- 1017 kamu görevlisi hakkında
296 dava açıldı. Bu davalardan 60’ı
mahkumiyetle sonuçlanırken 56’sına
verilen ceza ertelendi. 

- OHAL süresince 55 bin 371
kişi gözaltına alındı. Bunlardan; 42
bin 795 kişi yargılandı ve bu sanık-
lardan 4799’u hüküm giydi. 

- 4 binin üzerinde korucu; öldür-
meden gaspa, köy yakmadan tecavüze
kadar yüzlerce suça karıştı. 

- Dernek ve vakıflar kapatıldı.
Radyo ve televizyon yayınları ya-
saklandı. Kitaplar, filmler bölgeye

sokulmadı. 
- Sayıları hala belirsiz kayıplar,

faili meçhul cinayetler... 

Türkiye Genelinde OHAL
ve Jitem Faaliyetleri 
Kayıplar 

87’den sonra başta İstanbul gibi
büyük kentler olmak üzere, şehirlerde
Devrimci Sol’un önderliğinde eko-
nomik-demokratik mücadelenin yük-
selmeye başlaması, oligarşiyi şehir-
lerde de yeni önlemler almaya sev-
ketti. Halka baskı ve saldırılar yo-
ğunlaşmaya başladı. 90’da Devrimci
Sol’un atılımı ve silahlı savaşı tüm
ülkeye yaymasıyla, kontrgerilla da
buna göre yeniden kendini biçim-
lendirerek yeni yöntemlere başvur-
maya başladı. 

Ülkenin tümü kontrgerillanın faa-
liyet alanı haline geldi. Özel Tim,
ölüm mangaları tüm illere yayıldı.
JİTEM, OHAL bölgesiyle sınırlı kal-
mayarak faaliyet alanını tüm ülkeye
yaydı. 

3713 sayılı faşist terör yasasıyla
halk “terörist” ilan edilirken tüm
ülke kapalı cezaevine dönüştürüldü.
Gözaltında “kayıplar”, “faili meç-
hul”ler halkı sindirmenin yeni yön-
temleri olarak uygulamaya sokuldu. 

14 Mart 1991 Devrimci Sol Sa-
vaşçısı Yusuf Erişti ile birlikte baş-
layan kontrgerillanın “kayıp” politi-
kası, ilerleyen yıllarda hem Kürdis-
tan’da hem de ülkemizin her tarafında
baskı ve korkuyu yaymanın, halkı
sindirmenin bir yöntemi olarak kul-
lanıldı. 

Yusuf Erişti’den sonra kaybedilen
Devrimci Sol ve Parti Cepheliler: 

Soner GÜL (4 Mayıs 1992) 
Hüsamettin YAMAN (4 Mayıs

1992) 
Ayhan EFEOĞLU (6 Ekim 1992) 
Erdoğan ŞAKAR (13 Ağustos

ÜLKEMİZDEKİ OHAL UYGULAMALARI - 4
KÜRDİSTAN’DA 24 YILLIK OHAL BİLANÇOSU, 
ÜLKE GENELİNDE OHAL  SÜRECİNDEKİ 
KONTRGERİLLA  FAALİYETLERİ 
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1993) 
Ali EFEOĞLU (5 Ocak 1994) 
Recep GÜLER (Mayıs 1994) 
Lütfiye KAÇAR (5 Ekim 1994) 
İsmail BAHÇECİ (21 Aralık

1994) 
Ayşenur ŞİMŞEK (24 Ocak 1995) 
Düzgün TEKİN (21 Ekim 1995) 

İnfazlar 
Kontrgerilla, 90’da Devrimci

Sol’un Silahlı Devrimci Birlikler’le
silahlı mücadeleyi yükselterek atılıma
geçmesi ve silahlı mücadeleyi İstanbul
dışındaki kentlerde de yaygınlaştır-
maya başlamasıyla Devrimci Sol üye
ve savaşçılarına karşı ülkenin her
yanında imha politikası uygulamaya
karar vermişti. 

Mehmet Ağar (Dönemin İstanbul
Emniyet Müdürü) “teröristlere onların
anladıkları dilden cevap verilmelidir”
diyerek, infaz ve katliamların bir
devlet politikası olduğunun altını çi-
ziyordu. 

İnfaz timlerinin İstanbul ve İs-
tanbul dışı şehirlerde devrimcilere
yönelik katliamları: 

- 9 Nisan 1991 İzmir’de Devrimci
Sol savaşçıları Faruk Bayraktar ve
Olcay Uzun katledildi. 

- 12 Temmuz 1991’de 10 Dev-
rimci Sol savaşçı ve önder kadrosu
katledildi. 

- 16-17 Nisan 1992’de Devrimci
Sol Merkez Komite üyeleri Sabahat
KARATAŞ ve Sinan KUKUL’la bir-
likte Ahmet Fazıl Ercüment ÖZDE-
MİR, Eda YÜKSEL, Taşkın USTA,
Arif ÖNGEL, Şadan ÖNGEL, Hü-
seyin KILIÇ, Satı TAŞ (KILIÇ),
Ayşe Nil ERGEN ve Ayşe GÜLEN’i
katletti. 

Ayrıca Perpa, Hasköy, Beylerbeyi,
Bahçelievler, Beşiktaş, Gaziosman-
paşa, Hasköy katliamları gibi Dev-
rimci Sol’a ve Tuzla, Hasanpaşa,
Mahmutbey gibi farklı devrimci ör-
gütlere yönelik toplam 11 ayrı kat-
liamı, sayıları 70 civarında olan ölüm
mangaları gerçekleştirmiştir. 

Hapishaneler 
Oligarşinin “zindancılık” anlayışı

üzerine kurulan hapishaneler politikası
özellikle 12 Eylül darbesinden sonra

devrimcileri teslim almaya
yönelik saldırı, katliam ve
her türlü hak kısıtlamaları ile
günümüze kadar devam et-
miştir. Türkiye’de devrimciler
var olduğu günden bugüne
düşmanla devrimciler arasın-
da yaşanan bir irade savaşına
dönüşmüştür hapishaneler.
Bu irade savaşında ölerek,
savaşarak kendi iradelerinden
vaz geçmeyen devrimci tut-
saklar her daim bu savaşın
galibi olmuşlardır. Düşmana
karşı savaşın içeride de dı-
şarda da farklı olmadığını
kendi bedenlerini ölüme ya-
tırarak, yoldaşlarının önüne
siper ederek, bedenlerini ya-
nan meşalelere çevirerek gös-
termişlerdir. 

Düşmanın hapishaneleri
birer “zindana” çevirmek is-
teği 12 Eylül’le birlikte, yasal bir
zeminde katlanarak devam etmiştir. 

Tek tip elbise dayatmaları ile tes-
lim alınmak istenen tutsaklar ölümü
de içine alan bir programla direnecek,
ya da 12 Eylül cuntasının istediği
biçimde olacaktı. Bu saldırıyı Dev-
rimci Sol tutsakları Ölüm Orucu ve
açlık grevleriyle püskürttü. Ölüm
Orucu’nda 4 şehit verdi. 

Hapishanelerde 90’lı yıllar ülke-
mizin genel tablosundan farklı de-
ğildir. Devrimciler hapishanelerde
teslim alınırsa, tutsakların dışarıya
taşıdığı devrimci moral ve dinamizim
de yok edilecekti. 

Ülke genelinde OHAL yetkileri
ile donatılmış ölüm mangaları, kontr-
gerilla timleri hapishanelerde tutsak-
lara saldırırken, tutsaklarımız bari-
katlara direnişe geçtiler. 

Buca Katliamı 
Buca’da dört DHKP-C’li tutsağın

özgürlük eyleminin ardından başlayan
saldırı ve hak gasplarına, tutsaklar
direnişle karşılık verdi ve koğuş ka-
pılarının arkasına barikatlar kurarak
çatışmaya başladı. 

Barikatları yaran düşman açık bir
katliama girişti. Tutsaklar koğuştan
çekilip çıkartılıyor ve vahşet maltada
sürüyordu. Tutsaklar, Uğur Sarıaslan,

Turan Kılıç ve Yusuf Bağ’ı şehit
verdi ama direniş devam etti. 

Buca Katliamı “Buca’nın hesabını
sormak, siyasal kimliğe karşı girişilen
saldırıyı püskürtmek ve tabutlukların
kapatılması” için bir Genel Direniş’e
dönüştü. 

Genel Direniş tam bir siyasal za-
ferle, hapishaneler özelinde hakların
kazanılmasıyla 44. günde sona erdi. 

Ümraniye Katliamı 
13 Aralık 1995’de düşmanın tes-

lim alma saldırısına karşılık devrimci
tutsaklar barikatlarda göğüs göğüse
çarpışarak düşmanı püskürttü. 

Bunun ardından 4 Ocak 1996 yı-
lında düşman hile ile koğuşlara gi-
rerek DHKP-C’li Abdülmecit Seçkin,
Orhan Özen, Rıza Boybaş, Gültekin
Beyhan’ı katletti ve onlarca tutsağı
ağır şekilde yaraladı. 

Hapishanelere yönelik katliam ve
saldırılar Ölüm Orucu direnişi ile
püskürtülüyor 

Düşman, tutsakları teslim almak
için on yıllardır olduğu gibi “hücre
tipi”yle saldırıya geçti. 

1996 Yılında 69 gün süren ve 12
şehit verilen Ölüm Orucu direnişimiz
düşmanın saldırılarını püskürterek
zaferle sonuçlandı. 

devam edecek...

Buca Şehitleri

Ümraniye Hapishanesi
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1-) Sanat nedir? Amacı ne
olmalıdır? 

Sanat, nesnel gerçekliğin insan
zihninde estetiksel olarak yeniden
üretimidir. 

Sanatın amacı, insanı insan yapan
özelliklerin geliştirilmesine hizmet
etmek olmalıdır. İnsanın manevi dün-
yasını beslemelidir. İnsanın ruhunu
karartan, yaşama ve mücadele etme
azmini körelten, insanı alçaltan, insanı
emeğine, kendine, tarihine, kültürüne
yabancılaştıran bir biçim asla taşı-
mamalıdır. 

Lenin'in dediği gibi: “Sanat halkın
malıdır.” Sanatın kökleri, emekçi
kitlelerin derinliklerine uzanmalıdır.
Sanat, bu kitleler tarafından anlaşıl-
malı ve sevilmelidir. Sanat, bu kitleleri
birleştirmeli; duygularını, düşünce-
lerini ve isteklerini yüceltmelidir.
Onları harekete geçirmeli, içlerindeki
sanatsal izleri uyandırıp geliştirmelidir. 

Halkın acılarını, umutlarını, se-
vinçlerini işlemelidir. Halkın birleş-
mesine, ilerlemesine, tek bir yürek
ve tek bir beyin halinde ileri atılma-
larına, geri olanı atıp devrimci olanı
geliştirmelerine yardımcı olmalıdır. 

2-) Sanatçı kimdir? 
Sanatın binlerce yıllık geçmiş bi-

rikimini iyi kavrayan ve bu birikimi
sanatsal üretiminde temel yapandır.
Vereceği mesajı halka en iyi şekilde
sunmanın yolunu bulan, dünyanın
değişebilirliğini olabildiğince yalın
ve net bir şekilde halk kitlelerine
gösterendir. Topluma eserleriyle etkide
bulunandır. Halk kitlelerinin sözcü-
lüğünü yapan, onları eğitendir. Kit-
lelerin öğretmeni olduğu gibi aynı
zamanda kitlelerden de öğrenendir. 

"Sanatı para kazan-
ma aracı durumuna ge-
tirenlerin çoğu sahte-
kardır... Hayır, resim ev-
lere, saraylara süs olsun
diye icat edilmedi. Siz
sanatçının ne olduğunu

sanıyorsunuz? Res-
samsa yalnızca gözleri,
müzisyense yalnızca
kulakları olan ya da
şairse yüreğinin her

kıpırtısında harp çalan, boksörse
yalnızca kasları olan bir gerizekalı
mı? Tam tersine! Sanatçı aynı za-
manda politik bir kişidir ve dünyada
olup biten iyi, kötü, korkunç olaylara
tüm varlığıyla tepki gösterir." diye
tanımlamıştır Pablo Picasso sanatçının
kim olduğunu. 

3-) Sanat sınıflar üstü bir
kavram mıdır? 

Kültür ve sanat sınıfsal bakış açı-
sıyla değerlendirilmelidir. Bütün kül-
türel ve sanatsal değerler bir sınıfın
damgasını taşır. Tıpkı ekonomi, devlet,
hukuk, siyaset gibi sanat da sınıfsal
şekillenme içinde yer alır. Belli bir
sınıfın duygu ve düşüncelerini yansıtır.
Bugün, her sanat belli bir sınıfın ma-
lıdır ve belli bir siyasi çizginin hiz-
metindedir. Gerçekte sanat için sanat,
sınıflar üstü sanat, siyaset dışı ya da
siyasetten bağımsız sanat diye bir
şey yoktur. Sanat siyasete bağımlıdır
ve aynı zamanda sanat da siyaset
üzerinde derin bir etki yaratır. 

Günümüzde iki sınıf vardır: Bur-
juvazi ve proletarya. Yapılan sanat
eserleri de bu iki sınıftan birinin
damgasını taşır. Bu nedenle sanat sı-
nıflar üstü değildir, olamaz. 

4-) Burjuvazi nasıl bir sa-
nat anlayışına sahiptir?

Burjuvazinin en çok reklamını
yaptığı sanatsal ürünlere baktığımızda
onlarda ya cinselliğin ya da metafi-
ziğin damgasını görürüz. Burjuvazinin
sanat eseri diye sunduğu yapıtların
karakterleri ya doğaüstü güçlere sa-
hiptir, ya cinsellik içinde boğulup
hayvanlaşmıştır ya da bireycilik içinde
bunalmışlardır. Burjuvazi, insanı ge-

liştiren değil, düzenin devamı için
insanı etkisizleştirmeyi, pasifleştir-
meyi amaçlayan bir sanatı, moda ha-
line getirmiştir. 

Burjuvazi sanat ile ilgilenir gö-
rünür. Sinema filmlerine, resim ser-
gilerine vb. sponsor olur. Sanatın ge-
liştirilmesi için elinden gelen her
türlü desteği sunduğunu belirtir. Bur-
juvazinin sanata ilgisinin temelinde
ise kendi düzeninin devamını sağla-
maya hizmet eden bir sanatın geliş-
tirilmesi, bu tür bir sanatçılığın teşvik
edilmesi vardır. 

Burjuvazi, sanatı yozlaştırarak
halka ve mücadeleye karşı kullanır.
İçi boşaltılan, yozlaştırılan sanat,
artık halkı uyuşturmaya, örgütsüz-
leştirmeye, bireycileştirmeye hizmet
eden bir araç haline gelmiş olur. Yoz-
luk, ahlaksızlık, yoz bir cinsellik,
iflah olmaz bir bireycilik ve çürüme
burjuvazinin sanatının özetidir. Ayrıca
burjuva sanatçılar halkı "doğuştan
aptal ve cahil" olarak görürler. Sanatı
sadece kendilerine ait ve sadece ken-
dilerinin ilgilenebileceği bir konu
olarak görür. Her fırsatta halkı aşağılar,
küçümserler. 

Kısacası burjuvazi, bireyci, dina-
miklerini kaybetmiş, ruhsuz, irade
gücünden yoksun, doğaüstü, gerçek
üstü güçlere inanan, cahil, fedakarlık,
cüret gibi duygulardan uzak kitlelere
ihtiyaç duyar ve sanatı da, kitleleri
bu hale getirmek için kullanır. 

5-) Devrimci sanat ve 
sanatçı neyi ifade eder? 

Devrimci bir sanatçı, eserleriyle
ve toplumsal yaşamın bütünündeki
yeriyle devrime hizmet etmelidir. Bir
sanatçının kendisini devrimci, sos-
yalist olarak adlandırması yeterli de-
ğildir. Sanatçının devrimci bir rol
oynayabilmesi için:

a- Ürettiği eser, içeriğiyle ve bi-
çimiyle devrimci olmalıdır. 

b- Sanatçı, politik tutumuyla, ör-
gütlülüğüyle devrimci olmalıdır. 

c- Sanatçı hem ürünüyle, hem po-
litik tavrıyla, ülkesinin ve halkının
somut sorunlarına çözüm bulmak
için mücadele içinde yer almalıdır. 

Devrimci sanat, her şeyden önce

Ta rih ten, bi lim den, 
ön der le ri miz den, ge le nek le ri miz den
öğ ren dik le ri mizle güçleneceğiz

BilgiBilgi
güçtürgüçtür
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emekçi halkın sanatıdır. Amaçta, içe-
rikte ve biçimde diğer sanat anlayış-
larından ayrılır. Devrimci sanat, sa-
natla mücadeleyi bütünleştirmektir. 

Devrimci sanatın esin kaynağı
ise örgütlü mücadeledir. 

Dünya sanatını her biçimiyle bes-
lemiş olan büyük direnişler, büyük
acılar, büyük yenilgiler, büyük zaferler
ve büyük mücadeleler, insanlığın ha-
fızasına mutlaka nakşedilmesi gereken
büyük fedakarlıklar, kahramanlıklar
ve kahramanlığı sıradanlaştıranlar
devrimci sanatın konularıdır. 

Devrimci sanat, hayatın ve mü-
cadelenin karmaşıklığı içinde bazen
tek bir ayrıntıyı işleyerek, bir ayrıntıyı
öne çıkararak, bazen ise gereksiz ay-
rıntıları eleyip somut gerçekliği kit-
lelere bütünsel ve çarpıcı biçimlerde
yansıtarak, insanlara kavgaya ve ge-
leceği dair perspektifler sunar. 

Devrimci sanat ve sanatçı her ko-
şulda halk kitlelerine hizmet etmelidir. 

6-) Devrimci sanatın 
kaynağı nedir? 

Bu sorunun cevabı için Mao'ya
kulak verelim: 

"Devrimci sanat, halkın hayatı-
nın, devrimci yazar ve sanatçıların
kafalarındaki yansımasının ürün-
leridir. Halkın hayatı sanat için her
zaman bir ham madde kaynağıdır;
işlenmemiş, kaba, ama en can alıcı,
en zengin ve en temel bir ham
madde kaynağı. Tüm sanat onun
yanında sönük kalır. Bu malzeme
sanata bitmez tükenmez bir kaynak
olur, onun biricik kaynağını mey-
dana getirir. Tek kaynak budur, baş-
ka bir kaynak olamaz." 

7-) Sınıfların ortaya 
çıkışıyla sanat nasıl 
bir boyut kazanmıştır?

İlkel toplumlarda sanat herkesçe
ve herkes için yapılıyordu. Sanatçı
aydınlar sınıflı toplumların ortaya
çıkışıyla birlikte ekonomik ve fikir-
sel-psikolojik bakımdan egemen sı-
nıflara bağımlı hale geldiler. Sanat
da halk sanatı ve profesyonel sanat
diye sınıflandırılmaya başlandı. Bur-

juvazinin ilerici olduğu dönemlerde
sanat demokratik bir karakterdeydi
ve halka karşı değildi. Ancak zamanla
üretici güçlerin gelişme seyrine bağlı
olarak yozlaşmış ve gericileşmiştir. 

Emperyalist çağda profesyonel
sanat, eğitilmiş insanlar için yapıl-
maktadır. Geçim sıkıntısı altında ezi-
len emekçi yığınların, kültürel düzeyi
de, eğitim olanaklarından yoksun ol-
dukları için sınırlıdır. Emperyalist
kültürün saldırısı altında olan emekçi
halk kesimleri yaşadıkları ekonomik
ve toplumsal ilişkilerin sonucu olan
gerici bir kültüre, yani arabesk kültüre
mahkum edilmiştir. 

8-) Mücadelenin dışındaki
sanat neden ölü sanattır? 

Tüm tarih boyunca, sanat alanın-
daki en görkemli ürünler, sınıf mü-
cadelelerinin en üst düzeyde seyret-
tiği, en büyük alt-üst oluşlarının ya-
şandığı bazı sınıfların çürüyüp yok
olurken yeni sınıfların yükseldiği,
yeni toplumsal yapıların şekillendiği
dönemlerin ürünleridir. Uzun dö-
nemler bilimde, teknikte ve kültür-
sanat alanında sayısız gelişmenin ya-
şandığı, bilimin ve sanatın adeta yu-
vası olarak adlandırılan Avrupa em-
peryalist ülkelerinde, günümüzde
ciddi anlamda bir sanatsal üretimden
söz edilmemesi, mücadelenin dışın-
daki sanatın ölü sanat oluşuyla doğ-
rudan bağlantılıdır. 

9-) Sanat tartışılmaz,
sanatçı eleştirilemez
mi?

Sanat da sanatçı da tartışıla-
bilir. Sanatçı ne yaparsa eleştiri-
lemez diye bakmak, burjuvazinin
"sanat sanat içindir" anlayışının
devamıdır. Oysa sanat halk içindir.
Halk için olduğundan halka ver-
diği, nasıl verdiği her zaman tar-
tışılabilir demektir. Halk için ya-
pılan sanat, halktan kopuk ol-
mayacak, halkın acılarını, se-
vinçlerini, halkın yararına ilişkin
beklentilerini yansıtacaktır. Sanat
halka, emekçilere hitap etmeli,
onların kavgasına hizmet etme-
lidir. Sanat bu şekilde ele alın-

mazsa, edebiyat, müzik, resim, kari-
katür, spor... halk için üretilmezse,
geriye soyut, halktan kopuk, lüks
otel salonlarına hapsolan eserler or-
taya çıkar. Sanata da sanatçıya da ve
bizzat pratiğin içinde müziğe, ede-
biyata, tiyatroya, sinemaya "kim
için", "kimin için" sorularını sorarak
bakacağız. Sanat da sanatçı da tartı-
şılamaz, eleştirilemez diyen burjuvazi,
sanatı halktan soyutlamak ve kendi
yaptığı pespaye sanatın kitleler üze-
rindeki çürütme saldırısını örtmek
için böyle söylemektedir. Burjuva-
zinin aksine, düzenin halkın önüne
sunduğu "sanat" adı altındaki her
şey en ince ayrıntısına kadar sorgu-
lanmalı ve eleştirilmelidir. 

10-) Sanatta gerçekçilik
akımı ne anlama gelir?

Sanatın ne olup olmadığını, sa-
natın kültürel, siyasi, toplumsal işl-
evini de gerçekliğin çeşitli biçimleri
belirler. 

Sanatta üzerinde durmamız ge-
reken akımlardan biri gerçekçilik
akımıdır. Gerçekçilik, idealist felse-
fenin, metafiziğin etkisinin büyük
ölçüde aşıldığı, tarihsel ve toplumsal
gelişmelerin doğa üstü güçlerle değil,
nesnel yasalarla açıklanmaya başla-
dığı bir döneme denk düşer. Ger-
çekçilik, gerilere uzanan bir geçmişi
olsa da, esas olarak gündeme geldi.

Sanatçının devrimci bir

rol oynayabilmesi için; 

a- Ürettiği eser, içeri-

ğiyle ve biçimiyle dev-

rimci olmalıdır. 

b- Sanatçı, politik

tutumuyla, örgütlülüğüy-

le devrimci olmalıdır. 

c- Sanatçı hem ürünüy-

le, hem politik tavrıyla,

ülkesinin ve halkının

somut sorunlarına çözüm

bulmak için mücadele

içinde yer almalıdır. 
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Burjuvazinin hayatı her alanındaki
ideolojik, kültürel gelişimi ve haki-
miyeti, sanat alanında da burjuva
gerçekliğinde somutlandı. Burjuvazi
iktidara iyice yerleşip gericileşmeye
başladığında, gerçekçilik burjuvazinin
sınıf çıkarlarıyla uyuşmazlık içine
girdi. Bu nedenle burjuva sanatçılar,
bu akımdan uzaklaştılar ve sanatın
sadece "ticari meta" haline dönüşen
biçimleri öne çıkmaya başladı. 

Gerçekçiliğin özü, toplumdaki
gerçek olgu ve olayları esas almasıydı.
Burjuvazi iktidarını pekiştirdikçe ger-
çekçiliği reddetti. Bu reddedişe karşı
sanatın ve sanatçıların ilk tepkisi,
burjuva toplumun eleştirisini daha
yoğun biçimde yapmak oldu. Bu dö-
nemde gelişen bu sanat da "eleştirel
gerçekçilik" olarak adlandırıldı. 

11-) Sosyalist sanattan ne
anlamalıyız? 

Devrimci sanatın konusu çok çe-
şitli olabilir. İnsana dair her şey dev-
rimci sanatın konusu olabilir. Bu
noktada esas olan, sınırsız çeşitlilik-
teki o konuların nasıl bir bakış açı-
sıyla, hangi temelde ele alındığıdır. 

Halkın yarattığı, içinde yer aldığı
direnişler, kahramanlıklar sanatın te-
mel kaynakları arasındadır. Anadolu
tarihinde Bedreddinler, Pir Sultanlar
halkların emperyalizme karşı verdiği
kurtuluş savaşları, isyanlar, büyük
direnişler, kahramanlıklar vardır. Sos-
yalist sanat bu kültürel mirası araş-
tırmalı, bu mirastaki idealist öğelerin
eleştirisini yaparak, tüm olumlu de-
ğerleri yeni bir estetik içinde bugüne
taşımalıdır. Sosyalist sanat bunu ya-
pabildiği ölçüde, hem zengin bir kay-
nağa kavuşmuş, hem de halkın kül-
türel mirasındaki dinamik, devrimci
özü zenginleştirerek geliştirmiş ola-

caktır. 
G.Lucass "Çağdaş Gerçekçili-

ğin Anlamı" isimli kitabında "sos-
yalist gerçekliğin belirgin özelliği
de yeni bir toplum düzenini kurmak
için gerekli olan insan niteliklerini
bulup çıkarma amacını gütmesidir.
Eski düzene başkaldırış - eleştirici
gerçeklikle toplumcu perspektifin
birbirine yakıştığı nokta - bu çok
daha köklü yönetim içinde ikinci
dereceden bir önem taşır" demiştir. 

Sosyalist sanat, kendi gücüne gü-
venen, kararlı, inançlı, edilgen değil
inisiyatifli, boyun eğen değil isyan
eden, coşkulu ve bilinçli insanları
yaratma, şekillendirme işlevini üst-
lenir. Sosyalist sanat, ilerici, demokrat,
sosyalist sanatçı; haklı olanın yanında
saf tutar ve haksız olana, gerici olana,
çürüyene karşı sanatıyla savaşır. Çe-
lişkileri ve bu çelişkilerin kaynaklarını
sanatın diliyle yoğurup ortaya koyar.
Sosyalist gerçekçi sanat, savaşçı sa-
nattır. 

12-) Burjuvazi halk 
kitlelerini yozlaştırmada
sanatı nasıl kullanır? 

Öncelikle sinemayı geniş çapta
kullanır. Milyon dolarlar harcayarak
yaptığı filmler sanatı nasıl kullandı-
ğının en iyi göstergesidir. Yaptığı
filmler büyük reklam kampanyalarıyla
aynı anda onlarca ülkede gösterilmeye
başlanır. Sinema, emperyalizmin ken-
di kültürünü, ideolojisini dünya halk-
larına taşımanın en önemli araçla-
rından biridir. Filmlerinde cinsellik
olabildiğince ön plandadır. Keza ya-
rışmalar, diziler, televizyonlar bur-
juvazinin kültür alanındaki savaşının
ön mevzileridir. Oralardan beyinleri
etkilemek için sürekli zehir saçıl-

maktadır. 
Resim sergileri açar. Halkın an-

layamayacağı tarzdadır. Ve sergileri
lüks otellerin salonlarında, sanat ga-
lerindedir. Yaptığı müzik halk mo-
tiflerinden uzak, ne dediği, ne anlat-
mak istediği anlaşılmayan, erotizmin
yayıldığı tarzdadır. Dizileriyle halkın
beynini uyuşturmak isterler. Halkın
film, dizi "kahramanları" için üzül-
mesini, onlarla yaşıyor duygusuna
kapılmasını ister. 

Kısacası burjuvazi müzik, resim,
sinema, tiyatro vb. sanatın her alanını
halkları yozlaştırmak için kullanır. 

13-) Burjuvazinin bu 
saldırısına karşı 
neler yapmak gerekir? 

Kültür-sanat alanında sürdürülecek
mücadeleyi asıl olarak devrim mü-
cadelesi olarak düşünmeliyiz. Halkın
her kesimine sanatın çeşitli dallarıyla
ulaşabilmeliyiz ve onları tüm sanatsal
faaliyetlerimize dahil etmeliyiz. Sun-
duğumuz sanatın içerisinde herkes
kendisini bulabilmelidir. 

Konserler düzenleyebiliriz. Sokak
tiyatroları örgütleyebilmeliyiz. Ma-
hallenin merkezi yerlerinde -herkesin
kolayca izleyebileceği yerlerde- film
gösterimleri yapabilmeliyiz. Yine
merkezi alanlarda, mahallelerde so-
kaklarda halkın sorularını anlatan,
burjuvazinin katliamcılığını vb. gös-
teren resim sergileri açabiliriz.  Ya-
yınlanan dergi ve kitaplarımızı en
geniş kesimlere ulaştırmalıyız. Yap-
tığımız festivallere, şenliklere halkın
katılımını artırmak için yeni yol ve
yöntemler geliştirmeliyiz.

Sanat halk içindir ve halkı örgütlü
mücadeleye katabilmenin en verimli,
materyali bol olan bir araçtır. Mao'nun
söylediklerine kulak vererek yazımızı
bitirelim: 

"Düşmanı yenmek için öncelikle
silahlı orduya dayanmak zorundayız.
Ama bu ordu tek başına yeterli de-
ğildir. Saflarımızı birleştirmek ve
düşmanı yenmek için mutlaka bir
kültür ordusuna da sahip olmamız
gerekir." 

Bedrettin’den Berkin’e Halk Savaşı Sürüyor...
Gazi’de yapılan gösterim...

4 Eylül
2016

Yürüyüş

Sayı: 537

229AKP FAŞİZMİNİN İKTİDAR SAVAŞINDA DÖKÜLECEK KANIMIZ YOK!



İki tür yabancılaşmadan sözedilebilir. 
Bunlardan ilki,�doğadan kopuş�an-

lamındaki yabancılaşmadır.
İkinci yabancılaşma ise, bizzat ka-

pitalist pazarın ve kapitalist toplumsal
sistemin yarattığı yabancılaşmadır. Bu-
nun sonucu olarak�insan kendi doğası-
na�yabancılaşır. Böylece insan kendine,
kendi emeğine, ilişkilerine, dünyaya
ve yaşama yabancılaşır. Kapitalist pa-
zarın bir unsuru olarak işleyen çarklardan
biri haline gelir. İnsanın kendi doğasına
yabancılaşmasının kapitalizmin maddi
temelini ya da yapısını ortaya koydu-
ğunu görürüz. 

Marx� yabancılaşmanın� kapitaliz-
min� sistematik bir sonucu olduğunu
öngörmektedir

Teorisi,�Feuerbach’ın,�Tanrı’nın�in-
sanların�karakterlerini yabancılaştırdığı
düşüncesini tartıştığı Hıristiyanlığın
Özü�(1841) çalışmasına dayanır.� 

Yabancılaşma, bir kavram olarak
toplum ve bireyin hayatında çok önemli
bir kavramdır.�� 

“Yabancılaşma” terimini ilk kez fel-
sefi anlamda Hegel kullanmıştır. Hegel,
bu terimi Rousseau’dan esinlenerek
kullanırken, Feuerbach, yabancılaşmanın
kökenini insana dayandırmıştır. Yaban-
cılaşma kavramını, bir olgu olarak ise
ayakları üzerine Marx oturtmuştur. 

Özel mülkiyet, emeğin yabancılaş-
masından doğmuştu. Marx, Hegel’den
alarak, insanın kendi kendisini ürettiğini
ve bunun sonucunda da kendi doğru-
luğunu ürettiğini ortaya koymuştur. Ya-
bancılaşma, zorunlu bir aşamadır ve
insanın kendi kendisinden ayrılmasıdır. 

“İşçi, yaşamını nesneye koyar. Ama
o zaman yaşadığı hayat kendisine ait
değildir.” 

Marx’ın ortaya koyduğu gibi, bu
durum bir yabancılaşmaya yol açar,
işçi ne kadar çok üretirse o kadar az
tüketecek nesnesi vardır. 

Günümüz tüketim toplumunda ise
insanın yabancılaşması artık uç boyutlara
ulaşmıştır ve Marx’ın yaşadığı dönem-
den çok daha ileri boyutlardadır. Gü-
nümüz insanı kendi özüne yabancılaş-
mış, adeta bir makineye dönüşmüştür.
Tükettikçe çoğalmaz yabancılaşır, ya-

bancılaştıkça da azalır. �� 
Yabancılaşmayı körükleyen çeşitli

unsurlar vardır. İdeolojiler, dinler, kitle
iletişim araçları, tüketicilik, yabancı-
laştıran emek vb… Örneğin neden din
yabancılaşmaya yol açar? Çünkü “dinin
gerçekleri” sorgulanamazdır ve her za-
man “Tanrı böyle buyurdu” ya da �“kut-
sal kitapta öyle yazıyor” denilir. Kişi
sorgulamaz kabul eder ve zamanla ya-
bancılaşma başlar. 

Medya ve reklamlar da kişiyi ken-
disine ve topluma yabancılaştırmada
önemli rol oynar. Televizyon, filmler,
reklamlar yabancılaşmanın dozunu art-
tırır. Bunlar kişiyi gerçek olmayan sanal
bir dünyaya iter. İngiltere’de yapılan
bir araştırmaya göre, 1 milyondan fazla
insan izole bir şekilde yaşamakta ve
evlerinde kendilerini hapisteymiş gibi
hissetmektedirler. İzolasyon; depresyon,
anksiyete ve düşük özgüven gibi ağır
sağlık sorunlarına neden olabilir. İzo-
lasyon kişiye yalnızlık duygusu verir
ve bunun sonucu kişinin dayanma
kapasitesi düşer. Yalnız yaşamak gibi,
duygusal izolasyon sonucu kişi toplumla
etkileşime girmez, kimseye güvenmez,
güvenemez. Bu güvensizlik beraberinde
başka duyguları da meydana getirir ve
sonunda huzursuz bir kişilik yaratır. 

“Tüketici etiket ve marka satın alır.
“Ferahlatıcı tadı” olan diş macunu �ile
dişlerini fırçalar. “Sinema yıldızlarının
kullandığı sabunla banyo yapar. Rek-
lamlar tarafından yönlendirilen tüketi-
ciler haline gelir. Kişinin nesneler üze-
rindeki güç endişesi yoğunlaşır ve nes-
neler tarafından kontrol edilir. Kapitalist
sistemin istediği tam da böyle kişiler,
kişiliklerdir. Bütün bunlar sonunda
“gösterişçi” ve “markalara” sahip olmak
isteyen tüketiciler oluşur. Artık kişi
kendi gerçek hayatını değil, ona sunulan
ve bir yanılsamadan ibaret olan hayatı
yaşayan biri haline gelir. 

Günümüz toplumunda yabancılaş-
manın boyutları genişlemiş ve araçları
da çoğalmıştr. İnternet ve teknolojideki
gelişmeler yabancılaşmayı boyutlan-
dırmıştır. IPOD’lar, cep telefonları, in-
ternet (chat, oyun...) aletler kişilerin
birbiri ile iletişimini engelleyen, kişiyi

kendi dünyasına hapseden aletlerdir.
Örneğin aynı masada oturup da birbiriyle
hiç ilgilenmeyen başka alemlerde olan
insanlar görebiliriz. Bunlardan birisi
IPOD ile uğraşmakta, diğeri cep telefonu
ile konuşmakta ve bir diğeri ise Face-
book’ta en son gönderdiği mesajın kaç
beğeni aldığına bakmaktadır. Aynı ma-
sayı paylaşan bu insanlar aslında diyalog
yapmamaktadırlar. Kalabalıklar içindeki
yalnızlıklardır bunlar. Bu kişiler sanal
bir dünyada dolaşmakta, sanal arka-
daşlıklar ve beğenilerde yaşamaktadır.

Gerçekte hiçbir şeyi paylaşmayan
arkadaşlıklar vardır. Tüm sosyal medya
hesaplarında bütün gün aktif ve binlerce
arkadaşları olan bu kimseler aslında
kimse ile konuşmayan yapayalnız in-
sanlardır. 

Teknolojinin gelişmesine paralel
olarak insanın kendine yabancılaşması
da artıyor. 

İnsanlar özellikle Facebook’ta ye-
dikleri yemekleri, gezdikleri yerleri,
hatta hemen her şeyi paylaşıyorlar ve
ne kadar güzel bir hayat yaşadıklarını
diğerlerine göstermek istiyorlar. Ama
aslında bu insanların bir çoğunun gerçek
hayatları, mutsuzluk ve trajediden iba-
rettir. Tüketim toplumunun “gösterişçi
yaşam biçimi”nden başka bir şey değil.
Ancak internette, kendi gerçekliklerinin
dışında farklı bir hayat kuruyorlar ve
böylece kendilerine hızla yabancılaşı-
yorlar. Kişi gerçek ilişkilerinden kop-
maya başlıyor. Böylece gerçeklik ile
sanal gerçeklik yer değiştiriyor. Kişi
internet ortamında hiç tanımadığı kişi-
lerle sürekli sohbet etmeyi tercih edi-
yorsa, o zaman kişi “gerçek ilişkilerine”
de yabancılaşmaya başlayacaktır. Çev-
resindeki insanlar, doğa ve kendisine
yabancılaşan kişi, artık neredeyse ya-
şama amacını da bilmeyecektir. 

Sonuçta kendisini değersiz ve güçsüz
hisseden kişi, yaşamı da anlamsız bulur
ve hem kendisine hem de topluma ileri
boyutlarda yabancılaşır. Bu, kişinin
kendinden ve her şeyden uzaklaşmasını
beraberinde getirir. Kişi her şeyden
uzaklaşır artık her şey onun için an-
lamsızlaşır. 

YABANCILAŞMA KAVRAMI VE YABANCILAŞMA KAVRAMI VE 
GÜNÜMÜZ TOPLUMU ÜZERİNE GÜNÜMÜZ TOPLUMU ÜZERİNE 

içimizden birinden
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İstanbul
Okmeydanı:
Halk Cepheliler 22, 25 Ağustos tarihleri arasında Pi-

yalepaşa, Yolağzı – FSM Bölgesi, Örnektepe, Mahmut
Şevket Paşa ve Kuzey Sokak bölgelerinde, esnaflara ve
evlere Yürüyüş dergisi dağıtımı yaptı. Ayrıca yapılan
çalışmada, mahallede yapılacak olan Kitap Festivaline
çağrı yapıldı. Yapılan çalışmalarda toplam 659 Yürüyüş
dergisi halka ulaştırıldı. Ayrıca Okmeydanı Halk Cephesi
24 Ağustos’ta Yürüyüş dergisi semineri verdi. 25 kişinin
katıldığı seminer öncesinde yemek yenildi, ardından
Yürüyüş dergisinin neden dağıtılması gerektiği ve hedefin
nasıl arttırılması konuları hakkında konuşuldu.

Bahçelievler: Halk Cepheliler 24 Ağustos’ta Zafer,
Kocasinan ve Soğanlı Mahallesi’nde Yürüyüş dergisi
dağıtımı yaptı. Esnaflara yapılan çalışmada OHAL
üzerine sohbet edildi. Sohbet esnasında “bu süreçte
dikkatli olunması gerektiği” uyarısı yapıldı. Bunun
üzerine Halk Cepheliler OHAL’i tanımadıklarını ve
hiçbir baskının dergimizi dağıtmaya engel olamayacağını
söyledi. Dergi dağıtımının yanı sıra Adalet Kampanyası
ile ilgili bildiriler halka dağıtıldı. Yapılan çalışmada 135
dergi ve 200 bildiri halka ulaştırıldı.

Altınşehir: Halk Cepheliler 18 ve 21 Ağustos tarih-

lerinde, Şahintepe ve Bayramtepe bölgelerinde Yürüyüş
dergisi dağıtımı yaptı. Yapılan çalışmalarda halk ile
OHAL kararı üzerine sohbet edildi ve devrimcilik
anlatıldı. Yapılan çalışmada 30 dergi halka ulaştırıldı.

Avcılar: Halk Cepheliler 27 Ağustos’ta Parseller ve
Tepeüstü bölgelerinde Yürüyüş dergisi dağıtımı ve Adalet
Kampanyası çalışması yaptı. Evlere yapılan çalışmada
halka Adalet Kampanyası hakkında bilgi verildi ve el
bildirilerinden verildi. Çalışmada 50 adet bildiri halka
verildi.

1 Mayıs: Halk Cepheliler 24, 25 Ağustos’ta Cadde
ve Deniz Gezmiş Parkı esnafına Yürüyüş dergisi dağıtımı
yaptı. Yapılan çalışmalarda halk ile hapishanelerdeki
Özgür Tutsakların direnişi hakkında sohbet edildi ve
bilgi verildi. Çalışmalarda toplam 270 adet Yürüyüş
dergisi halka ulaştırıldı. 

Bağcılar:  Yeni Mahallede yürüyüş yolu üzerindeki
esnaflarla 29 Ağustos’ta uyuşturucuya karşı mücadele
edilmesi üzerine sohbet edilip, dergi ve broşür dağıtımı
yapıldı. Yeni Mahalle esnafı “uyuşturucuya karşı müca-
delede sonuna kadar sizlerin arkasındayız” diyerek des-
teklerini belirttiler. Toplamda 50 broşür ve Yürüyüş
dergisi dağıtımı yapıldı.

OHAL’ler Hiçbir Programımızın Önünde Engel 
Olmayacak, YÜRÜYÜŞ’ümüzü Halka Ulaştıracağız

Halka olan sorumluluklarımızdan

biri de gerçeğin sesi Yürüyüş dergisini

en yeni haliyle halkımıza ulaştırmak,

okumak ve okutturmaktır. Bunu

elbette sadece bulunduğumuz

bölgede il ve ilçe de değil, daha çok

insanın okuyabilmesi için başka bir

mahalle veya ile de gidip orada

bulunan, ilk olarak örgütlemeyi

düşündüğümüz bir bölgede dağıtımını

ve tanıtımını yapabiliriz. Bu sebeple

her dağıtımcımız ve okurumuz kendi

sesi olarak gördüğü bu dergiyi

bulunduğu bölge dışında daha önce

dağıtılan veya dağıtılmayan bir il,

ilçe, kasaba, köy… gibi yerlere

ulaştırma ve bu çürümüş düzeni

yıkma sorumluluğunu kendinde

görmeli. Bu bilinçle yapılan

çalışmaların haberini aşağıda

sunuyoruz. Sonraki sayılarımızı daha

çok bölgelere ulaştırma ve zaferi

yakınlaştırma dileğiyle…Okmeydanı
4 Eylül
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Nasıl Bir Ülkede Yaşıyoruz?
Sadece AKP iktidarı döneminde

gelinen durumu anlatarak başlayalım:
Kumar oynama oranları AKP ik-

tidarının son 10 yılında 4 kat art-
mıştır.

Uyuşturucuyu ilk defa kullanım
yaşı 12’ye, uyuşturucudan ölüm yaşı
14’e düşmüştür.

6,5 milyon işsiz, evine ekmek
götüremeyen insan var.

2002-2010 yılları arasında fuhuş
yüzde 220, tecavüz ve çocuklara cin-
sel taciz yüzde 125 arttı.

AKP iktidarının ilk 10 yıllık dö-
neminde halka ait 124 kurum ve ku-
ruluş tekellere peşkeş çekildi. 

Özelleştirme adı altında satılan
kamu mallarından 41 milyar dolar
elde edilirken, bu süre içerisinde
bütçe 171 milyar dolar açık verdi. 

Tayyip Erdoğan “Ben Türkiye’yi
pazarlamakla mükellefim” demişti,
bunu da halkın malını emperyalist
tekellere, iş birlikçi oligarşiye satarak
gösterdi.

AKP iktidarı döneminde tutsak
sayısı yüzde 200 arttı. Günde 112
kişi tutsak düşüyor. AKP’nin ilk gö-
reve geldiği 2002 yılının sonunda
34.808’i hükümlü, 24.621’i tutuklu
olmak üzere 59.429 tutuklu ve hü-
kümlü varken, 04.03.2016 tarihi iti-
bariyle 159.028’i hükümlü, 26.200’ü
tutuklu olmak üzere toplam 185.228
hükümlü ve tutuklu vardır. 

14 yıllık AKP iktidarında 17 bin
57 işçi iş cinayetlerinde katledildi.

Sadece 2013 yılında boşanan çift
sayısı 125 bini aşmıştır.

25 bin insan AKP iktidarı devam
ederken intihar etti.

2015 yılında dış borç 405,2 milyar
dolar oldu.

3 kişiden 2’si borç içinde.
2000 yılında refahın yüzde 67’sini

elinde bulunduran en zengin yüzde
10’luk kesimin payı 2014 itibariyle
yüzde 77.7’ye yükseldi. 

En zengin %1’lik asalak sınıf,
milli gelirin %54.3’üne sahip;
%99’luk halkımız ise milli gelirin

ancak %45.7’sini alıyor. 
AKP’nin iktidara geldiği

2002 yılında Türkiye’deki en
zengin %1’lik nüfus toplam
servetin %39.4’üne sahipken
ülkenin geri kalan %99’luk
kesimi Türkiye’deki toplam
zenginliğin %60.6’sını elinde
bulunduruyordu.

Her 100 kişiden 4’ü oku-
ma yazma bilmiyor. Devlet
hastanelerindeki ölüm oranı
yüzde 40 arttı. 

Devlet hastanelerinde
2010 yılında 83 bin kişi hayatını
kaybederken, 2014 yılında 114 bin
kişi hayatını kaybetti.

AKP’nın halka düşmanlığı sınıf
düşmanlığıdır. Sınıfın halka duyduğu
öfkeyle saldırıyor AKP. Yalan ve de-
magoji ile, baskı ve terörüyle her
yönden halkı kuşatma altına almaya
çalışıyor. 

AKP neden halka düşmandır?
Çünkü AKP, emperyalistlerin iş-

birlikçisi bir iktidardır. Oligarşinin
temsilcisidir. Burjuvazinin, faşizme
bir örtü olarak kullandığı meclisteki
temsilcisidir. AKP’nin aldığı karar-
larla, çıkarttığı yasalarla burjuvazi
daha da zenginleşmiştir. Koç’undan
Sabancısı’na, Remzi Gür’ünden Mu-
rat Ülker’ine, Hüsnü Özyeğin’inden
Ferit Şahenk’ine kadar böyledir.

Türkiye’nin en zenginleri listesinde
1. sırada yer alan Murat Ülker, sadece
2015 yılında servetini 700 milyon
dolar artırarak 4,4 milyar dolarla ye-
niden Türkiye’nin “en zengini” oldu. 

Ülker’i, 2,7 milyar dolarla Hüsnü
Özyeğin ve 2,6 milyar dolarla Se-
mahat Arsel takip ediyor.

AKP’nin Suçu
Emperyalizmin
Politikalarına
Ortak Olmasıdır

Geceyle gündüz nasıl bir araya 
gelemezse, faşizmin çıkarlarıyla hal-
kın çıkarları bir araya gelemez. Bu
mümkün değildir. Çünkü birisinin
var olması, diğerinin yok olmasına

bağlıdır. Bu sınıf düşmanlığıdır.
AKP bu tabloda Amerikan emper-
yalizminin sözcüsüdür. Bu tabloda;
siyasi, ekonomik, kültürel olarak em-
peryalizme göbeğinden bağımlılık
var. Bu tobloda; iç politikada, dış
politikada Amerikancılık vardır. Bu
tabloda hukuksuzluk, adaletsizlik
vardır. Bu tabloda; açlık ve zulüm
deryasında boğulmak istenen halk
var, halkın umutları var...

Halkımızın en temel sorunu ekmek
adalet ve özgürlüktür. Ekmeğin ve
adaletin kavgasını vermek, Türkiye
ekonomisini, siyasal rejimini, ordu
ve polisinin işlevini, meclisi, partileri
ve milletvekillerinin ne işe yaradık-
larını, Türkiye’nin kültürünü bilmekle
mümkündür. Bu tablo, neden örgüt-
lenmemiz, mücadele etmemiz gerek-
tiğinin de cevabıdır aynı zamanda.

Ülkemiz faşizimle yönetilen bir
ülkedir. 

Faşizm, “Finans kapitalin en gerici,
en şoven ve en emperyalist unsurla-
rının açık terörcü diktatörlüğüdür.”

Yani tekellerin gücünün korunması
için her şey yapılır. 

Faşist ülkelerde tekeller, yani bur-
juvazi, hükümetleri iktidara getiren-
lerdir. Çünkü faşizm, burjuvazinin
egemenliğini korumak için vardır
zaten. 

Ekonomi; bir ülkenin siyasetini
de, iktidarını da belirler, onca anla-
şılmaz rakamlara boğulsa da halkın
nasıl yaşamaya mahkum edildiğini
de anlatır.

Türkiye’nin ekonomik sistemi;

Kurtuluşun Yolu Emperyalizme ve Faşizme Karşı
Halkın Örgütlü Gücündedir
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kimilerinin “serbest piyasa ekono-
misi” de dediği kapitalist sistemdir.
Bu sistemin özü; zenginin daha da
zenginleşmesi, yoksulun açlığa mah-
kum edilmesi, yasa ve kuralların te-
kellerin çıkarlarını korumak için uy-
gulanmasıdır.

Türkiye’de kapitalist sistem kendi
iç dinamikleriyle gelişmediği için, ba-
şından itibaren dışa bağımlıdır, çarpıktır.
“Türkiye’nin gururu” diye anlatılan
tekeller, yani Koçlar, Sabancılar, Ül-
kerler de hiçbir milli özelliği bulun-
mayan iş birlikçilerdir. Emperyalist
tekellerin temsilcileri, ortaklarıdırlar.

Yine çarpık gelişimin sonucu ola-
rak, özünde soygun ve vurgun düzeni
olan kapitalizm, bizim ülkemizde
yolsuzluklarla, mafyacılıkla, hortum-
culukla iç içedir. Vergi kaçırmayan,
kara para aklamayan, hayali ihracat
yapmayan, yolsuzluk yapmayan, ken-
di bankasını dolandırmayan, mafyaya
iş yaptırmayan ya da kendisi mafya
olmayan “iş adamı” yok gibidir.

AKP döneminde tekeller daha da
palazlanmış, “IMF’ye borcun silin-
diği” yalanının arkasında emperya-
lizmle olan göbek bağı daha da ka-
lınlaşmıştır.

Yeni sömürgecilik ilişkileri, anlaş-
malar üzerinden daha da derinleşmiştir.
Borç miktarı düşmemiş sadece borç-
lanılan tekeller ya da aracı tefeci ulus-
lararası bankaların ismi değişmiştir.
Zaten 2000’li yıllardan sonra yeni uy-
gulamaya göre, artık IMF gibi teşhir
olmuş kurumlar çok fazla öne çıkarıl-
mamış; emperyalizmle olan ilişkiler
gizli tutulmaya çalışılmıştır.

“Gavura alerji”den korkan te-
keller, “yerli” görünüm altında em-
peryalizmin ideolojisini yaymış, ha-
kimiyetinin büyümesi için elinden
geleni yapmıştır.

IMF sözde gitmiş, yerine özel-

leştirmelerle “küçülen dev-
let” ve zenginleştirilen yerli
ve yabancı sermaye kal-
mıştır. 

Devletin eskiden oldu-
ğu gibi madenler, sanayi,
tekel gibi temel üretim bi-
rimleri üzerindeki etkisi
sonlandırılmış. Devlet di-
rek yatırımcı olmayınca,

devletin direk borçlanmasına da gerek
kalmamıştır. Devletlerin bu görevini
artık özel sermaye yerine getirmekte,
devlet ise sadece ülkeye “yatırım”
adı altında giren yabancı sermayeye
“neyin nasıl peşkeş çekileceğini, pa-
rasının batmaması için ne gibi gü-
venceler vereceği” konularını, dü-
zenlemektedir. Yani artık devletler
yatırımcı değil, “yap, işlet, devret”
adı altında ülkeye gelen yabancı ser-
mayeden kira alan komisyoncu po-
zisyonundadır. Aynı zamanda da bu
yatırımcı sermayenin rizikosunu da
direk devlet üzerine almakta garan-
törlüğünü üstlenmektedir. 

Türkiye’nin borçlu olduğu tek
emperyalist kuruluş IMF değildir.
IMF ile olan borç ilişkisi bitmiş de
olsa; 2015 yılında Türkiye’nin dış
borcu 405,2 milyar dolardır. 

Vatanımız karış karış satılmış, sö-
mürülmüştür. Dışta emperyalist ku-
ruluşlara 405,2 milyar dolar borçla-
nılırken; içte de iş birlikçi tekellerin
halkı soymasının önü açılmıştır. 

Cengiz İnşaat’ın 2005-2009 yıl-
larına ait 424.4 milyon TL’lik vergi
cezası AKP tarafından “sıfırlandı.”

Yeni Şafak gazetesinin sahibi Al-
bayrak Grubu’na ait Albayrak Gayri-
menkul Yatırım Ortaklığı A.Ş’ye ke-
silen 55.7 milyon TL’lik vergi cezası,
2010’da 1.2 milyon TL’ye düşürüldü.

Kanal A’nın patronları Kaya kar-
deşlere ait Elektromed Şirketi’nin
135.6 milyon TL’lik vergi borcunun
129.8 milyon TL’si 2010’da silindi...

Tüm bu paralar halkın çalınan
emeğidir. Faiziyle birlikte halkımızın
sırtına yüklenen borçların ne anlama
geldiğini ise herkes bilir; borçları
ödemek için daha fazla borç, sonu-
cunda daha fazla bağımlılık...

İktidarın bağımsız bir bütçesi dahi
yoktur. Sözde yapılan bütçelerde,

emperyalistlerden alınan borçlar, öde-
necek borçlar ve silahlanma dışında
hiçbir şey yoktur. 

Emperyalist tekellerin ülkemizi
daha fazla yağmalaması, daha fazla
işsizlik, açlık demektir.

Bir avuç iş birlikçiyi bir kenara
bırakırsak, bu ekonomik sistemin
yarattığı Türkiye tablosunda; işsizlik,
açlık, sefalet, yoksulluk, iflas eden
esnaflar, toprağını kaybeden köylüler,
açlıktan ölen bebekler, sokaklarda
yaşayan onbinler, kahveleri dolduran
işsizler, ekmek kuyrukları, sadakayla
yaşamaya alıştırılmak istenen mil-
yonlar var.

Yoksulluk ve Sefalet
Yaratan; Alın Terimizi
Çalan Bu Düzene Karşı
Mücadele Etmek
Boynumuzun Borcudur!

AKP faşizmi, yarattığı yoksulluk
tablosunun karşısında korkmaktadır.
Yönetememe krizi derinleştikçe, halk
üzerindeki sömürü katmerleştikçe
baskı da artmaktadır. 

Sözde demokrasi vardır, seçimler
yapılmakta, referanduma gidilmek-
tedir. Ama bunlar faşizmin yüzünü
gizleme araçlarıdır. Aba altındaki
sopa açığa çıkıp; halka katliam, iş-
kence, baskı olarak görünmektedir.

“Korku” AKP iktidarı tarafından,
kitleler üzerinde harekete geçirici bir
araç olarak kullanılıyor. Korku dağları
büyütülerek, halkın devrimcilerle iliş-
kisinin önü kesilmek isteniyor.

Tekellerin çıkarlarına göre örgüt-
lenen bu rejimin niteliği; faşizmdir.
Bir yandan “demokrasi, hukuk, insan
hakları” sözlerinin eksik olmadığı
ama bunların esamesinin okunmadığı,
meclisin olduğu ama hiçbir işlevinin
olmadığı bir faşizm. Emperyalizmin,
sömürge ülkelerde şekillendirdiği
“sömürge tipi faşizm”dir bu.

İnfazlar, cinayetler, katliamlar,
kaybetmeler, en demokratik hakkın
kullanılmasına karşı estirilen terör,
yerle bir edilen hapishaneler, kuşatılan
gecekondular, yasaklanan diller, kül-
türler, inançlar faşizm gerçeği içinde
anlamını bulur.

Hasan Ferit’in, Berkin’in, Di-
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lek’in, Yılmaz’ın, Günay’ın, katle-
dilmesi bunun örnekleridir.

Faşizm, tekellerin çıkarlarının dı-
şında halkın hiçbir kesiminin çıkar-
larını düşünmez, yaşam hakkı tanı-
maz. Her türlü muhalefeti, hak ara-
mayı zor ve şiddet yoluyla, kontrge-
rilla yöntemleriyle bastırmayı, yok
etmeyi düşünür. Katliamlar bunun
için organize edilir.

Faşizm; AKP iktidarında yaşıyor.
Reformizmin “faşizmin ayak sesleri
geliyor” şeklindeki siyasi körlüğü; çıp-
lak faşizm gerçeğiyle aydınlatılıyor.

Artık öyle ki; göstermelik parla-
mentarizm dahi uygulanmamakta,
bir gecede çıkan faşist gerici yasalarla
tüm kazanılmış haklar gasp edilmek-
tedir.

AKP iktidarının ilk 13 yılında 27
günde bir yasa değişti.

“157 aylık AKP İktidarında 170
kere Kamu İhale Kanunu’nda değişiklik
yapıldı. Kamu İhale Yasası’nda doğ-
rudan 33 kez olmak üzere diğer özel
yasalarla ve kararnamelerle toplam
170 kez değişikliğe gidildi...” (Sözcü,
14.12.2015, Murat Muratoğlu)

Faşizmde kalıcı hiçbir hak yoktur,
olamaz. Kesintisiz bir mücadele ge-
rekir. 1 Mayıs bir yandan resmi tatil
ilan edilir; diğer yandan yasaklanır.
Eğitim parasız bir haktır ama parası
olmayanın okuyamadığı, gerici eği-
timin mecburi kılındığı bir eğitim
sistemi vardır.

Bugün, baskının, şiddetin, yasak-
ların çok daha yoğun olarak yaşandığı
bir süreçteyiz. 

Polis Vazife ve Selahiyet Kanu-
nu’nun polise verdiği öldürme yetkisi
yetmemiş olacak ki, şimdi de 1405
polise komando eğitimi verilmiş.
Amaç “Ani gelişen olaylar karşısında
daha çevik ve atak olmak” olarak
duyurulsa da, halkı daha iyi zapturapt
altına almanın, katletmenin eğitimi
verilmektedir. 

“Eğitimlerde polis ve komiserlere
tekli çoklu atışlar, operasyonel atış
teknikleri, gece atışları sokak geçişleri,
hareketli hedef atışları, tek elle atış,
sokak çatışmaları, bina içi arama,
şahıs ve araç arama teknikleri, atış
alanında araçla ilerleme, şüpheli paket
ve el yapımı patlayıcılara karşı harekat

tarzı, pusudan kurtulma, ani
gelişen olaylara karşı harikat
tarzı ve önemli binaların ko-
runması gibi dersler verildi.”
(Haber Türk, 21.06.2016)

Şiddet faşizmin yasası-
dır. Şiddet komando eği-
timleriyle daha da resmile-
şiyor. Çünkü emperyalist
politikalar başka türlü uy-
gulanamaz. Böyle bir sö-
mürü, böyle bir talan halk susturul-
madan, örgütsüzleştirilmeden yaşama
geçirilemez. Bu nedenle bu düzenin
değişmesi demek; emperyalist poli-
tikalarla açlığa mahkum edilenlerin
ekmeğe kavuşması demektir aynı
zamanda.

Faşizmin Başka Bir Yasası
Şovenizmdir!
Şovenizme Karşı
Mücadele; Sınıf Bilincine
İhtiyaç Duyar!

AKP iktidarının “milli”, “bağımsız”
hiçbir dış politikası yoktur. Her şey
emperyalistlere göre belirlenir. Ya Ame-
rika ya da Avrupa ne diyorsa o yapılır.
Askeri, siyasi, ekonomik her alandaki
emperyalist kuruluşların direktifleri,
NATO, Dünya Bankası... Türkiye’nin
dış politikasını belirler. IŞİD’e MİT
tırları içinde silah göndermek, Suriye’ye
karşı düşman bir politika gütmek bunun
bir örneğidir sadece.

Balkanlar’da, Kafkaslar’da, Or-
tadoğu’da tarihi, kültürel bağlar em-
peryalist tekellerin hizmetindedir.
Türkiye onlar adına bu bölgelerin
pazarlarına girer, operasyonlara katılır,
İran’da olduğu gibi aç gözlü bir şe-
kilde kurtlar sofrasının artıklarını
kapmaya çalışır. 

Dış politikadaki bu onursuzluk;
“Türkiye’nin çıkarları”, “onurlu dış
politika” lafları arkasına gizlenmek
istenir. Özü itibariyle halkımızın çı-
karlarıyla hiçbir ilgisi olmayan kimi
konularda estirilen şovenizm de oy
hesabıyla birlikte bu gerçeği gizle-
menin de aracıdır aynı zamanda. Su-
riye’den pay kapabilmek için Rus-
ya’ya karşı kampanyalar, Alman-
ya’nın mallarını boykot etme tehdit-
leri, kendi halkının sırtından copu

eksik etmeyenlerin kopardıkları fır-
tınalar hep bu içeriktedir. Gerçekte
ise emperyalist ülkelerin tekellerinin
karşısına çıkabilecek ne gücü vardır,
ne de bağımsız bir politikası.
Türkiye Bağımsız Olmadan “Onurlu
Dış Politika” Olmaz.

“Milli” Ordudan, Halka
Düşman Orduya...

- 244 bini polis olmak üzere top-
lam 256 bin emniyet görevlisi. 

- 233 bin özel güvenlik görevlisi, 
- 403 bin er ve erbaş… 
- 345 general ve amiral, 
- 223 bin 566 TSK’da çalışan uz-

man personel, 
- 163 bin 129 tutsağın bulunduğu

355 hapishane…
Bu tablo faşizmin tablosudur.
Yeni sömürge tipi faşizmde or-

dunun emperyalizmle olan bağımlılık
ilişkileri gizlenir, bizi “düşmanlardan
koruyan”, “milli” bir ordu olduğu
yalanı yayılır: Yaygın yerel sorunlar
olduğunda bile, orduya hükümet büt-
çesinden aşırı miktarda pay verilir
ve yerel gündemler göz ardı edilir.
Askerler ve ordu hizmetleri alabil-
diğine yüceltilir.

Her devletin ordusu, polisi vardır;
ülke güvenliği için gereklidir. Ülke-
mizdeki ordu ve polisin “ülke gü-
venliği” diyerek yaptıklarına bakı-
yorsunuz; katliamlar, infazlar, işken-
celer, kayıplar.... 

Ne ilgisi vardır, ülke güvenliği
ile bunların? Yoktur elbette. Ancak,
ordu-polis örgütlenmesi halka karşı,
halkın mücadelesine karşı olunca il-
gisi vardır. Onların “güvenlik”ten
anladıkları tekellerin düzeninin sür-
mesi, emperyalizmin iş birlikçilerinin
ülkemizi yönetmeye devam etmesidir.
Bunun için halk susturulmalıdır, dev-

Yürüyüş

4 Eylül
2016

Sayı: 537

AMERİKAN EMPERYALİZMİNİN İMPARATORLUK34



rimciler yok edilmelidir. Ordu-polisin
yaptığı da budur.

Ordu, siyasette, günlük politikada,
ekonomide, kültürde, hak ve özgür-
lüklerin yok edilmesinde örgütlen-
mesinde belirleyici güçtür. AKP’nin
iktidarda olduğu 2007-2015 yılları
arasında 183 kişi polis kurşunu ile
öldürüldü.

Ortadoğu, Balkanlar, Kafkaslar’da
halklara karşı kullanılan taşeron or-
duların başında gelir. Ülkemizdeki
en temel görevi de zaten emperya-
listler adına topraklarımızın işgalidir.
Emperyalizm ile geliştirilen ilişki-
lerden bu yana “milli” hiçbir özelliği
kalmamıştır. 

Polis’in, her türlü pislikle, halka
karşı uygulanan terörle adı özdeş-
leşmiştir. Rüşvet, uyuşturucu, fuhuş,
kumar polis olmadan yürümez; mey-
danlarda hak arayan işçinin, memu-
run, öğrencinin karşısına coplarla bi-
ber gazlarıyla akreplerle tomalara
onlar çıkar. En iyi bildikleri öldürmek,
yok etmektir.

Böyle bir ordu, böyle bir polis,
hiçbir “eğitim programıyla, reform-
larla ıslah edilemez. On yıllardır kat-
liamdan, yok etmekten, emperyalistler
için, tekeller için halka zulmetmekten
başka bir şey yapmayanların sonu
halkın elinden olacaktır. 

Tüm Düzen Partileri
Amerikancıdır

Faşizmle yönetilen bizim gibi ül-
kelerde seçimler tamamen göz bo-
yama amaçlı yapılır. Burjuva basının
da katılımıyla seçimler demokrasinin
varlığına işaret eder görünür. Oysa
görünenle içerik aynı değildir.

Seçim sonuçları değiştirilir; oy
pusulaları kaybedilir, yerine yenisi
konur... Seçim sonuçları kabul edil-
mez ve yeniden yapılması dayatılır. 

Oligarşinin krizi yapısaldır. Ka-
pitalizmin özü krizdir. Bu nedenle
seçimler oligarşinin krizine engel
olamaz... Krizin nedeni, emperya-
lizmle göbekten bağlı olmaktır.

Burjuva düzen partileri halkın ya-
rarına olan hiçbir vaatlerini yerine
getirmezler. İktidara gelmek, zen-
ginleşmenin kapılarını açar. 

Bu düzen sürdükçe, hangi parti

iktidara gelirse gelsin uygulayacağı
emperyalist politikalardır, MGK tali-
matlarıdır. Parlamenterler ise, bu oyu-
nun basit, etkisiz ve yetkisiz figüran-
larıdır. Halkmış, vatanmış onların
umurunda da değildir zaten. Parti li-
derleri ne derse, Amerika neyi isterse
onlar kaldır parmakları, indir parmakları
usulü yasal kılıf hazırlarlar. Tüm he-
defleri bakanlık koltuğu, iş takibinden,
ihalelerden alacakları paralardır.

Hak Alma Mücadelesi,
AKP Faşizmine Karşı
Mücadeledir!

Halkın hiçbir kesiminin ülkemizde
hak ve özgürlükleri yoktur. İslamcısı,
Alevisi, devrimcisi, demokratı, aydını,
bilim adamı, işçisi, köylüsü, memuru,
öğrencisi... kimse hak ve özgürlüklere
sahip değildir. Düşünce, inanç, ifade
özgürlüğünü bir kenara bırakın; “öl-
dürün, vurun, yok edin...” mantığının
hakim olduğu bir düzende kimsenin
yaşam hakkı yoktur.

Haklarını isteyen herkes anında
“terörist” damgası yer. Sonrası ise,
her türlü zor, baskı, yasak mübah
demektir. “Terör” dedikleri hak ve
özgürlükler mücadelesidir.

Hak ve özgürlüklerin yasalarda
yazılmış olmasının, Avrupa istiyor
diye yeni yasalar çıkarılmasının hiçbir
anlamı ve önemi yoktur. Geçerli olan
polis devletinin uygulamalarıdır. Ge-
çerli yasa; polisin yasalarıdır. Bü-
rokrasisinden, mahkemelerine kadar
düzenin tüm kurumları polis direk-
tifleri ile hareket eder.

Emperyalizmin
Yoz Kültürüne Hayır!

Amerika’dan başlayıp, tüm dün-
yaya, ülkemize hakim kılınmak is-
tenen kültür; yoz, bencil, ahlaksızlığı
baş tacı eden, halkın tüm geleneklerini
“geri” diye tutup bir kenara atan,
gençliğin beynini çıkarcı düşüncelerle
dolduran, birliği, dayanışmayı yok
eden kültürdür. Bu kültürde bize ait
hiçbir şey yoktur. “Çağdaşlık, batı
medeniyeti, uygarlık” diye yutturul-
maya çalışılan bu kültürün Anadolu
toprakları ile hiçbir ilgisi yoktur.

Faşizmin kültürü yozlaşmanın
kültürüdür. Çünkü sömürünün olduğu

yerde bir değer yoktur. Tek değer
vardır o da PARA’dır, KAR’dır. Ölçü
biriminin para olduğu bir yerde hal-
kımızın değer ve gelenekleri yok
edilmek isteniyor. “Gemisini kurtaran
kaptan” denilerek, halkımızın daya-
nışma, fedakarlık gelenekleri çürü-
tülmek isteniyor. Bu kültürü henüz
hakim kılamadılar. Kendi öz kültü-
rümüze, değerlerimize sahip çıkmaz-
sak, hakim kılacaklardır.Yozlaşmaya
karşı, şehitler pahasına mücadele
edecek, emperyalizmin kültürünü
reddedeceğiz.

Yoksulluğumuzun, açlığımızın,
adaletsiz bırakılmamızın sorumlusu
emperyalizmdir. Baş düşmanımız
Amerika ve onun iş birlikçisi oli-
garşidir. Vatanımızı satanlar, uyuş-
turucuyu, fuhuşu kumarı yaygınlaş-
tıranlar onlar! TOMA’larını, gaz bom-
balarını, coplarını halkın üstünden
eksik etmeyenler onlar! Birliğimizin,
dayanışmamızın önünde engel olarak,
sömürüyü sürdürmek isteyenler on-
lar!

Ekmeğimizin, adaletin önündeki
engeller bunlardır.

Bu Tabloyu Nasıl
Değiştireceğiz?

Türkiye tablosunu değiştirmek
elimizdedir. Değiştirmek için ma-
hallemizde, fabrikalarda, iş yerlerinde,
köylerde, okullarda yaşamın her ala-
nında örgütlenmek, örgütlenmek, ör-
gütlenmek zorundayız.

Değiştirmek için örgütlü gücümüzle
kavgayı büyütmek, ekmek ve adalet
talebiyle mücadele etmek zorundayız. 

Karşımızda NATO’su, BM’si,
Dünya Bankası vb. ile örgütlü bir
güç var. Biz de, yani örgütsüz bırak-
mak için her yolu denedikleri biz de
örgütlenmeliyiz. Bulunduğumuz her
yerde, kitle çalışması yapmalı, hal-
kımıza gerçekleri anlatmalı, halkın
meclislerini kurmalıyız.

Emperyalizme karşı bağımsızlık,
faşizme karşı demokrasi, kapitalizme
karşı sosyalizm mücadelesi veriyoruz.
Zafer er ya da geç bizim olacaktır… 

Bağımsızlık, Demokrasi, Sosya-
lizm Yürüyüşümüz Zafere Kadar Sü-
recek!

Zafer direnenlerin olacaktır!

4 Eylül
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KENDİ TOPRAĞINI SATAN AKP 
BAŞKA ÜLKELERDEN TOPRAK

ÇALMAYA HAZIRLANIYOR
Vatan toprağının her bir karışı kut-

saldır. Bu gerçek bizim için olduğu
kadar tüm dünya halkları için de ge-
çerlidir. Neden yazımıza bu cümleyle
başladık? Çünkü, kısa bir süre önce
AKP iktidarı 2013’den bu yana gün-
demde olan ve Sudan’dan arazi kira-
lanmasıyla başlayan, yurt dışında arazi
kiralanmasına dair adımlarının başka
ülkelerde de arazi kiralanması veya
alınmasıyla devam edeceğini duyurdu. 

Başbakan Yardımcısı Nurettin Ca-
nikli, 13 Haziran’da yaptığı basın
açıklamasında “Türkiye’nin tarım
toprakları sonuç itibarıyla sınırlı, ül-
kemizin talepleri, tarım ürünlerine
olan talepleri de daha yüksek oranda.
Bunların karşılanması amacıyla başka
ülkelerde verimli arazi kiralanması
veya edinilmesi noktasında da etkili
çalışmalar, sonuç alıcı çalışmalar
gerçekleştirilecektir” dedi.[8] 

Peki bunu sadece Türkiye mi ya-
pıyor? 

Hayır, bu tüm dünyada emperyalist
ülkeler tarafından yıllardır geri bıra-
kılmış ülkelerin toprakları açısından
kullanılıyor ve bu durum son dönemde
“gelişmekte” olan ülkelere de yayılmış
bir hastalık... Dünya genelinde bu du-
ruma “Toprak Gaspı” (Land Grabbing)
da deniyor. 

Sudan’dan Tarım Arazisi
Kiralanması Başlangıçtı,
Devamı Geliyor... 

Türkiye, tarihinde ilk defa 2014
yılında, devlet ve özel sektör iş bir-
liğiyle Sudan’dan 99 yıllığına tarım
arazisi kiraladı. Yapılan anlaşmayla
ülkede bulunan 780 bin dönümlük
arazide yetişecek ananas, mango,
avakado, pepino jambu, kanola, pa-
muk ve yağlı tohum gibi ürünler
artık Türkiye’ye daha ucuza girecek.
[9] Şimdi de bu arazilere yenilerinin
eklenmesi gündemde. 

Türkiyedeki Tarım Arazilerinin
Genel Durumu Nedir? 

Toprak gaspı konusunu daha geniş

bir açıdan algılayabilmek için genel
olarak Türkiye’deki tarım arazilerinin
durumuna bir göz atmakta fayda var.
Türkiye’nin kapladığı alanın yaklaşık
%56’sı 1000 metreden fazla yüksel-
tiye sahiptir. Bunun yanı sıra bir
başka açıdan da %15’ten fazla eğime
sahip alanlar ülke topraklarının yak-
laşık %63’ünü oluşturur. Birinci,
ikinci ve üçüncü sınıf kaliteli topraklar
tüm toprakların yaklaşık 4’te 1’ini
oluşturmaktadır ve bu arazilerin de
%90’nı tarım arazisi niteliğindedir.
Kısacası 80 milyon hektara yakın
Türkiye arazisinin 26,3 milyonluk
bir kısmı tarıma elverişlidir.[3] 

Türkiye’nin, toplam tarım alanı
varlığının yaklaşık yüzde 66’sında
tahıl ve diğer bitkisel ürünler yetiş-
tirilirken, bu alanların her yıl yaklaşık
yüzde 26’sı nadasa bırakılıyor. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
verilerinden yapılan derlemeye göre,
Türkiye’nin karasal büyüklüğünün
(769 milyon 632 bin dekar) yüzde
31,1’i tarım alanlarından oluşuyor.
239 milyon 430 bin 535 dekarla Tür-
kiye’nin tarım alanı, neredeyse Birleşik
Krallık’ın (İngiltere) toplam karasal
alanına (241 milyon 930 bin dekar)
yakın bulunuyor. 

Tek başına Konya’nın sahip olduğu
tarım alanı, İsrail’in toplam karasal
alanına yakın (20 milyon 330 bin
dekar) bir alanı oluşturuyor. [4] 

Yabancılara Tarım Arazisi
Satışı Ne durumda?

Geçtiğimiz aylarda 3083 no’lu ya-
sada yapılan yeni bir düzenlemeyle
yabancı özel veya tüzel kişilere satı-
labilecek tarım arazisi miktarı 2.5 hek-
tardan 30 hektara çıkarıldı. Bunun
yanı sıra Bakanlar Kurulu’na bu rakamı
iki katına çıkarma yetkisi de tanındı.
Bu, söz konusu üst sınırın 60 hektar
olarak uygulanmasının önünün açılması
anlamına geliyor. Bu düzenlemeyle
beraber karşılıklılık ilkesi de ortadan
kaldırıldı; yani bu toprağı satın alan

kişi ya da kuruluşun ülkesinin bizim
vatandaş ya da şirketlerimize aynı
hakkı tanıması koşulu aranmıyor artık. 

Cumhuriyetin kurulduğu 1923 yı-
lından 2002 yılına kadar yabancılara
satılan toplam tarım arazisi miktarı
resmi verilere göre 11 milyon metrekare. 

2003-2012 yılları arasında yaban-
cılara satılan toprak miktarı ise yaklaşık
90 milyon metre kare; yani 2002
yılına kadarki rakamın neredeyse 9
katı. Sadece 2012 yılında yasanın çık-
tığı 18 Mayıs’tan Kasım’a kadar
satılan tarım topraklarının büyüklüğü
ise yaklaşık 6 milyon metre kare. [2] 

Tarım arazilerimiz “amaç dışı
kullanıma” açılırken, “acele kamu-
laştırma” aracıyla talan edilirken; ta-
rım arazisi kiralamak, aymazlıktır... 

Tarım topraklarının amaç dışı kul-
lanımını düzenleyen 5403 Sayılı Ka-
nuna göre “mutlak tarım arazileri,
özel ürün arazileri, dikili tarım ara-
zileri ile sulu tarım arazileri tarımsal
üretim amacı dışında” kullanılama-
maktadır. Bu alanlar ancak, “doğal
afet sonrasında geçici yerleşim ihti-
yacı, petrol ve doğal gaz arama ve
işletme faaliyetleri, ilgili bakanlık
tarafından kamu yararı kararı alınmış
madencilik faaliyetleri ve Bakanlık-
larca kamu yararı kararı alınmış plan
ve yatırımlar, alternatif alan bulun-
maması ve Toprak Koruma Kuru-
lu’nun uygun görmesi şartıyla” tarım
dışı kullanıma tahsis edilebilmektedir. 

Son çıkarılan Büyükşehir Yasası
ile yaklaşık 16 bin köyün tüzel kişiliği
kaldırılmaktadır. Dolayısıyla bu köy-
lerin kullanım alanları içinde bulunan
tarım toprakları, kıyı alanları, meralar
büyük kent belediyelerinin hazırladığı
plan ve yatırımlar uyarınca ya ilgili
prosedür izlenerek, başka bir deyişle
‘kılıfına uydurularak’ tarım dışı amaç-
larla kullanıma açılacak ya da bü-
yükşehir belediyeleri ile ilgili kurullar
arasında ihtilaflı hale gelecektir.[2] 

Türkiye’de tarım arazileri on yıl-
lardır tarım dışı kullanımla mahve-
diliyor. 12.365 hektar konut, 22.405

Yürüyüş

4 Eylül
2016

Sayı: 537

AMERİKAN EMPERYALİZMİNİN İMPARATORLUK336



hektar sanayi, 1.145 hektar turizm,
7.883 hektar madencilik ve 646 hektar
tarım alanı ise ulaştırma amaçlı olarak
kullanılıyor. [1] 

Gazetelere yansıyan bir habere
göre, her türlü talanda acelesi olan
AKP hükümetinin 2014 yılının ba-
şından temmuz ayına kadar geçen
süre içinde, toplam 165 adet “acele
kamulaştırma” kararı aldırdığı yazı-
yor. Bu kararların büyük bir çoğun-
luğu enerji alanında yoğunlaşırken
bunların dışında kalan 25 kararda
ise bir adet kentsel dönüşüm, sulama,
içme suyu, deniz altı kablosu, jeo-
termal kazı, hava alanı pisti uzatımı
gibi farklı konu ve projeler de yer
alıyor. Ayrıca acele kamulaştırma
kararlarının aynı yılın sonunda 200’ü
bulmasının da beklendiği söyleni-
yor.[9] Tabii ki bu durum ayrıntıya
gerek olmadan günümüze kadar ar-
tarak devam ediyor. 

Toprak Hırsızlığı’nın
“Masum” Adı “Tarım
Arazisi Kiralama”

Gıda amacının dışında bir de enerji
ihtiyacının karşılanması için yapılan
tarım, toprak gaspını daha da artırıyor.
Kapitalizmin yol açtığı iklim krizi ve
petrol bunalımı ile birlikte birçok şirket
ve devlet biyoyakıt üretimine yöneldi.
Bu durum dünya genelinde toprak
gaspının önünü açtı. Biyoyakıtlar mısır,
şeker kamışı ve soya gibi bitkilerden
elde ediliyor. Brezilya’da şeker kamışı,
ABD’de mısır ve soya fasulyesi, Av-
rupa’da keten tohumu ve kolza, As-
ya’da hurma yağı, Hindistan’da jatrofa
yağı gibi biyoyakıt için kullanılan bit-
kilerin üretimi çok büyük arazilerde
yapılıyor. 

Üretilen bu biyoyakıtların petrol
ve kömür gibi fosil yakıtlara kıyasla,
sera etkisine yol açan gaz salınımları
görece daha az; ancak bu ürünlerin
yetiştirilmesi sırasında uygulanan
yöntemlerin bioçeşitliliğe ve tarım
alanlarına verdikleri zararın faturası
çok daha yüksek. [5] 

Şimdilerde aralarında Katar, Suudi
Arabistan ve birçok Avrupa ülkesinin
bulunduğu bir grup ülke; üretilmesi
için fazlaca su gereken ürünlerin (pa-
muk, mısır, soya fasülyesi vb.) %50-

80’ini başka ülkelerden ithalatla kar-
şılıyor. Bu ülkeler kendi topraklarında
bulunan suları daha az kullanmak
amacıyla gıda ve tekstil alanlarında
ithalat yapmayı tercih ediyor. Zim-
babwe, Zambia, Vietnam, Özbekistan,
Türkmenistan, Tanzanya, Sudan, Sri-
lanka, Afganistan, Arjantin, Bangla-
deş, Bolivya, Brezilya, Kamboçya,
Kameron, Çad, Etiyopya, Gana, En-
donezya, Kırgızistan, Mozambik ve
Amerika Birleşik Devletleri gibi ül-
kelere baktığımızda ise neredeyse
tamamen kendi su kaynaklarıyla bu
ihtiyacı karşılıyorlar. Türkiye’de ben-
zer bir şekilde su ihtiyacı yüksek
olan ürünlerin %85’ini kendi top-
raklarından karşılıyor. [6] 

Dünya çapında toprağa erişim
son derece adaletsiz bir şekilde da-
ğılmış durumda. Toprakları ellerinden
alınmış köylüler ve sadece ellerinde
kalan küçücük alanlarda ekip biçerek
kendi karınlarını doyurmakta zorla-
nıyorlar. 

Ortalama bir Avrupalı, gıda da
dahil olmak üzere her yıl tükettiği
ürünlerin üretilmesi için 1.3 hektar
yani iki futbol sahası büyüklüğünde
bir alana ihtiyaç duyuyor. Bu bir
Bangladeşli’ye düşen alanın altı ka-
tından fazla. Üstüne üstlük, Avrupa
tarafından kullanılan tarım arazilerinin
%60’ı Avrupa Birliği sınırları dışında
bulunuyor. [7] 

Sonuç olarak;
Ülkemizde her geçen gün tarım

arazileri amaç dışı kullanıma açılır-
ken; bir yandan her yıl milyonlarca
metre karelik toprağımız erozyonla
yok olurken; son on yıl içerisinde
yabancılara satılan tarım arazisi mik-
tarı cumhuriyet tarihinin on katına
yaklaşmışken, bir yıl içerisinde ya-
pılan acele kamulaştırmaların mik-
tarları tavan yapmışken; yeterli ve
verimli toprağımız yok diyerek yur
dışından tarım arazisi kiralamak en
basit ve hafif tabirle aymazlıktır. Bu,
AKP’nin emperyalist politikalara bir
yerinden yamanma çabasının bir gös-
tergesidir. Kendi ülkesinde üretildiği
taktirde kendi kaynaklarının çokca
kullanılmasını göze alamayıp başka
halkların topraklarını kiralamak dü-
pedüz gasptır, hırsızlıktır. Dünya

halklarının topraklarını gasp etmek;
onların yaşam hakkına direk saldırıdır,
onların yaşamlarını gasp etmek, ge-
leceklerine ipotek koymak demektir. 

Bu yalana ve bu talana ortak ol-
mayacağız. GDO ile halkın gıda ih-
tiyacının karşılanması yalanları gibi;
tarım arazisi kiralamanın amacı da
halkın gıda ihtiyacını karşılamak de-
ğildir. Amacınız tarımı emperyalist
tekellerin eline iyice terk etmek, yok-
sul çiftçiyi daha da zor durumlara
düşürerek bitirmektir... Zaten eme-
ğinin karşılığını alamayan çiftçi şimdi
daha da ucuza mal edilecek ürünlerle
rekabet edemeyecek, büsbütün aç
kalacaktır. Olan tüm dünya halklarına,
yoksullarına olacak; zenginler yine
ceplerini alabildiğine yüksek karlarla
dolduracaktır. 

Arazi kiralama planlarınızın ar-
kasından olan acı gerçekler bunlardır.
İnsanlarımızın açlığını ortadan kal-
dıracak ve adaletin sağlanacağı tek
sistem sosyalizmdir. 

Kaynakça: 
(1)https://tr.boell.org/tr/2015/06/

23/turkiyede-toprak-gaspi-dusman-
disarida-degil-iceride 

(2). http://www.ziraatcilerderne-
gi.org.tr/index.php/tr/Ana-
Sayfa/Haber-
Oku/fYjDjcPCbT3MgFVLYK8IfU
4BAZHP5G 

(3).https://tr.wikipedia.org/wiki/
T%C3%BCrkiye%27de_tar%C4%
B1m 

(4).http://www.tarimdanhaber.co
m/haber/tarim/turkiyenin-ne-kada-
ri-tarim-alani 

(5).http://www.suhakki.org/201
6/08/son-yillarin-kuresel-trendi-
toprak-gaspi/#.V6CMP7iLTIU 

(6).http://awsassets.wwftr.pan-
da.org/downloads/su_ayak_izi_ra-
porweb.pdf 

(7). https://tr.boell.org/sites/de-
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r/koseyazisi/94011/Alti_bucuk_ay-
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15 Temmuz darbe girişiminin he-
men ardından AKP, OHAL ilan etti.
OHAL’in, hayatımızdaki pratik kar-
şılığı nedir, onu anlatmak istiyoruz. 

OHAL’in üzerinden geçen her gün
emekçilerin mevcut hakları bir bir
tırpanlanıyor. 657 Sayılı Devlet Me-
murları Kanunu fiilen değiştirilip,
pratikte hayata geçirilmiş durumda.
Birçok yanıyla kabul edilemez olsa
da 657 sayılı yasa ile memurların kıs-
men iş güvencesi bulunuyordu. Ama
artık bu durum söz konusu değil. 

Yasadaki değişiklikler henüz ka-
nunlaşmadan, mevcut yasa çok rahat
çiğnenerek memurlar işten atılabiliyor.
Bunun pek çok örneğiyle karşılaş-
maktayız. Üstelik karşılaştığımız bu
örnekler gösteriyor ki işten atılma
süreci son derece keyfi ve hukuksuz
işliyor, aslı astarı olmayan hatta
komik sayılabilecek iddialar bile
işten atılmaya gerekçe olabiliyor.

İş güvencemize yapılan saldırı
bununla da sınırlı değil. Yapılan son
açıklamalardan da anlaşılacağı üzere
artık kadrolu memur alımı olmayacak,
bunun yerine sözleşmeli personel
alınacak. Bunu öğretmenler üzerinden
yapmaya başladılar. 

Konuyla ilgili Milli Eğitim Ba-
kanlığı’nın yaptığı açıklamada “artık
kadrolu öğretmen alınmayacağı, söz-
leşmeli öğretmen alınacağı” belirtildi.
Bizler böyle olacağını öncesinden
biliyorduk ve bunu her fırsatta söy-
leyip, pratik anlamda da buna karşı
mücadale verdik. Bunun bedelini, F
tipi hapishanelerde kalarak da ödedik.
Daha yakın zamanda, Ankara Yürü-
yüşü’yle bunu anlatmaya çalıştık.
Ne demiştik yola çıkarken?

“Artık iş güvencemiz yok, kadrolu
memur alınmayacak, sözleşmeli me-
mur alınacak, yani iş güvencesi baş-
lamadan bitecek.” Gelinen son noktada
ise söylediklerimizin, OHAL baha-
nesiyle hızlandırıldığını görmekteyiz.

İşten atılmalar, açığa alın-
malar devam ederken, diğer
yandan da insan onuruna,
değerine yakışmayacak uy-
gulamalara başlandı. Bu uy-
gulamalardan biri belediye-
lere resmi yazı yazılarak,
çalışanların ihbar edilmesi-
nin istenmesi. Belediyeye
ait müdürlüklerin, kendile-
rine tebliğ edilen bir çizelge
ile birlikte polislik yapması
isteniyor. Gönderilen yazıda, çalışan-
ların hepsi “terör örgütü üyesi” kabul
edilmiş ve bu tanıma uygun herkesin
ihbar edilmesi söylenmiştir. Bu ra-
porlama işinin, her gün düzenli bir
şekilde, belli saatlerde yapılması is-
tenmiştir.

Birincisi; böylesi bir iş, hiçbir şe-
kilde, hiçbir amirin görevi ve so-
rumluluğu değildir, olmamalıdır. Ken-
di altında çalışanına böyle bakamaz.
Onun görev tanımı bellidir. Hangi
ahlaka, değere sığar ihbarcılık? İh-
barcılık, tanımı itibariyle; “haber ve-
ren, bildiren”dir, yani muhbirliktir.
Bu tanımın kendisi bile oldukça kor-
kunçtur. Hiç kimsenin, birilerinin çı-
karları uğruna, kraldan çok kralcı
davranarak bu aşağılık işi yapmaya
hakkı yoktur. İhbarcılığın meşrulaş-
tırılmasına izin vermeyelim. Öncelikle
kimler, ne için bunu istiyor ona bak-
malıyız. Bu sistemin emekçilerden
yana olmadığını biliyorsak, o zaman
bunu isteyenin de emekçilerin düş-
manı olduğunu bilmeliyiz. AKP, ken-
disi gibi olmayanı terörist ilan edeli
yıllar oldu. Yeni bir şey değil bu. 

Kendi aralarındaki it dalaşı so-
nucunda ortaya çıkan durumu fırsat
bilerek, muhalif, devrimci kimlikle-
riyle bilinen isanların işlerine son
veriyor. Bununla yetinmeyerek, ken-
dilerince bilmedikleri, ulaşamadıkları
bu kimliğe sahip insanlara, ihbarcı-
lıkla ulaşıp onlardan kurtulmaya ça-

lışıyor. Kendi zulum düzenlerini ra-
hatlıkla sürdürmek, dikensiz gül bah-
çesi yaratmak için bu aşağılık yolu
deniyor. Bu oyuna gelmemeliyiz.
Bizler emekçiyiz. Ezileniz. Bizi ezen-
ler; AKP ve onunla birlikte bir avuç
asalaklardır. 

Onların talimatıyla kendi sınıfı-
mızdakilere ihanet edemeyiz, etme-
meliyiz. Bizlerin, emekçilerin kendi
içimizdeki çelişkileri uzlaşmaz de-
ğildir. Her koşulda uzlaşırız, çünkü
aynı sınıfın içinde yer alıyoruz. 

Çelişkilerimizi, yine birlikte da-
yanışmayla çözeriz. Ezenlerin kendi
içindeki çelişkiler de uzlaşmaz de-
ğildir. Bugün kavga ederler ama yarın
yine çıkarları için barışırlar ve birlikte
halka saldırırlar. Tarihimizde bunun
çokça örneği vardır. Sadece onlarla
bizim aramızdaki çelişki uzlaşmazdır.
Yani ezenle ezilenlerin çelişkileri uz-
laşmazdır ve zora dayalı değişir. Biz-
den, böylesi aşağılık bir işi isteyen-
lerin, kendi sınıfımızdakiler olma-
dığını bilince çıkartmalıyız. 

Yanıbaşımızdaki emekçi arkada-
şımızı, egemenlerin isteği üzerine
satamayız. Kendi emeğimize, sınıfı-
mıza ihanet edemeyiz. Tarih, ihanet
edenlerin, sonunun da nasıl olacağını
bizlere göstermiştir. Ne ahlaki, ne
de sınıfsal yanıyla ihbarcılık, hiç bir
şekilde kabul edilemez. Kamu Emek-
çileri Cephesi olarak bizler, bu ah-
laksızlığın karşısında mücadelemize
devam edeceğiz.

OHAL, Emekçilerin Birbirini İhbar Etmesidir!
OHAL’e Karşı Direnmek Meşrudur!

Direneceğiz!

Yürüyüş

4 Eylül
2016

Sayı: 537

AMERİKAN EMPERYALİZMİNİN İMPARATORLUK338



15 Temmuz darbe girişimini
fırsata çeviren AKP, OHAL ilan
ederek bütün halklar üzerindeki
baskısını daha da arttırmaya baş-
ladı. OHAL’le birlikte hergün
kamu emekçilerinin haklarını tek
tek gaspetmeye devam ediyor.
Asılsız iddialarla devrimci kamu
emekçileri sürgün ediliyor, açığa
alınıyor ya da işten atılıyor.
2017’ye kadar 657 sayılı DMK’yı
değiştirmek isteyen AKP, OHAL
ile birlikte bu isteğini fiili olarak
uygulamaya başlamıştır. Şimdiye
kadar OHAL kapsamında gerek
Gülen cemaati ile ilişkilendirile-
rek, gerekse muhalif kimlikleri
gerekçe gösterilerek pek çok Eği-
tim-Sen üyesi kamu emekçisi ve
akademisyen açığa alındı. Bugün
performansa dayalı çalışmanın
adımları atılmış durumda. Kadrolu
öğretmen alımı artık yapılmaya-
cak. İtaatkar olmayan memurlar
kolaylıkla ya sürgün edilecek ya
da işten atılabilecek. Kamu emek-
çilerinin iş güvencesinin ortadan
kaldırılmak istendiğini bulundu-
ğumuz her ortamda dile getirdik.
Bu süreçte de OHAL kararna-
melerinin, esas olarak halkları
sindirip teslim almak için kulla-
nılacağını başından beri söylü-
yoruz. Ve bunun örneklerini sü-
recin başından beri deneyimliyo-
ruz. 

En basit demokratik hakları-
mızın gasp edildiği, bir basın açık-
laması yapmanın bile yasak olduğu
bir süreçten geçiyoruz… KEC’liler
olarak İş güvencemize sahip çık-
mak için “Köle Değil Emekçiyiz
İş Güvencemizi İstiyoruz Alacağız”
kampanyası başlatmıştık. Bu kam-
panyayla kamu emekçileri üze-

rindeki baskılara, sürgünlere, açığa
almalara, işten atmalara, dayatıl-
maya çalışılan onursuzca çalışma
koşullarına karşı, kamu emekçi-
lerinin sesi umudu olduk olmaya
devam edeceğiz. 

İş güvencemize sahip çıkmak
için kampanyamızın bir adımı olan
Ankara yürüyüşümüzün ilkini 25-
26-27 Mart’ta gerçekleştirdik. Yü-
rüyüş boyunca bizleri takipleriyle,
tacizleriyle baskı altına alıp sindir-
meye çalışan polise karşı, fiili meşru
mücadelemizi daha da yükselttik.
Yürüyüşümüzün son durağı olan
Ankara’ da bizleri işkencelerle göz-
altına alanlar bizleri haklı müca-
delemizden vazgeçireceklerini san-
mışlardı. Tarihinin hiçbir yerinde
teslimiyeti kabul etmeyen devrimci
kamu emekçileri bu baskıları boşa
çıkararak iş güvencesine sahip çıktı,
çıkmaya da devam edecek. Her
alanı özelleştiren AKP, son olarak
kamu alanını da özelleştirip em-
peryalizme hizmetini katlamaya
çalışıyor. Çıkardığı genelgelerle ve
darbeyi bahane ederek kamu emek-
çileri üzerindeki saldırılarına devam
ediyor. 

Bizler Kamu Emekçileri Cep-
heliler olarak; iş güvencemizi eli-
mizden alıp bizleri köleleştirmeye
çalışan AKP’ nin bu politikaları
karşısında OHAL’i tanımıyor, iş
güvencemize sahip çıkmaktan
vazgeçmiyoruz. İş güvencemizin
elimizden alınmasına karşı, baskı
ve soruşturmalara, açığa alınma-
lara, sürgünlere,  performans de-
ğerlendirmesine, iktidarın kendisi
gibi düşünmeyen emekçileri hedef
haline getiren genelgelerine karşı,
OHAL’e karşı, sözleşmeli öğret-
men alımına karşı mücadele ede-
cek, baskı ve zulme boyun eğ-
meyeceğiz. Emeğimiz, onurumuz,
geleceğimiz için 10 Eylül’de An-
kara’ya yürüyoruz.

Başta meslektaşlarımızı ve
tüm halkımızı bizi desteklemeye
çağırıyoruz…

KEC’Lİ MEHMET DERSULU İLE RÖPÖRTAJ
İŞ GÜVENCEMİZE SAHİP ÇIKMAK İÇİN

ANKARA’YA YÜRÜYORUZ 

Halk Okulları; 
Öğrendiğimiz, Öğrettiğimiz, 
Bilinçlendiğimiz Yerlerdir
İstanbul Altınşehir Şahintepe bölgesinde 21

Ağustos’ta OHAL konulu Halk Okulu çalışması
yapıldı. Yaklaşık 40 dakika süren çalışmada
OHAL’in aslında iktidarın güçsüzlüğü olduğu
ve OHAL’e karşı neler yapmak gerektiği anlatıldı.
8 kişinin katıldığı Halk Okulu çalışmasında ka-
tılımcıların altısı liseliydi. Tüm Altınşehir halkına
Pazar günleri düzenli olarak yapılan Halk Okulu
çalışmasına katılma çağrısı yapıldı.  İstanbul
Sarıgazi’de de 25 Ağustos’ta, Adalet Yürüyüşü
konulu Halk Okulu çalışması yapıldı. Verimli
geçen çalışmaya 20 kişi katıldı.

Kitap Festivalimize
Herkesi Bekliyoruz

Okmeydanı’nda Halk Cepheliler Kitap Fes-
tivali çalışması kapsamında, 25 Ağustos’ta Pi-
yalepaşa, Mahmut Şevket Paşa ve Anadolu
Parkı bölgelerine afiş çalışması yaptılar. Yapılan
çalışmada toplam 200 afiş asıldı.

"Bilgi Güçtür" Festival Çalışmaları
Emek ve Coşkuyla Devam Ediyor

Halk Cephesi’nin 3-4 Eylül tarihlerinde
Gazi Barajında düzenleyeceği "Bilgi Güçtür"
kitap Festivali’nin çalışmaları devam ediyor.
24 Ağustos'tan festival gününe kadar her gün
10.00 -22.00 saatleri arasında masa açarak
Halk Cepheliler festivalin bildirilerini dağıtmaya
devam edecekler.  

OHAL; Haklar ve Özgürlüklere
Yönelik Saldırıdır, Emekçilerin

Birbirini İhbar Etmesidir!
Kamu Emekçileri Cephesi 25 Ağustos’ta

OHAL’e karşı bir açıklama yayınladı. Açıkla-
mada şu ifadeler yer aldı: “… 657 Sayılı
Devlet Memurları Kanunu fiilen değiştirilip,
pratikte hayata geçirilmiş durumda. Uygula-
malardan biri belediyelere resmi yazı yazılarak,
çalışanların ihbar edilmesinin istenmesi… Be-
lediyeye ait müdürlüklerin, kendilerine tebliğ
edilen bir çizelge ile birlikte polislik yapması
isteniyor. Gönderilen yazıda, çalışanların hepsi
‘terör örgütü üyesi’ kabul edilmiş ve bu tanıma
uygun herkesin ihbar edilmesi söylenmiştir.
Bu raporlama işinin, hergün düzenli bir şekilde,
belli saatlerde yapılması istenmiştir... Yanıba-
şımızdaki emekçi arkadaşımızı, egemenlerin
isteği üzerine satamayız. Kendi emeğimize,
sınıfımıza ihanet edemeyiz... Kamu Emekçileri
Cephesi olarak bizler, bu ahlaksızlığın karşısında
mücadelemize devam edeceğiz”.

4 Eylül
2016
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Hayat korkakları affetmez. Kaybettiğin tek savaş, uğrunda sa-
vaşmaktan vazgeçtiğindir. Kaybetmekten korkma; bir şeyi ka-
zanman için bazı şeyleri kaybetmelisin. Ve unutma; kaybet-
tiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin. / CHE

PRATİK HAYAT DENEYİNDEN,
DEVRİMCİ SAVAŞIN SİYASAL DENEYİNDEN,

SINIFLAR ARASINDAKİ ÇATIŞMA DENEYİNDEN,
KİTLELERİ KAZANMAK, KİTLELERİ KENDİNE ÇEKMEK 
DENEYİNDEN GEÇMEMEŞİTİR. GENÇLİĞE BU BİLİNCİ 

VERMELİYİZ. KİTLELERİ KAZANMAK İÇİN 
YANIP TUTUŞMA BİLİNCİNİ VERMELİYİZ.

"Her sabah Afrika’da bir ceylan uyanır. En hızlı
aslandan daha hızlı koşması gerektiğini bilir, yoksa

öldürülecektir.
Her sabah Afrika’da bir aslan uyanır. En hızlı ceylandan daha
hızlı koşması gerektiğini bilir, yoksa aç kalacaktır.
Aslan veya ceylan olmanız fark etmez. Güneş doğduğunda koş-
maya başlasanız iyi olur." Afrika Atasözü

Rehberlik ve Dayanışma 
Faaliyetlerinin Simgesi Seher
Şahin'in Katledilmesi 

ilki '90-91'de yapıldı rehberlik ve
dayanışma çalışmalarının. Giderek öğ-
renci gençlik mücadelesinde önemli bir
mevzi, bir gelenek haline geldi. Bu yıl
da TÖDEF'in ilk çalışması Rehberlik
ve Dayanışma Masaları'ydı. Bir önceki
yılın deney ve tecrübelerinden yarar-
landılar, dersler çıkardılar. Daha sistemli,
daha programlı olacaklardı. Kayıt için
gelen öğrencilerin ve ailelerin ilk dikkatini
çeken yer TÖDEF masasıydı. Masalar
daha düzenli, örtüleri ve çiçekleri özenli
ve temiz olduklarının göstergesiydi. Sa-
dece İstanbul'da değil Anadolu'nun her
tarafında aynı hareketlilik yaşanıyordu.

«Hoşgeldiniz...
Memleketi-

niz... Hangi bö-
lümü kazandı-
nız... Kalacak
yeriniz var mı?
Size yardımcı
olalım...» diyor-
lardı. Böylesini
hiç ummadıkla-
rını söylüyordu

gelenler. Nasıl altından kalkabileceklerini
düşündükçe daha da karamsarlaştıklarını,
binbir kaygıyla geldiklerini söylüyorlardı.
Ama yersiz olduğunu gördüler. «Bu da-
yanışma, yardım ve sahiplenme bize
umut verdi, güç verdi...» dediler. Demek
ki paylaşım ve yardımlaşma yok edile-
memişti daha. TÖDEF  bunun ilk ifa-
desiydi. İktidarın tahammülsüzlüğüne
de tanık oldu gelenler. Daha okulun ka-
pısından adım atar atmaz polis baskısını
gördüler. Rehberlik ve Dayanışma Ma-
saları kitleselleşmeyi sağlıyordu. Dev-
rimci mücadelenin gelişimine hizmet
ediyordu. Geçen yıl buna tanık olmuş,
engellemek gerektiğini düşünmüştü dev-
let. Gözaltına aldı, masaları dağıttı. Yine
de kolay değildi işleri. Kazandıkları
mevzileri terketmedi, «işte bu da bizim
irademiz» dedi TÖDEF. «Hadi gelin.
Gelin de kırın irademizi. Gelin de teslim
alın bakalım.» İrade savaşının en yoğun
yaşandığı okullardan biri de Mimar

Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ydü.
Aydınlık yüzü, ışıl ışıl gözleriyle en ön-
deydi Seher. Bıkmadan konuşuyor, TÖ-
DEF'i anlatıyordu. İlk örgütlendiği za-
manlarda İYÖ-DER'in halk oyunları
ekibinde yer almak istememiş, 'ben ya-
pamam' demişti. Bütün mütevazılığıyla
'ben ekibin elbiselerini dikeyim' diye de
eklemişti ardından. Süreç içinde hızla
gelişti, devrimcileşti. Kampüsün sorum-
luluğunu yapıyordu artık. Bu çalışmalarda
da afişlere, duvar gazetelerine katmıştı
emeğini. Savunduğu bir masa değildi
sadece. Hayranlıkla dinlediği,  yerinde
duramamacasına okuduğu nice direnişler
biliyordu. Şimdi bu direnişlerdeki kadar
cesurdu. Düşman, bu cüreti, bu kararlılığı
hazmedemedi. Tahammülsüzleşti. Alçak
ve kalleşti. Camdan attılar Seher'i. Gün-
lerce komada kaldı. 8 Eylül'de ölüm-
süzleştiğinde TÖDEF'in ilk şehidi olmak
onuruna erişti. Bundan böyle elden ele,
dilden dile söylenecekti. Artık SEHER
ŞAHİN REHBERLİK ve DAYANIŞMA
MASALARI'ydı mevzinin adı. Gençlik,
bu katliama sessiz kalmadı. Açlık  grev-
lerinde, yürüyüşlerde, gösterilerde, fo-
rumlarda... Yüzlerce pankartla dalgalandı
adı... Adı inanç, kararlılıktı. Öfkesi slo-
ganlara, umutları andlarına nakşedildi...
Seher katledilse de binlerce Seher ola-
caktır; halkın düşmanları olsa da halkın
hesap soran savaşçıları da olacaktır...
(GENÇLİK-2 KİTABINDAN)

41- Devrimcilik, “ben” değil “biz” olabilmek,
kendimiz için bir şey istememektir. 
42- Devrimcilik, ders almak, ders vermek; he-
sap sormak, hesap vermektir. 
43- Devrimcilik, dünyanın neresinde olursa ol-
sun acı çekenin, zulüm görenin acısını yü-
reğinde hissedebilmektir. 
44- Devrimcilik, yiğit olmak, korkmamaktır. 
45- Devrimcilik, unutmamak, unutturmamaktır. 
46- Devrimcilik, ihanetin, namussuzluğun, kal-
leşliğin, dönekliğin üzerine yürümektir. 
47- Devrimcilik, kirlenmemek, kirletmemektir. 
48- Devrimcilik, yalanın karşısına gerçeklerle
çıkmaktır; talancının, yağmacının önnü dev-
rimci şiddetimizle kesmektir."
49- Devrimcilik, saf bir heyecandır. Coşkudur.

Hesapsız bir kendini sunmadır.
50- Devrimcilik, büyük ideallere, düşüncelere
sahip olmaktır. 
51- Devrimcilik, yaratmanın, değiştirmenin,
dönüştürmenin gücüdür. 

devrimcilik neden zorunluluktur
ATASÖZÜ

SEHER ŞAHİN REHBERLİK ve 
DAYANIŞMA MASALARI,

FAŞİZME KARŞI DAYANIŞMANIN, 
ARKADAŞLIĞIN ADIDIR!

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

Yürüyüş
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Liseliyiz Biz

Demokratik Lise İçin
Mücadele Komiteleri
(DLMK) kuruluyor!

‘90’lı yıllar... Oligarşi ağaç yaş iken eğilir misali liseli
gençliği tamamen kuşatmaya alarak özel politikalarına hız
vermektedir. Liseli Devrimci Gençlik kesintiye uğrayan
demokratik lise mücadelisini geçmiş deneyler üzerinde
yükseltmek ve ileriye götürmek yükümlülüğüyle karşı kar-
şıyadır. Sorunlar ve engeller geçmişe göre daha da artar.
Orta öğrenimde en büyük eksiklik örgütsüzlükken liseli
gençliğin en önemli sorunu da örgütlenmek olur. ‘82 ana-
yasasıyla liseli gençliğe de hiçbir örgütlenme hakkı tanı-
mamıştır oligarşi. Buna karşı örgütlenme hakkını yasalar-
la sınırlamayan, mücadeleyle kazanılacağı perspektifiyle
hareket eden Liseli Devrimci Gençlik sınıf mücadelesinin
yükseldiği, depolitizasyon çemberinin kırılmaya başlandığı
bu süreçte bütün demokratik hak ve özgürlükler gibi
örgütlenme hakkının da mücadeleyle kazanılacağından
şüphesi olmaz. Sorun bu siyasal cürete sahip olup olma-
ma, bedel ödemeyi göze alıp alamamadır. Örgütlenme de
mücadele de birlikte gelişip güçlenecektir. Bir mücadele-
nin haklılığı faşist yasalar içine hapsedilemez. İşte bu nok-
tada yasallığı zorlayıcı, aşıcı bir anlayışla hareket edilir.
Bedeli ne olursa olsun ödeme perspektifiyle yola çıkılır. Bu
olmadığında ne örgütlenmede, ne de mücadelede kısır bir
döngüden ve mevcut yasallıktan kurtulunamaz ve burjuva-
zinin çizdiği sınırlarda mücadeleye çakılıp kalınır. Gelinen
noktada birçok lisede değil örgütlenme, devrimci-demo-
krat-yurtsever öğrenciden birkaçının birarada oturup
konuşması bile engellenmekte, baskılar yoğunlaşmaktadır.
Bu tür faaliyetlere girenlerin başına olmadık işler gelmek-
te, en azından okuldan atılmakla karşı karşıya kalınmak-
tadır. Tüm bu zorluklara rağmen her zorluğu fedakarlık-
larla aşılır. Liseli Devrimci Gençlik örgütlenme sorumlu-
luğunun bilinciyle tüm liseli gençliği kucaklayacak bir
örgütlenmeye yönelir. Liseli gençlik bulunduğu her yerde
“Yaşasın Demokratik Lise Mücadelemiz” şiarı altında
Demokratik Lise İçin Mücadele Komiteleri(DLMK)’nde
örgütlemeye çalışır. Başka bir yol yoktur. Anti-faşist, anti-

emperyalist olan her öğrencinin katılacağı bu yapılar liseli
gençliğin mücadeleye kitlesel katılımını sağlayacak, örgüt-
lülük fobisini kıracak ve liseli gençliğin çekilmek istendiği
yoz, kozmopolit ortamdan koparacak devrimci bir alterna-
tif olacaktır. Tüm liselerde varolan sorunlar çerçevesinde
DLMK’lar hızla kurulmaya başlanır. DLMK’lar anti-
faşist, anti-emperyalist liseli gençliğin birliğini sağlayacak,
onları mücadeleye katacak yapılar olur. Liseli gençliğin
her türlü sorununa sahip çıkarak, sorunların çözümü doğ-
rultusunda hareket ederek, liseli gençlik arasındaki sosyal
dayanışmayı hayata geçirerek bunu yaygınlaştıracaktır.
Kısacası DLMK’lar anti-faşist, anti-emperyalist liseli gen-
çliği çatısı altında toparlayıp sorunlar çerçevesinde müca-
deleye katılımı sağlamak amacıyla kurulur ve Liseli
Devrimci Gençliğin zengin bir mücadele deneyimi olması
DLMK’ların önemli bir avantajı olur. Süreci yakalayarak
yaratıcı tarzda yeni koşullarda zenginleştirilerek örgütlen-
menin ve mücadeleyi yükseltmenin önü açılır. Halkın
çeşitli kesimleri düzene karşı çeşitli biçimlerde memnuni-
yetsizliğini dile getirirken, liseli gençliğin sürecin dışında
kalması, sürece denk düşen örgütlenmeleri yaratmaması
beklenemezdi. İlk olarak 1990-91 öğretim yılında İstanbul
Sarıgazi Lisesi’nde kitlesel bir şenlikle tartışma aşamasın-
dan çıkarak pratikte kendini ifade eden DLMK hızla yay-
gınlaşır. İstanbul’da onlarca okulda kurulan DLMK’lar
Ankara’da da liseli gençliğin örgütlenmesinde önemli bir
işlev görür. İlerleyen günlerde DLMK’lar tüm ülke gene-
linde yaygınlaşacaktır (Liseli Dev-Genç Tarihi kitabından)

Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen, 

katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz varız!

Başkaları ile ilgilenirsen, iki ay içinde birçok dostlar 
kazanabilirsin, başkalarının seninle ilgilenmesini 

beklersen iki yılda bile tek dost kazanamazsın. / Dale Carnegie

Bildiklerini anlat, ama akıl vermeye kalkma;
Anlatılanları iyi dinle,  

ama hepsini doğru sanma;

Sessiz kalmak bir şey bilmediğin anlamına gelmez;

Çok konuşmak da çok şey bildiğini göstermez;

Herkesi kendine eşit gör, her kim olursa olsun

bir insanı küçümsemek akılsızlık,

çok büyük görmek de korkaklıktır.

Cesaret akıldan gelirse cesarettir,

bilgisizlikten gelirse cehalettir...

Kızılderili Atasözü

ATASÖZÜ Bildiklerini anlat ama akıl vermeye kalkma;ATATTAA AATAASÖÖZÜÜ

YOKSULLUĞUN MATBAASI
BU HAFTA DUVARLARA NE YAZALIM:

AKP FAŞİZMİ UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE EDEN ESER’İ AKP FAŞİZMİ UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE EDEN ESER’İ 
TUTUKLADI ŞİMDİ İSE GAZİ’Yİ KANA BOĞUYOR!TUTUKLADI ŞİMDİ İSE GAZİ’Yİ KANA BOĞUYOR!

G A Z İ  A K P  F AŞ İ Z M İ N E  M E Z A R  O L A C A K !G A Z İ  A K P  F AŞ İ Z M İ N E  M E Z A R  O L A C A K !
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Ülkemizde Gençlik

Bedreddin 
Yiğitleri, Che’nin
Gül Bahçeleriyiz!

29 Ağustos’ta Rize’de katıldığı bir top-
lantıda konuşma yapan TBMM Başkanı
İsmail Kahraman Che hakkında “Che Gue-
vara 39 yaşında öldürülen, kendisinin
infazlar yaptığı bir katil kişilik, bir gerilla.
Bolivya, Küba, Arjantin ve Güney Ameri-
ka’da faaliyette bulunan bir eşkıya, benim
liseli gencimin yakasında, göğsünde olamaz,
olmamalı.” deme basiretsizliğini gösterdi.
Bu açıklaması üzerine 31 Ağustos’ta yazılı
bir açıklama yapan Liseli Sanat Cephesi
kısaca şu sözlere yer verdi:

“…Che ki dünya halklarının emperya-
lizme karşı mücadelesinde simge olmuş
devrimci bir önder. 39 yaşında Bolivya
halkının kurtuluş mücadelesi içinde yer
alırken Amerikan ajanları tarafından kat-
ledilen bir kahraman. Sen ki yurtsever
devrimcilerin denize döktüğü Amerikan
6. Filo’suna karşı namaz kılmış, ellerde
sopalarla komünist avına çıkmış Amerikan
beslemesi İsmail Kahraman. Che’ye dil
uzatma haddini kendinde nasıl buluyor-
sun?

Bu ülkenin bağımsızlık, demokrasi
ve sosyalizm mücadelesinde yer alan biz
liseliler elbette Che’nin fotoğraflarını
göğsümüzde taşımaya devam edeceğiz.
Sadece fotoğraflarını göğsümüzde değil,
düşüncelerini de beynimizde taşıma er-
demini göstereceğiz.”

Liseli Dev-Genç 28 Ağustos’ta,
AKP’nin katil polisleri tarafından
aileleri aranarak korkutulmaya ve
sindirilmeye çalışılan liseliler hak-
kında yaşanılan olayı ve konu hak-
kında yazılı açıklama yaparak şu
sözlere değindi: “AKP’nin eli kanlı
katil polisleri 4 Liseli Dev-Genç’li
arkadaşlarımızın ailelerini arayıp
Vatan işkence (Emniyet) merkezine
çağırmıştır. ‘Oğlunuz terör örgütü
üyesi insanlarla arkadaşlık ediyor,
oğlunuzda üye olacak, bugün böyle
yarın canlı bomba olacak’ deyip
korkutarak, çocukları üzerinde ai-
lelerinin baskı kurmasını amaçla-
maktadır. Yaşımız küçük olmasına
rağmen bu düzenin pisliğine boyun
eğmeyip mücadeleyi seçiyoruz.
Dergi dağıtmak, adalet istemek,
okuma grupları kurmak bu ülkede
terör örgütü üyesi olmak anlamına
geliyor. Her dönem polislerin yaptığı
bir şeydir bu. Örgütlenmek korku-
tuyor AKP ve onun düzenini. Örgüt
korkusu yaratarak örgütlenme hak-
kımızın meşruluğundan uzaklaştı-
rıyorlar bizi. 

Ailelerimiz; korkmayın, onur
duyun çocuklarınızla! Bu katil
polislerin politikasıdır. Bizleri
vazgeçirmek için yaparlar bunları.
Devrimciler uyuşturucu içip ah-
laksızlık yapmıyor. Devrimciler
bu pis düzeni yıkacak olandır bu
yüzden liselilerin devrimcilerle
arkadaşlık yapmalarını engelle-
meye çalışıyorlar. 

Ailelerimiz; evlatlarınızı her ko-
şulda sahiplenmelisiniz. Liseliler;
ailelerimize bizi anlatalım. Bizim
ne istediğimizi, kim olduğumuzu,
nasıl yaşadığımızı… Katil polis-
lerden önce biz anlatalım. Aileleri-
mize emek verelim, onları da mü-
cadelemizin parçası haline getirelim.
Katil polisler siz bizim iyiliğimizi
düşünemezsiniz. Kanlı ellerinizi
ailelerimizden ve liselilerden çe-
kin!”

İşkenceci Polisler Bir 
Liseli Dev-Genç’linin 
Bacağına Kızgın Demir
Bastı Hesabını Soracağız!

24 Ağustos Çarşamba gecesi
Okmeydanı Mehmet Ayvalıtaş
Parkı çevresinde numarası yazılı
olmayan akrep tarafından kaçırılan
17 yaşındaki Ercan Böber’in ba-
cağına Gayrettepe Karakolu’nda
kızgın demir basıldı. Kamera ol-
mayan, “Allah yok biz varız” ya-
zan bir odada piknik tüpünde de-
mir ısıtıp Ercan’ın bacağına basan
katil polisler “Liseli Dev-Genç
vatansever değildir ” diyerek yaptı
bu işkenceyi. Konuyla ilgili yazılı
açıklama yayımlayan Liseli Dev-
Genç, kısaca şu sözlere yer ver-
di:

“İşkenceci katil polislerin li-
selilerden korkusu büyüktür! Va-
tanımızı sadece toprak parçasından
ibaret görmeyen bizleriz! Emper-
yalizme ve oligarşiye karşı Tam
Bağımsız Türkiye diyen biziz!
Mahallelerimizin güvenliğini alan,
katil polisleri mahalleden kovan
yine biz Liseli Dev-Genç’lileriz!
Güvenerek binmek istedikleri zırh-
lı araçlarında taş, molotof, havai,
yüreğini fırlatıp o işkencecilere
rahat yüzü vermeyen liselilerden
daha çok korkacaksınız! 17 ya-
şındaki Mehmet Manas Doğanay’ı
da elektrik verip taciz etmiştiniz,
işkence yapmıştınız. Vazgeçire-
mediniz bağımsız, demokratik,
sosyalist bir ülke düşünden! Bu
yaşımızda her türlü bedeli öde-
meye hazırız!!”

1 Mayıs Liseli Dev-Genç, Kar-
tal Liseli Dev-Genç, Esenyurt Li-
seli Dev-Genç, Alibeyköy Liseli
Dev-Genç de bu konuda yazılı
açıklama yaptılar...

Gençlik Ne Düşünüyor, Ne Söylüyor?
Katil Polis Liselilerden ve 
Ailelerimizden Elini Çek!
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Ülkemizde Gençlik

Genciz, Hafızamız Taze, Bu 
Günleri Sizlere Hatırlatacağız!

Gazi’nin ve Bütün Anadolu
Topraklarında

Çektirdiğiniz Acıların Hesabını 
Sizden Soracağız!

Kavganın gençliği, 31 Ağustos’ta İstanbul – Gazi
Mahallesi’nde katil polisin onlarca zırhlı araç ve kep-
çelerle yaptığı yıkımlar ile ilgili bulundukları bölgelerden
yazılı açıklama yaparak hesabının bir gün mutlaka so-
rulacağına vurgu yaptı.

Liseli Dev-Genç, Gazi Dev-Genç, Gazi Liseli Dev-
Genç, Elazığ Dev-Genç,  Antep Liseli Dev-Genç,
Topkapı Liseli Dev-Genç ve 1 Mayıs Liseli Dev-
Genç'in  yaptıkları açıklamada şu sözlere yer verildi:  

“…Yüzlerce insanın tedavi görüp bataklıktan kurtulduğu
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuyla Kurtuluş Merkezi’ne
baskın yapıp işgal etti katil polisler. Halkın iş yerlerini,
taksi duraklarını yıktılar. Kendi sorunlarını çözen, kendi
adaletini sağlayan halkın Halk Meclisi’ni yıktılar. Devrimci
kurumları yıkmak, işgal etmek AKP’nin bizi demokratik
alandan silmek, halktan koparmak için yaptığı bir saldırıdır.
Amacınızı biliyoruz katiller. Gerçekleşmeyecek bu amacınız!
Bize karşı topyekün bir saldırıya geçmeye korktukları
için “parça parça saldıralım bakalım ne yapacaklar?”
diye düşünüp hareket ediyorlar. Kendi sorunlarını dev-
rimcilerle birlikte çözen halktan korkuyorlar. Halkımız!
Sokaklara çıkmalıyız. Onların kurumlarımızı işgal etmelerine
izin vermemeliyiz. Bugün Gazi’ye sahip çıkmazsak yarın
her mahallemize her kurumumuza gelecek bu halk düş-
manları! Buna izin vermeyeceğiz! Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucuyla Kurtuluş Merkezi’nde devletin beslediği
bataklıktan çıkmak için savaşan yoksul halk çocuklarından
korkuyorlar. Yıllarca devrimcileri sahiplenip destekleyen,
oğullarını kızlarını devrimcileştiren halkımızdan korkuyorlar.
“Gazi Halktır Gazi Cephedir!” sloganını yaratan gerçeklikten
korkuyorlar.  Bu yüzden halka, halkın çocuklarına saldı-
rıyorlar. Sahiplenmenin bitmesi, halkın sindirilip pasifleşmesi
için yapıyorlar tüm bunları. Bu yüzden halk çocuklarını
katlediyorlar.

Peki biz ne yapacağız? Saldırılara karşı elimiz kolumuz
bağlı beklemek bizim tarihimizde yok hiçbir zamanda ol-
mayacak! Tek bir kişi bile kalsak cevap vereceğiz bu sal-
dırılara! Gaz, su, kurşun, işkence, tutuklama, ölüm…
Mahallelerimizi, onurumuzu savunmak eğer bunları göze
almayı gerektiriyorsa alıyoruz. Sizde göze alın çünkü
koca koca karakollarınız, zırhlı araçlarınız sizi koruya-
mayacak! İbrahimler olup kurumlarınızda rahat ettirme-
yeceğiz siz halk düşmanlarını! Beklesin halk düşmanları,
yıkılan işgal edilen mevzilerimizi yeniden ve daha güçlü
yapacağız! Bizi yok edemezsiniz halk düşmanları! Yüzlerce
binlerce Hasan Ferit olup sizin kirli yoz düzeninizi
yıkacağız mutlaka hesabını soracağız.”

Mücadelenin 
Onurlu Gençliği 

Gerçeğin Sesini Halka 
Ulaştırmaya Devam Ediyor

Dev-Genç’liler ve Liseli Dev-Genç’liler polisin ve
faşistlerin baskılarına ve sürecin bütün zorluklarına
rağmen gerçeğin ve haklının sesi Yürüyüş dergisi ve
gençliğin teslim olmayan ve susmayan sesi DEV-GENÇ
dergisini halka ulaştırdı. Yapılan çalışmalardan derle-
diklerimiz şu şekilde:

İstanbul:
Gazi: Dev-Genç’liler 25 Ağustos’ta Yürüyüş ve Dev-

Genç dergisi dağıtımı yaptı. Yapılan çalışmalarda toplam
50 Yürüyüş, 35 Dev-Genç dergisi halka ulaştırıldı.

Kadıköy: Dev-Genç’liler 26 Ağustos’ta esnaflara
Yürüyüş dergisi dağıtımı yaptı. Yapılan çalışmada 4 Ey-
lül’de Ankara’ya yapılacak olan “Adalet Yürüyüşü” hak-
kında bilgi verildi ve halk ile birlikte Ankara yürüyüşüne
çağrı videoları çekildi. Çalışmada 122 adet Yürüyüş
dergisi halka ulaştırıldı.

Taksim: Dev-Genç’liler 24 Ağustos’ta gençliğin
yoğun olarak uğradığı kafelerde Yürüyüş dergisi dağıtımı
ve tanıtımı yaptı. Çalışmada 13 dergi halka ulaştırıldı.

Bakırköy: Liseli Dev-Genç’liler 24 Ağustos’ta Yürüyüş
dergisi dağıtımı yaptı. Dağıtım sırasında halka, liseli
Dev-Genç’li Eser Çelik anlatıldı. Çalışma sonunda 20
dergi halka ulaştırıldı.

Hacıahmet: Liseli Dev-Genç’liler 26 Ağustos’ta ma-
hallede esnaflara Yürüyüş dergisi dağıtımı yaptı. Yapılan
çalışmada, 4 Eylül’de Halk Cephesi’nin Ankara’ya ya-
pacağı “Adalet Yürüyüşü” hakkında bilgi verildi. Yapılan
çalışmada 30 adet dergi halka ulaştırıldı.

Kartal: Liseli Dev-Genç’liler 25 Ağustos’ta umudun
sesi Yürüyüş dergisini Karlıtepe Mahallesi’nde halka
ulaştırdı. Çalışmada 10 Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.

Anadolu
Ankara: Dev-Genç’liler 22, 23 Ağustos’ta Dikmen

İlker Mahallesi’nde Yürüyüş dergisi dağıtımı yaptı.
Yapılan çalışmada Ankara’da sürdürülen Adalet İçin
Açlık Grevi hakkında bilgi verildi ve 200 adet açlık
grevi bildirisi verildi. Ayrıca 25, 26, 27 Ağustos’ta Aşık
Mahsuni Parkı’nda açılan masaya çağrı yapıldı. Yapılan
çalışmada 20 Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı. 29, 30
Ağustos’ta Natoyolu Caddesi ve 100. Yıl Mahallesi’nde
Yürüyüş dergisi dağıtımı yaptı. Yapılan çalışmalarda
toplam 91 Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.

İzmir: Dev-Genç’liler 25 Ağustos’ta Yamanlar Ma-
hallesi’nde Dev-Genç dergisi dağıtımı yaptı.Yapılan ça-
lışmada 20 Dev-Genç dergisi halka ulaştırıldı.  28 Ağus-
tos’ta Kuruçeşme Mahallesi’nde Yürüyüş dergisi dağıtımı
yaptı.  Yapılan çalışmada 50 dergi halka ulaştırıldı.
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Zafer Mutlaka Halkın 
Elleriyle Gelecek

Liseli Dev-Genç’liler bulundukları böl-
gelerden hukuksuz bir şekilde komplolarla
tutuklanan yoldaşları için çalışmalar yaptı.
Yapılan çalışmalardan derlediklerimiz şu şe-
kilde:

Kartal: Liseli Dev-Genç’liler 26 Ağus-
tos’ta Kartal Merkez’de afiş çalışması yaptı.
Yapılan çalışmada “Tutsak Dev-Genç’liler
Neslihan Albayrak, Seda Kaya, Eser Çelik
Serbest Bırakılsın! Kartal Liseli Dev-Genç”
imzalı afişlerden 15 adet asıldı.

Hacıhüsrev: Liseli Dev-Genç’liler 24
Ağustos’ta, üzerinde “Tutsak Liseli Dev-
Genç’liler Serbest Bırakılsın! Liseli Dev-
Genç” yazılı pankart astı.

Çayan: Liseli Dev-Genç’liler 22 Ağus-
tos’ta tutuklu bulunan yoldaşlarına destek
amaçlı masa açtı. Ayrıca 36 adet Yürüyüş
Dergisi ve çok sayıda adalet kampanyası
ile ilgili bildiri dağıtıldı.

Esenyurt: Liseli Dev-Genç’liler sömü-
rülen, katledilen, adaletsiz bırakılan tüm hal-
kımıza adalet istediği için Dersim’de tutuk-
lanan Liseli Dev-Genç’li Neslihan Albayrak
için 29 Ağustos’ta Yeşilkent Mahallesi Kemal
Atay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin
giriş kapısına “17 Yaşındaki Neslihan Albayrak
Serbest Bırakılsın! Liseli Dev-Genç” yazılı
pankart astı. 

1 Mayıs: Liseli Dev-Genç’liler 30 Ağus-
tos’ta tutuklu yoldaşlarını sahiplenmek ve
özgürlüklerini istediklerini belirtmek için
“Tutsak Liseli Dev-Genç’liler Serbest Bıra-
kılsın! Dev-Genç” imzalı pankartı ana caddeye
astı.

� Adalet Gençliğin Israrlı
Mücadelesi ile Halka  Gelecek

Kadıköy ve Dağevleri: Dev-Genç’liler
24, 26, 27 Ağustos’ta İstanbul – Kadıköy ve
Dağevleri Mahallesi’nde 4 Eylül’de Ankara’ya
yapılacak olan “Adalet Yürüyüşü” ile ilgili
birçok yere yazılama yaptı. Ayrıca bu süre
içerisinde   40 adet ozalit asıldı ve 300 bildiri
dağıtıldı. Ve son olarak, 27-28 Ağustos’ta
Dağevleri Mahallesi’nde yapılan Kitap Fes-
tivali ile ilgili 40 ozalit ve 500 bildiri dağıtımı
yapıldı.

�� Devrimciler Sözünün 

Eridir!
İstanbul – Armutlu Mahallesi’nde Liseli

Dev-Genç’liler 26 Ağustos’ta yaptıkları Halk
Okulu çalışmasında “Söz Vermek” konusunu
işledi. Çalışmada, söz vermenin önemi hak-
kında konuşulup devrimcilerin sözlerinin na-
musları olduğu anlatıldı. 

� Liseliler Okuyarak 
Daha Çok Bilinçleniyor 
Önlerinde Hiçbir 
Engel Kalmıyor

İstanbul – 1 Mayıs Mahallesi’nde Liseli
Dev-Genç’liler bir araya gelerek Okuma
Grupları çalışması yaptı, devrimcilik üzerine
sohbet etti. 

� Liseli Gençliğin Film 
Günleri Devam Ediyor

Alibeyköy: Liseli Dev-Genç’liler 24
Ağustos’ta bir araya gelerek düzenin batağına
batmamak ve kendileri gibi genç olan nesli
bataklığa götürmemek için Boran Yayınları’nın
“Düzen Çürütür Devrim Yaşatır” kitabının
okumasını yaptılar. Film olarak “18 Mayıs”
isimli yabancı tarih filmi izlendi ve ardından
film ve kitap üzerine değerlendirmeler yapıldı.
Yapılan çalışmaya 10 liseli katıldı.

Çayan: Liseli Dev-Genç’liler 26 Ağus-
tos’ta Hüseyin Aksoy Parkı’nda devrimci
sanatçı Yılmaz Güney’in “Ağıt” filminin
gösterimini yaptı. Filme 15 kişi katıldı.

Kuruçeşme: Liseli Dev-Genç’liler 27
Ağustos’ta mahalle kültürünü, delikanlılığa
değinilen “Şevkat Yerimdar” adlı sinema fil-
minin gösterimini yaptı. Gösterime 60 kişi
katıldı.

� Gençlik Halkla İlişkilerini
Güçlendirendir

Antep Dev-Genç’liler 30 Ağustos’ta
Düztepe Mahallesi’nde esnafları ziyaret
etti. Yapılan ziyarette, ülke gündemi, ma-
hallede bulunan dernek ve Dev-Genç’in
amaçları ve hedefleri üzerine konuşulup
öneriler alındı.

� Gazi Halk 
Meclisi’nin 
Başlattığı Sünnet
Kampanyası 
Devam Ediyor

Gazi Halk Meclisi baş-
lattığı sünnet kampanyasın-
da, mahallede ve bölgede
bulunan yoksul halk çocuk-
larına tepeden tırnağa sünnet
kıyafetleri giydirilerek,  sün-
netleri yapıldı... Sünnet kam-
panyası devam ediyor. 

Ne Adaletsizliğinizi Ne
OHAL'inizi Tanımıyoruz;
halkın Gücünü Her Zaman
Karşınızda Bulacaksınız

� Armutlu Halk Cephesi'nin
27 Ağustos'ta OHAL’e ve
adaletsizliklere karşı yapacağı
meşaleli yürüyüşe daha baş-
lamadan AKP’nin polisleri
saldırdı. Yürüyüş başlamadan
önce Cemevi etrafını ablukaya
alarak mahallede terör estirdi.
Cemevi’ni gaza boğdu. Halk
Cepheliler ara sokaklara ba-
rikatlar kurup polisle çatıştı.
2 saat süren polis saldırısı ve
direniş Halk Cephelilerin iradi
olarak eylemi bitirmesiyle
sona erdi.

� OHAL'inize 
Teslim Olmayacak
Örgütlü Gücümüzle
Yeneceğiz

Hatay Halk Cephesi 28
Ağustos'ta akşam çayında
buluştu. Olağanüstü halin
halkı ve devrimcileri teslim
almak için ortaya atıldığını,
bunun en büyük örneğini
hapishanelerdeki özgür tut-
sakların haklarının gasp edil-
mesi olduğu konuşuldu.  Bu-
luşmaya 8 kişi katıldı.

Liseli Dev-Genç’liler Yoldaşları İçin 
Adalet Mücadelesine Devam Ediyor
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“Bizim tutsaklıkta mücadele an-
layışımızın  Devrimci Sol tutsaklığı
dünya genelinde çokça rastlanan
ve kanıksanan ne sıradan bir tut-
saklıktır, ne de esirstatüsünde bir
çerçeveye sığdırılabilir. Devrimci
Sol tutsaklığı, baş eğmeyen, sus-
mayan yeni bir tutsak tipidir. Diye-
biliriz ki, Devrimci Sol tutsaklığı
özgür bir tutsaklıktır.”

(Kongre Belgeleri)

Özgür Tutsaklığın bu tanımı ge-
lişip yeni gelenekler ekleyerek bu-
günlere ulaşmıştır.

Özgür Tutsaklık hiçbir sınırı kabul
etmemektir. Mücadelede, yaşamda,
üretimde tüm sınırları kaldırmaktır.
İşte yukarda tanımlanan Özgür Tutsak
anlayışı oligarşinin tüm saldırı politi-
kalarını kendi tarihi içinde boşa çıka-
rarak bugünlere ulaşmıştır. 7 yıl süren
Büyük Direniş bu tarihin çok özel bir
dönüm noktasını oluşturuyor. 7 yıl
boyunca tecrite karşı tarihin en büyük
direnişini gerçekleştirdik. İçerisiyle
dışarısıyla topyekün bir savaş verdik.
122 şehit ve yüzlerce gaziyle yazılan
bir feda destanı yaratıldı bu tarihte...

Hiçbir sınırın çizilmediği bir sal-
dırıyla yüründü düşmanın üzerine...Sı-
nır çizilemezdi. Çünkü saldırı büyük
ve kapsamlıydı. Boşa çıkarmak için
her türlü yol ve gerektiğinde feda
içinde fedalar yaratılarak zafere doğru
yüründü. Henüz direnişin ilk günle-
rinde siyasi zafer çoktan kazanılmıştı
bile...Ölüm orucuna son vermek için
yapılan 19 Aralık direnişinde; tut-
saklar zorla, diri diri yakılarak, kur-
şunlanarak F tipi hücrelere götürül-
düklerinde; orada da Ölüm Orucu
direnişine devam ettiklerinde; F tipi
hücrelerde örgütlülüklerini, düşün-
celerini korumaya devam ettiklerinde
ve daha pekçok kez zaten çoktan si-
yasi zafer kazanılmıştı...

Sırada emperyalizme ve oligarşiye
geri adım attırmak, fiilen zafer kazan-
mak vardı. Sohbet hakkının kazanıldığı
45/1genelgenin yayınlanması ilk ciddi

gediği açtı tecrit saldırısında...En önem-
lisi de düşman yıllara yayılan dişe diş
bu mücadele sürecinde hiçbir saldırı
politikasının sonuç vermediğini gördü.
Devrimci tutsakların iradesini ne ya-
parsa yapsın teslim alamadı. 

Bugün tutsakların hak gasplarına
karşı gerçekleştirdileri Genel Direniş
içinde yeni bir mevzi yaratıyor Özgür
Tutsaklar...Hücreleri yakıyorlar...Büyük
Direniş boyunca defalarca boşa çıkar-
dıkları hücreleri şimdi imha ediyorlar. 

Oysa o hücreler 2000’li yılların
başında emperyalistler ve işbirlikçileri
tarafından ne büyük umutlarla ya-
pılmıştı. O hücrelerle içerdeki dev-
rimcileri yalnızlaştırıp teslim alacak-
lardı. O hücreler ki “ya teslimiyet
ya ölüm” dayatmasının en başlıca
aracıydılar. O hücrelerle tutsakların
düşüncelerini ve inançlarını yoket-
meye çalıştılar. Yine tecrite karşı
ölüm orucu direnişini sansürle o
hücre duvarları arkasında, demir ka-
pıların, dikenli tellerin, betonların
arasında boğmaya çalıştılar. 

Tecrit Emperyalizmin 
Bir Saldırısıydı 

Hedeflenen sadecetutsaklar de-
ğildi. Halkın tüm kesimlerine uygu-
landı tecrit. Halkı birbirinden yalı-
tarak, herbirini dar bir alanda teslim
almaya çalıştılar. Çıkarları ortak ve
hatta aynı olan kesimleri olabildiğince
bölüp parçalayarak, güçten  düşür-
meye çalıştılar. Bu kadar da değildi
kuşkusuz. Emperyalistlerin ve işbir-
likçilerinin çıkarlarına zarar veren
örgütlere karşı listeler oluşturup tecrit
uyguladılar. Ülkelere de uyguladılar
tecriti...Boyun eğdiremediklerinde
işgal ettiler, talan ettiler Irak’ı, Lib-
yayı, Afganistanı...

Tecrit Politikasının 
Mimarı, İdeolojik-Politik
Kaynağı Emperyalizmdir

Tecrit politikasının temel amacı

devrimci hareketin yok edilmesi,
böylece halkın teslim alınarak halk
kurtuluş savaşının boğulmasıydı. Tec-
rit politikası başarıya ulaştığında em-
peryalizmin ideolojik, ekonomik, po-
litik her alanda emperyalizmin  po-
litikaları hayata geçebilecekti. 19
Aralık katliamı ve F tipi hücreler en
başta “IMF programının rahatça uy-
gulanması” için hayata geçirildi. Son-
ra da direniş halklar nezdinde “kötü
örnek” olmaması için boğulmaya, o
da olmazsa yok sayılmaya çalışıldı.

O günlerde tutsaklarımız, içerisiyle
dışarısıyla tüm direnenlerimizle em-
peryalizmin bu saldırısına karşı ciddi
bir engel oluşturduk...

Bugün de ülkemizdeki, hapisha-
nelerdeki her türlü saldırı yine emper-
yalizmden bağımsız değildir. Yine her
türlü baskı ve katliam işbirlikçiler ta-
rafından “efendileri”nin güvenliği ve
geleceği için yapılıyor. Çünkü biliyorlar
ki devrimciler varolduğu sürece kendi
politikalarını dilediklerince hayata ge-
çiremeyecekler. Bugün de Özgür Tut-
sakların direnişi yine emperyalizme
karşı savaşımızı büyütmeye devam
ediyor...

Özgür Tutsaklar Tecrite Karşı 7 Yıl Direnenek Oligarşinin 
Hücre Politikasını Siyasi Ve Pratik Olarak Boşa Çıkardılar
Şimdi İse Hücreleri Yakarak İmha Ediyorlar

Korkularınızı Her Gün
Daha da Büyüteceğiz!

1 Mayıs Halk Cephesi, Sarıgazi'de
işkenceyle gözaltına alınıp tutuklanan
Halk Cephelilerle ilgili 29 Ağustos'ta
bir açıklama yaptı. Yapılan açıkla-
mada: 

"Sarıgazi’de işkence ile gözaltına
aldıkları devrimcileri avukatlarıyla
bile görüştürmekten korkuyorlar.
Buna alet olan savcı unutmasın ki
bu memlekette her gün Şafak Yay-
la’lar ve Bahtiyar Doğruyol’lar ye-
tişiyor. Zulüm düzeniniz, OHAL’iniz
sonsuza kadar sürmeyecek. Elbette
bu halkın evlatları halkın adaletini
kuşanıp çıkacak karşınıza." denildi. 
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Bir süredir hapishanelerden alevler
yükseliyor. Kara dumanlar kaplıyor her
yanı. Hapishanelerde büyük bir yangın
var. Ama bu seferki başka bir yangın.
Bu seferki alevler tutsakları yakıp ka-
vurmuyor. Bedenlerini eritmiyor, kömüre
çevirmiyor bu sefer. Bu seferki dumanlar
boğmuyor tutsakları... 

Çünkü bu seferki dumanlar ve alev-
ler tutsakların direniş ateşinden yük-
seliyor. Evet, büyük bir yangın var
hapishanelerde. Edirne’den Sincan’a,
Kandıra’dan Tekirdağ’a çok büyük bir
direniş ateşi yanıyor dört bir yanda...
Ve gün geçtikçe büyüyor bu ateş, bü-
yüyecek... 

Türkiye hapishaneler tarihi her türlü
baskının, işkencenin, katliamların; dev-
rimci tutsakları teslim almak için geliş-
tirilen envai çeşit saldırılarla örülü bir
tarihtir. Elbette yalnızca bunlar yoktur
bu tarihte. Direnişler de vardır. Ümraniye,
Buca, Ulucanlar, 19-22 Aralık... Kanla
yazılan bir tarihtir bu. İnançlarından so-
yundurulmak, teslim alınmak istenen
devrimci tutsaklar düşüncelerini, kim-
liklerini savunmak için tereddütsüz di-
renişi seçmiş; siyasi kimliklerini kan ve
can bedeli savunmuşlardır. Bazen çok
küçük bir hak talebi için, bazen kanlarıyla
canlarıyla kazandıkları bir hakkı savun-
mak, bazen siyasi kimliklerine yönelen
topyekün bir saldırıyı püskürtmek için
ama her dönem hapishaneleri bir direniş
mevzisi haline getirmişlerdir. 

Bu direnişlerin en büyüğü şüphesiz
7 yıl süren büyük direniştir.  Siyasi
tutsakları teslim alma saldırısı direniş
duvarına çarpan emperyalizm ve oli-
garşi, bu amaçlarından vazgeçmemiş,
tecrit saldırısını yeni saldırılar ekleyerek
sürdürmüş, her fırsatta tutsakların kan
ve can bedeli kazandığı hakları gasp
etmenin yollarını aramışlardır.

Sürekli artan ve keyfilikte sınır ta-
nınmayan iletişim ve haberleşme ce-
zaları nedeniyle, tecritin ağırlaşması,
disiplin cezaları gerekçe gösterilerek
uygulanan “infaz yakma” saldırısı ne-
deniyle tutsakların keyfi biçimde daha
uzun süreli tutsak edilmeleri, süreli
ve süresiz yayınlara yani kitap ve der-

gilere getirilen sınırlama ve yasakla-
malar, büyük direnişle kazanılan sohbet
hakkının gasp edilmesi bunlardan ba-
zılarıdır. 

Elbette ki bu saldırılar da özgür tut-
saklar cephesinde yine direnişle karşılığını
bulmuştur. Son birkaç aylık süreçte ha-
pishanelerde yaşananlara baktığımızda
bu baskı ve saldırılara karşı sloganla
protesto, toplu şekilde kapı dövme gibi
eylemlerden barikat direnişlerine, açlık
grevlerine kadar çok geniş bir yelpazede
şekillenen direnişler gerçekleştiğini gö-
rüyoruz. 

Özellikle tutsakların kendi iradeleri
dışında çok uzak hapishanelere sevk
edilmeleri şeklindeki sürgün sevk sal-
dırısının yoğunlaşması; hastaneye, ad-
liyeye gidiş gelişlerde veya başka ve-
silelerle yapılan her giriş çıkış işleminin
işkenceye çevrilmesi; gereksiz slogan
atılması, “fazla” çekpas sapı, leğen,
çöp kovası gibi eşyaları toplama gibi
her türlü bahane ile tutsaklara saldırı-
larak işkence yapılması; “süngerli oda”
işkencesinin yaygınlaşması hapisha-
nelerdeki baskı ortamını tutsaklar için
dayanılmaz noktaya getirmiştir. 

Son olarak bu saldırılara Özgür Tut-
sakların doğrudan siyasi kimliklerini
hedef alan kitap ve dergi sınırlaması
saldırısının eklenmesinin ardından, Özgür
Tutsaklar tüm bu direniş biçimlerini,
temel talebi sohbet hakkının uygulanması
ve kitap-dergi sınırlamasının kaldırılması
olan genel direniş programı çerçevesinde
birleştirdiler. 

Temmuz ayının ikinci haftasından
itibaren tüm hapishanelerde başlayan
genel direniş çerçevesinde slogan atma,
kapı dövme, oturma eylemi, alt katta
sayım vermeme gibi birçok eylem biçi-
mini kademeli olarak hayata geçirdiler.
Hapishane idarelerinin bu direniş bi-
çimlerine yönelik saldırılarına da hücre
yakma eylemiyle karşılık verdiler. 

İlk olarak Edirne F tipi hapishane-
sindeki özgür tutsaklar, sürekli artan
baskı ve saldırılara karşılık bulundukları
hücreleri yaktılar. Bunun üzerine ha-
pishane idaresi tutsaklara saldırarak
önce işkencelerle süngerli hücreye, ar-

dından yanmış haldeki hücrelerine gö-
türerek günlerce yanık hücrelerde tut-
tular. 

Ardından Bakırköy Kadın Kapalı
Hapishanesi’nde OHAL kararnameleri
gerekçe gösterilerek, aileleriyle görüş-
türülmeyen kadın tutsaklar; görüş hak-
kının gaspına, kitap yasaklarına ve sohbet
hakkının uygulanmamasına karşılık, bu-
lundukları C-9 ve C-10 koğuşlarını ya-
karak eylem yaptılar. Bunun üzerine 2
Ağustos günü gece saatlerinde koğuşlarına
operasyon yapılarak buradaki 32 kadın
tutsak zorla, yerlerde sürüklenerek Silivri
Hapishanesi’ne sürgün edildi. 

Bakırköy Kadın Hapishanesi’nden
sürgün edilen kadın Özgür  Tutsaklar
Silivri’de de işkence ile karşılandı. Tek
kişilik hücrelere konan kadın tutsaklar
uzun süre hiçbir ihtiyaçları karşılanmadan,
işkence iddiası olmasına rağmen uzun
süre sağlık kontrolü yapılmadan öylece
tutuldu, işkence gizlenmeye çalışıldı.
Hala tek kişilik hücrelerde tecritte tutulan
özgür kadın tutsaklar bu duruma karşılık
26 Ağustos günü bulundukları hücreleri
yaktılar. 

Tekirdağ ve Kandıra 1 ve 2 No’lu F
tipi hapishaneler ile Sincan 1 No’lu F
tipi, İzmir-Kırıklar 2 No’lu F tipi, İz-
mir-Şakran Kadın Hapishanesi ve Ada-
na-Kürkçüler F tipi hapishanelerinde de
hücreleri yakan Özgür Tutsaklar işkence
ile karşılaştılar. Ağır işkencelere maruz
kalan Özgür Tutsaklar elleri ve ayakları
kelepçelenerek süngerli hücreye konul-
duktan sonra tekrar eski hücrelerine gö-
türülerek yanmış haldeki hücrelerde
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Hapishanelerden Yine Alevler Yükseliyor Ama Bu Kez 
Yükselen Ateş Direniş Ateşidir! Direniş Ateşi Her Yanı Saracak!
OHAL’e Karşı Güçlü Bir Direniş Mevsizi: Hapishaneler



yatak, battaniye, nevresim, giyecek
gibi hiçbir ihtiyaçları karşılanmadan
günlerce tutuldular. Bu durumun yani
özgür tutsakların yanmış hücrelerde
tutulmasının merkezi bir kararla hayata
geçirildiği bizzat hapishane idareleri
tarafından ifade edildi. Amaçlarının
özgür tutsakları “yaptıklarına pişman
etmek”, “burunlarının sürtülmesini
sağlamak” olduğu çok açıktır. Oysa
gözden kaçırdıkları bir şey vardır.
Özgür Tutsaklar zaten bu eylem biçi-
miyle onlara bir mesaj vermek istemiştir.
Bu mesaj çok açıktır: “Biz gemileri
yaktık, artık geri dönüş yok!” Buna
rağmen böyle küçük hesaplarla Özgür

Tutsakları eylemlerinden vazgeçirmeye
çalışmaları acizlikten başka bir şey
değildir. 

Evet, oligarşi bu direniş karşısında
aciz durumdadır. Çünkü “hücre yakma”
tutsakların direnişinde yeni bir aşa-
madır. Bugüne kadar başka bir örneği
yoktur. En azından bu kadar yaygın
ve örgütlü olarak hayata geçirildiği
başka bir örnek yoktur. Kararlılığın,
tecriti yenmenin bir başka biçimidir. 

Özellikle tecrite karşı kazandığımız
zaferlerin bir devamı olarak hücre
yakmalar, Özgür Tutsakların bu ko-
nudaki kararlılıklarının, özgür tutsak
geleneğinin yeni süreçlerde yenilenerek

devam ettiğinin bir göstergesidir. 
Tutsaklarımız OHAL diye herkesin

yerinde durduğu bir süreçte bu sal-
dırıyı genel direnişle göğüslemiş,
yeni mevziler kazanma perspektifiyle
direnişi bir adım öteye taşıyarak ta-
arruza geçmişlerdir. Bu ideolojik sağ-
lamlığın, sarsılmaz iradenin karşısında
durabilecek güç yoktur. Özgür Tut-
saklarımız tıpkı 7 yıl süren büyük
direnişte olduğu gibi daha başında
zaferle çıkmıştır bu savaştan. Bu
zafer ideolojik sağlamlığın, cüretin,
kararlılığın getirdiği siyasi bir zaferdir.
Sonuç ne olursa olsun bu savaşın ga-
libi şimdiden Özgür Tutsaklardır. 

Silivri 9 No’lu Kapalı Hapishanesi
İdaresi, Müvekkillerimizi Tekli 
Hücrelerde Tutarak İşkence Ediyor

İşkence İnsanlık Suçudur! İşkenceye ve Keyfi Uygu-
lamalara Son Verin!

Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi’nde tutulan mü-
vekkillerimiz, 01.08.2016 tarihinde, hak taleplerini du-
yurmak amacıyla hücrelerini tutuşturdukları için Silivri
9 No’lu Kapalı Hapishanesi’ne sürgün edildiler. 

Müvekkillerimiz Silivri’ye sürgün edildiği günden
bu güne kesintisiz işkence görmektedirler. Hücrelerde
tutulmakta, çalışma defterleri, kitapları, mektupları ve
hatta aile fotografları  verilmemektedir... Cumhuriyet,
Sözcü, Yurt, Birgün, Evrensel gibi günlük gazeteleri
hala alamamaktadırlar. 

Müvekkilimiz kanser hastası Mesude Pehlivan, teda-
visinin yapıldığı 15 Ağustos 2016 tarihinde başlatılması
gereken kemoterapi tedavisi engellenmektedir. 

Müvekkillerimiz hak gasplarının devam etmesi so-
nucunda ve gördükleri işkenceye karşı bir kez daha
26.08.2016 tarihinde hücre yakma eylemi gerçekleştir-
mişlerdir. Bu eylemler sonrasında uygulanan işkence
had safhaya ulaşmıştır.

Müvekkillerimiz Sevcan Adıgüzel, Tuğçenur Özbay,
Nurgül Acar, süngerli hücrelere götürülmüş, ters kelepçeli
olarak uzun süre bekletilmişlerdir.

Müvekkillerimiz bu işkencelere maruz kalırken bizler
de mesleğimizi yaparken hapishanedeki keyfi uygulamaların
mağduru olmaktayız.  25.08.2016 tarihinde müvekkille-
rimizle görüşmek üzere hapishaneye girmek istediğimizde
ses ve görüntü kaydı alma özelliği olmayan, basit bir in-
celemeyle dahi plastik ve sadece saati göstermekten ibaret
olan kol saatlerimiz gerekçe gösterilerek içeri alınmak is-
tenmedik.  Bizler de bunun keyfi olduğunu, keyfi değilse
tutanak tutmalarını bu halde saatlerimizi teslim edeceğimizi
söyledik. Durumu müvekkillerimize bildirmek amacıyla

yalnızca bir müvekkilimizle görüşüp diğerleriyle görüşme-
yerek protesto ettik, görüşme defterlerine şerh düştük.  Avu-
katların da sorgusuz sualsiz her türlü hak gaspını, keyfi uy-
gulamayı sessizlikle geçiştirmesi, susması ve denileni
yapması dayatılmaktadır. HAYIR, HİÇBİR ZAMAN
BÖYLE AVUKATLIK YAPMADIK VE YAPMAYACA-
ĞIZ! Böyle avukatlık yapmadığımız için soruşturmaların,
yasaklamaların, davaların kıskacına alınmak isteniyoruz.
Boyun eğmeyeceğiz. Halkın ve müvekkillerimizin hak
arama mücadelesinin yanında yer almaya haklar ve özgürlük
mücadelesinin safında durmaya devam edeceğiz.

Hapishane idaresine hatırlatıyoruz; İşkence insanlık
suçudur İşkenceye son verin! Müvekkillerimizin can
pahasına kazandıkları sohbet ve kitap hakkına saldırmaktan
vazgeçin. OHAL adı altında hiç düşünmeden yaptığınız
keyfi uygulamaların, işkencelerin hak gasplarının tarihsel
hesabının bir gün mutlaka sorulacağını bilin.   

Tecrit İşkencedir, Tecrite Son!
İşkence İnsanlık Suçudur!
İnsanlığa Karşı Suçlarda Zamanaşımı İşlemez! 

Halkın Hukuk Bürosu
31.8. 2016

Baskılar Gözaltılar Tutuklamalar
Bizi Yıldıramaz!

Eser Çelik Serbest Bırakılsın!
Mersin Halk Cephesi, İkitelli’de 21 Ağustos’ta düzenlenen

Adalet Yürüyüşüne katılan Liseli Dev-Genç’li Eser Çelik,
yürüyüşe katıldığı gerekçesiyle AKP’nin katil polisleri ta-
rafından tutuklanması üzerine, 25 Ağustos’ta açıklama
yaptı. Açıklamada: “Katil oligarşi baskı ve zorbalık uygu-
lamalarından medet ummasın. Halkımızı yenemezsiniz!
Liseli Dev-Genç’lileri, Halk Cephesi’ni, haklı mücadelemizi
sindiremezsiniz, yılgınlığa sürükleyemezsiniz. Tarihin çöp-
lüğüne atılmış katillerden yoldaşlarımıza yaşattıkları için
bir kez daha hesap soracağız. Sarsa sarsa geliyoruz. Sa-
raylarınızı başınıza yıkacağız” denildi. 
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ASUMAN AKÇA 
HAKKINDA UYARIMIZDIR!

Halkımıza;
Asuman Akça, hırsızlık, örgütümüzün

adını kullanarak çetecilik yapmak, dev-
rimciliği kullanmak gibi suçlardan saf-
larımızdan atılmıştır.

Yozlaşma ve çürüme hiçbir zaman
aynı yerde kalmaz. Düzendeki her türlü
pislik gibi büyür ve yayılır. İhanete
kadar götüren bir sona ulaşır. Atılma
kararımızın ardından Asuman Akça ay-
rıca tahliye olabilmek için düşmanla
anlaşmış, işbirliği yapmış ve insanları-
mızın tutsak düşmesine neden olmuş-
tur.

Düşmanla yapılan işbirliğinin cezası
ölümdür!

Hiçbir savaş yasası ihaneti affetmez.
Aynı şekilde halkın hiçbir değer yar-

gısı ihaneti hoş görmez.
İhanetin bedelini düşmanla işbirliği

yapan herkes ödeyecektir. Asuman Akça
da ölüm kararın uygulanması sırasında
yaralı olarak “şimdilik” hayatta kalmış-
tır.

Asuman Akça’nın halk adına ölümle
cezalandırılma kararı hala geçerlidir.

Ona evini açan, yardım eden, selam
veren, şu ya da bu şekilde ilişki içinde
olan herkes Asuman’ın suçlarına da
onay veriyor demektir.

Selam veren herkes bilmelidir ki
aynı zamanda halka karşı işlenen suçları
normal görüyor ve bu suçların sorum-
luluğunu üstleniyor demektir.

Evini açan, yardım eden herkes bil-
melidir ki halkın parasını, halkın de-
ğerlerini ve halk çocuklarının geleceğini,
tutsaklığını, kanını pazara çıkaran, bunun
karşılığında kendi canını, özgürlüğünü,
geleceğini güvence altına alan Asuman’ın
suçunu onaylıyor demektir.

İhanet onaylanmaz.

İhanet affedilmez.
Halkın parasının çalınması hoş gö-

rülemez.
Asuman Akça hakkındaki ölüm kararı

devam etmektedir.
Evini açanlar, selam verenler ya da

herhangi bir ilişki içinde olanlar Asu-
man’ın suçlarını onayladıkları gibi onun
suçlarına da ortak olduklarını bilmeli-
dirler.

Bu suça ortak olmayın!
Asuman’ın suçlarının sorumluluğunu

üstlenmeyin ve zarar görmeyin.
Asuman ile evli olan Hakkı Akça

için de bu uyarı geçerlidir. Bugüne dek
Asuman’ın tüm suçlarının sümsük bir
ortağından başka bir şey olamayan, bir
türlü kendi kararlarını veremeyen Hakkı
da aynı ölçüde sorumluluk üstlenmek-
tedir. O da suç ortaklığına son vermediği
koşullarda aynı bedeli ödeyecektir.

Ek bölüm:
Asuman Akça’nın suçlarını bir kez

daha halkımıza duyuruyoruz:
- Çete oluşturmak, bu amaçla örgütün

insanlarını kullanmak, örgütün parasını
çalmak.

- Pahalı giysi ve ayakkabılar alarak,
tatile çıkarak lüks bir yaşam sürdürmek;
örgüte bilgi vermeden şehir dışına çık-
mak.

- Örgütün parası ile haber vermeden
iki tane araç satın almak, tüm işlerini
özel otomobil ile yapmak, kurum çalı-
şanlarını özel şoförü olarak tahsis et-
mek.

- Örgüt içinde ayrıcalıklı ve konfor-
mist yaşam tarzını meşrulaştırmaya;
yozlaşmayı yaymaya çalışmak.

- Gizlice sigara içerek örgüt talimatını
çiğnemek.

- Yasak olmasına rağmen cep telefonu
kullanmak, bu telefonuyla çete işlerini
takip etmek, mafyacı-çetecilerle görüş-
mek.

- Komiteyi işletmemek, komiteyi
ortadan kaldırmak; komite üyeleri hak-
kında dedikodu yapmak, yapılmasına
izin vermek.

-…’da bulunan altınların kaynağını;
bu altınları neden görevini devrettiği
sorumluya değil de….e bıraktığını açık-
layamamak.

- Tutuklandığında hakkındaki so-
ruşturma devam ederken dışarıya haber
göndermek ve altınlara müdahale etmeye
çalışmak.

- Kendisine teslim edilen silahların
nerede olduğunun bilgisini verememek.

- Mafyacı-çeteci kişiler aracılığı ile
bir alüminyum tüccarının diğer bir tüc-
cara borcu için aracılık yapmak ve iki
insanımızın yakalanmasına neden ol-
mak.

- Yasak olduğu halde yanında çok
sayıda flash disk taşımak ve bunları
polise yakalatmak. Flash disklerde önceki
görev alanına ilişkin bilgi ve raporları
bulundurmak, pek çok insanımızın gü-
venliğini tehlikeye atmak. 

- Yeraltına çekilmesi söylendiği halde
legalde bilinen kişilerle görüşmeye de-
vam etmek, evlerine gitmek, örgütün
güvenliğini riske atmak.

Yeraltında olması gereken süre bo-
yunca bu soruşturma kapsamında sor-
gulanan kişilerle görüşmüş, onlarla iş
takibi yapmış, para ve ev istemiştir.
Daha önce hakkında çete soruşturması
sürdürülen H….nin evinde neden bu-
lunduğuna ilişkin ciddi bir cevap vere-
memiştir.

- Son olarak da düşmanla işbirliği
yapmak, örgütümüzde polis operasyon-
larına neden olmak.
ÇÜRÜME VE İHANET CEZASIZ
KALMAYACAKTIR!
YAŞASIN HALKIN ADALETİ!

DEVRİMCİ HALK 
KURTULUŞ CEPHESİ

DEVRİMCİ HALK 
KURTULUŞ CEPHESİ

BASIN BÜROSU
Açıklama: 461 Tarih: 29.07.2016
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449AKP FAŞİZMİNİN İKTİDAR SAVAŞINDA DÖKÜLECEK KANIMIZ YOK!

İstanbul genelinde faaliyet gösteren
taksi, minibüs, taksi dolmuş, okul ve
personel servis araçları ücret tarifesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım
Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME)
kararı ile zamlandı. Minibüslerde öğ-
renci 1,10 liradan 1,15 liraya, 0-2 ki-
lometre aralığı ücret (indi-bindi) 1,65
liradan 1,80 liraya yükseltildi. Personel
servis araçlarında 10-17 koltuklu araç-
larda ilk kalkış ücreti 86 liradan 92 li-
raya, her kilometre için ücret ise 0,88
liradan 0,94 liraya çıkarıldı.

Binali Yıldırım geçtiğimiz günlerde
yaptığı bir açıklamada; “OHAL millete
değildir. OHAL bize, kendimize ilan
edilmiştir. Hükümete, devlete ilan edil-
miştir. Bu darbe girişimini yapanlar, on-
ların destekçilerinden hesap sorulması
için biz kendimize OHAL ilan ettik.
Millet serbest...” demişti. Ancak daha
ilk günden itibaren gördük ki OHAL;
halka daha fazla zam, zulüm işkence;
tekellere ise daha fazla kar demektir.

Darbe öncesi bir konuşmasında
“Yatırımcının önüne ‘turkuaz halı’ se-
receğiz” demişti Binali Yıldırım. Şimdi
darbeyi de bahane ederek, halkı daha
fazla soyup soğana çevirmek için kol-
ları sıvadılar; dur durak bilmiyorlar.
Tekellerin altına serdikleri turkuaz ha-
lıların altında kalan yine halkımızdır. 

İşçilerin, emekçilerin küçük talepleri
karşısında “Kaynak nerede?” diyen
AKP iktidarı, tekellere hibe etmek

için milyonlarca liralık kaynak yara-
tabiliyor. Biz soralım: “Kaynak nere-
de?” Tekellere hibe edilen bu kaynak
yine halkın cebindedir. Milyonlarca
dolarlık kaynak halkın cebinden çıkı-
yor. Yediğimiz ekmekten içtiğimiz
suya, soluduğumuz havaya kadar her
şeye yapılan zamlar işte bunun bir
sonucudur. Tekeller kazansın diye hal-
kın üç kuruşu da zamlara, vergilere
gidiyor. 

Şaşaalı bir şekilde açılan 3. köprü
de turkuaz halının hangi kaynaklarla
serildiğinin en son örneklerinden biridir. 

27 Ağustos’ta açılan ve 31 Ağustos
tarihine kadar ücretsiz geçiş yapılan
3. köprünün yapımı sırasında her fır-
satta devletin cebinden hiç para çık-
mayacağı ile övünen AKP iktidarı,
halkı aldatıyor, yalan söylüyor. Ger-
çekte ise durum tam tersidir, bütün
para yine halkın cebinden çıkacak. 

Çünkü köprüyü yapan iki şirkete
günlük 135 bin araç geçeceğinin garantisi
verilmiş. Bu rakama ulaşılamazsa kalan
fark devlet kasasından ödenecek. Araç
başına 3 dolar alınacak. Yani günlük
405 bin dolar kazanılması hedefleniyor.
Yine buradan da tekeller kazanacak. 

Sadece 3. köprü de değil, Osman-
gazi Köprüsü, 3. havalimanı gibi tüm
“dev” diye nitelenen projelerde geçiş
ve gelir garantisi verilmiş.

Örneğin 3. köprüden günlük 135 bin
araç geçişi ve 405 bin dolar kazanç ga-

ranti edilmiş. Eğer o kadar geçiş olmaz,
toplanan gelir, garanti edilenden düşük
olursa aradaki farkı devlet ödeyecek.
Yani para halkın cebinden çıkacak!

Somut örnek Osmangazi Köprüsü:
Araba başına 35 dolar ve günde 40
bin araç geçiş garantisi verilmişti. Üs-
telik bu garanti 2035 yılına kadar sağ-
landı.

Ancak halk, Osmangazi Köprü-
sü’nden geçişi pahalı bulduğu için
tercih etmiyor. Köprüden günlük geçen
araç sayısı 7 bini bulmuyor. Oysa
AKP günlük 40 bin araç geçişini
garanti etmişti. Bu aradaki farktan do-
layı oluşan 3 milyon TL açık kimin
cebinden çıkıyor? Devletin… Devlet
kaynağı nereden buluyor? Halktan…
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan bu
durumu; “Köprüden geçen de geçme-
yen de para ödeyecek” şeklinde özet-
lemişti. 

İşte 3. köprüde de yaşanan budur.
Köprünün yapımı için harcanan 2.4
milyar dolarlık yatırımı, AKP halkın
cebinden garanti etmiştir. Yani köprü
kullanılsa da kullanılmasa da tekeller
zarar etmeyecek, tersine kar etmeye
devam edecekler.

FETÖ, darbe girişimi vb. derken
AKP, OHAL’i tekellerin karlarına kar
katmak için değerlendiriyor. Bu soygun
ve talana dur demek için, AKP’nin iş-
kence ve terörüne dur demek için ör-
gütlenelim ve mücadele edelim.

İSTANBUL’DA TOPLU ZAM: TAKSİ, MİNİBÜS, SERVİS FİYATLARI ARTTI
OHAL; HALKA DAHA FAZLA ZAM, ZULÜM VE İŞKENCE DEMEKTİR!

Sarıgazi’de Cepheliler
Devriye Attı

“Halkımız! Bize Destek
Olun, Milyonlarca Hasan Ferit
Olup Bu Bataklığı Kuruta-
lım!”

Sarıgazi’de Cephe Milisleri
21 Ağustos’ta İnönü Mahalle-
si’nde devriye attı. Halkın şika-
yetleri üzerine Cepheliler uyuş-
turucu içilen yerlere baskın ya-
parak orada bulunanların üstlerini
aradı sokaklarda ajitasyon ve slo-
gan atarak gezen Cepheliler ma-
hallede torbacılara ve diğer yoz-
laşma araçlarına fuhuşa, kumara

izin vermeyeceklerini belirttiler...

Park ve Sokak 
Toplantılarında 
Sayımız Artıyor

Gazi Halk Meclisi, 27 Ağus-
tos’ta mahallenin Sekiz Evler
Bölgesi’ndeki Şehit Teğmen
İ.Ö.O (İlköğretim Okulu) ya-
nındaki parkta toplantı yaptı.
Haftaya daha kalabalık ve başka
bir parkta toplantı kararı alın-
dıktan sonra toplantı sonlandı-
rıldı. Bir saat süren toplantıya
110 kişi katıldı.

Coşkuyla Söylediğimiz Türküler 
Bizi Birleştiriyor

25 Ağustos tarihinde1 Mayıs Halk Meclisi’nin
her hafta düzenlediği türkü gecesi 25 Ağustos’ta
da halktan 20 kişiyle yapıldı. Türkü gecesinde
halka, Halk Meclisi saflarında örgütlenme çağrısı
yapıldı. 

Yapılan Katliamların, Acıların 
Hesabını Soracağız Halkımızı 
Adaletsiz Bırakmayacağız...

Okmeydanı Halk Cephesi, 30 Ağustos'ta "Ma-
hallemizde Polis Terörüne Karşı 4 Eylül’de Anka-
ra’ya Yürüyoruz” ve  “Katledilen Çocuklarımıza
Adalet İçin 4 Eylül’de Ankara’ya Yürüyoruz/Halk
Cephesi’’ imzalı 12 adet yazılama yaptı.



1- GÖZALTINDA SUSACAĞIZ, 
POLİSE BİLGİ VERMEK 
İHANETTİR!

Polise, düşmana tek bir bilgi ver-
meyeceğiz. Onurumuz için, namusu-
muz için, yoldaşlarımız için, halkımız
için susacağız. Bizden tek kelime ala-
mazlar. Onların ne kadar korkak ol-
duklarını tüm dünya gördü. İşkence
yapabilir, katledebilir, ama güçlü ol-
dukları için değil, korktukları için ya-
pıyorlar. 

Neden: çünkü onlar halk düşmanı,
çünkü her türlü yalanı söyler, çünkü
onlar hırsız, katil, korkak. 

2- GÖZALTINDA AÇLIK GRE-
Vİ YAPACAĞIZ. BİR AY DE-
ĞİL, İSTERLERSE BİR YIL
TUTSUNLAR GÖZALTINDA.
BİZ 7 YIL BOYUNCA DİREN-
DİK AÇLIK GREVİ YAPTIK.
BERKAN ABATAY 569 GÜN

AÇLIK GREVİ YAPTI. 
Neden: Çünkü bizi gözaltına almaları

gayrımeşru, haksız bir şekilde gözaltına
alıyorlar. Halk için savaşan biziz. Ekmek,
adalet ve özgürlük için savaşan biziz.
AKP’lilere meydanlar serbest, AKP’lilerin
silah, pala taşıması serbest, asker kafasını
kesmeleri serbest. Biz bağımsızlık isti-
yoruz, adalet istiyoruz. Biz çok meşruyuz,
haklıyız, bizi gözaltına alamazlar. Bu
nedenle açlık grevi yapıyoruz. Haksız
olan düşmandır. 

3- AİLEMİZLE 
GÖRÜŞMEYECEĞİZ

Neden: Çünkü ailemizi bize karşı
kullanıyor; hem onları ezerek aşağılıyor
hem de bizi psikolojik olarak ezmek
istiyorlar. 

4- AVUKATIMIZLA 
GÖRÜŞMEYİ İSTEYECEĞİZ. 

Neden: Avukat görüşünü direniş-

lerimiz sonucu kazandık, tekrar kaza-
nacağız, gözaltına alındığımız andan
itibaren avukatımızla görüşmeyi zor-
layacağız. 

5- UZUN GÖZALTI SÜRESİ BO-
YUNCA, GÜNDÜZLERİ İKİ SA-
ATTE BİR SLOGAN ATACAĞIZ. 

Neden: Bizi gözaltında tutmaları iş-
kencedir, illa fiziki saldırı yapmaları ge-
rekmiyor, psikolojik saldırı için uykusuz
da bırakabilir. Ancak sadece o hücrede
tutmaları tek başına işkencedir. Slogan
atmak direnmektir, direniş zihnimizi diri
tutar. 
AVUKAT HAKKIMZI 
İSTİYORUZ!
İNSANLIK ONURU 
İŞKENCEYİ YENECEK!
İŞKENCE YAPMAK 
ŞEREFSİZLİKTİR!
POLİS SİMİT SAT 
ONURLU YAŞA!

TÜM CEPHELİLER!.. OHAL HALKIMIZI VE CEPHELİLERİ TESLİM ALAMAZ! 
ONLARIN SÜMSÜK PAŞALARINA BENZEMEZ CEPHELİLER!

HHalk Cephesi

Kırıkkale F Tipi Hapishanesi
Özgür Tutsakları, hak gaspları, bas-
kı, işkence, sürgünler ve yayınların
verilmemesini protesto amacıyla,
21 Ağustos'ta bulundukları iki hüc-
reyi ateşe verdiler. Hücrelerin ateşe
verilmesinden sonra, idare robocop
kıyafeti giymiş gardiyanlarla hüc-
releri bastı. Tutsaklardan Yusuf Ke-
nan Dinçer’in dudağı patladı, kol
ve bacaklarında ezilmeler oldu.
Tutsakları işkencelerle hücrelerden
çıkartan gardiyanlar, yangından
kaynaklı zarar gören eşyaları tazyikli
suyla iyice ıslatarak kullanılamaz
hale getirdi. Tutsaklar süngerli hüc-
rede birgün tutulduktan sonra yine
yanmış haldeki hücrelerine geri
götürülerek, işkenceye devam edildi.
Konu ile ilgili idareyle görüşen
tutsaklara ve görüş gününde ziyarete
gelen TAYAD’lı Ailelere idare
“Adalet Bakanlığı’nın merkezi ka-
rarı var. Hücresini yakanı tekrar

aynı hücreye geri götürün dendi”
cevabı verildi. 

Konu ile ilgili, ziyaretlerine
gelen TAYAD’lı Aileler aracılığıyla
kamuoyuna seslenen tutsaklar;
“Artan hak gaspları ve baskılara
karşı, direnişi her koşulda sürdü-
receğiz. Bedeller ödeyerek kazan-
dığımız haklarımızı, OHAL ba-
hanesiyle gasp etmelerine izin ver-
meyeceğiz. Bizden başka hiçbir
tepki ve direniş gelmese de, biz
Özgür Tutsaklar olarak direneceğiz
ve bu baskı politikalarını boşa çı-
karacağız…” dediler.

TAYAD'lı Aileler ise: "Tut-
sakların sesine ses, direnişlerine
güç olalım. Adalet Bakanlığını,
hapishane idarelerini, savcılıkları,
Ceza ve Tevkifevleri Genel Mü-
dürlüğü’nü arayarak, mail ve faks
göndererek tutsaklarımızın yalnız
olmadıklarını gösterelim" çağrısı
yaptı. 

Komutan Che’nin Yolunda
Gitmeye, Halk Meclislerinde 

Örgütlenmeye 
Devam Edeceğiz!

Gazi Halk Meclisi, TBMM Başkanı İsmail
Kahraman’ın Rize’deki konuşmasında devrimci
önderlerden Che’yi “bir katil kişilik” olarak ni-
telemsine 29 Ağustos’ta yaptığı bir açıklamayla
cevap verdi. Açıklamada;  "Che Guevara, hem
yaşamı sırasında, hem de ölümünden sonra tüm
dünya devrimcilerinin örnek aldığı bir kişilik
olmuştur. Che’nin devrimci fedakarlık ve daya-
nışmaya verdiği önemi, emperyalizm var olduğu
sürece onu yıkana kadar mücadeleye devam
etme stratejisini ve nihayet Che’nin kendine gü-
venini ve emperyalizme meydan okuyuşunu dost
da düşman da bilmektedir. AKP’ye karakterini
veren kapitalizmdir. Onun aç gözlülüğü, servet
düşkünlüğü, bir avuç sermayedarın çıkarından
başka hiçbir şeyi düşünmeyen pervasızlığıdır.
İşsizliği, yoksulluğu, geleceksizliği yaratanların
düzenine karşı birleşelim" dedi.

Direnişi Her Koşulda Sürdüreceğiz!
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AKP’nin katilleri tarafından 31 Ağus-
tos’ta işgal edilen HFG Uyuşturucuyla Mü-
cadele Merkezi; özellikle devletin uyuştu-
rucuya alıştırdığı gençlerimizin tedavi mer-
kezi idi. İçerideki hastaları dışarı atıp el
koydular. Bu bina onların uyuşturucudan
kazanmasının, gençlerimizi yozlaştırabil-
mesinin önünde engeldi.

Yıktıkları Halk Meclisi halkın evidir;
kendi sorunlarını çıkarsız, hesapsız çözdükleri
kendi aralarında gerçek adaleti sağladıkları
mekanları idi… Devlet halkın kendi so-
runlarını kendisinin çözmesini hazmedemedi,
iktidarına alternatif gördü ki öyledir, düzenin
yozlaşmış kokuşmuş kurumlarına işleyişine
tek alternatiftir Halk Meclislerimiz.

Yıkılan taksi durakları bir ekmeğe muhtaç
hale getirilen halkımızın karnını doyurduğu
hiçbir mafya örgütlenmesine haraç vermeden
çalışabildiği iş olanakları idi. Yıkılan park-
larımız polisin uyuşturucu mekanı haline
getirdiği ve devrimciler tarafından bu tür
pisliklerden temizlenip halkın rahatça gidip
gelebildiği dinlenme oturma yerleri idi.

Halkın hayat damarlarını kesmeye çalışan
AKP'nin bu pervasızlığına karşı ülke gene-
linde tepki açıklamaları yapıldı. Bu açıkla-
malardan derlediklerimiz şu şekildedir.

Kanımızla Kurduğumuz Mahalleleri-
mize Kimse Elini Süremez! Gazi Cep-
he’dir! 
Teslim Olmayacağız! Direneceğiz! 
Biz Kazanacağız! 

AKP’nin katil polisleri Gazi Mahalle-
si’nde terör estiriyor... Gazi Mahallesi’ni
gece yarısından itibaren kuşatma altına alan
polis halkın ekmek parasını kazandığı Taksi
duraklarını yıkmış, aciz bir hırsız gibi kon-

teynırları çalıp götürmüş,  halkın sorunlarına
çözüm bulan, halkın örgütlü gücü Gazi
Halk Meclisi’ni yıkmış, Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucuyla Savaş ve Kurtuluş Merkezi’ni
basmış ve burayı karakola çevirmek iste-
mektedir. İzin vermeyeceğiz! Her türlü ah-
laksızlığı meşrulaştıran, hırsızlığı yayan,
uyuşturucu satan, kullandıran bizzat AKP’dir.
Devrimciler uyuşturucu satıcılarını ceza-
landırırken, mahallelerinden kovmaya ça-
lışırken zırhlı araçlarıyla korumaya alan
yine AKP’nin polisleridir. Bu saldırıların
tek nedeni halka yeni bir hayatın kapılarını
açmamız, alternatifler göstermemizdir.  AKP;
ne uyuşturucu sorununa ne halkın barınma
sorununa, ne ulaşım sorununa ne işsizlik
sorununa hiçbir sorununa çözüm bulamadığı
gibi halkın sorunlarını paylaştığı, dayanış-
mayı sağladığı, çözümler ürettiği Halk
Meclislerini yıkıyor. Bizim köklerimiz sağ-
lamdır... Mahir Çayanlar’ın teslim olmama
geleneğinden gelmiştir. Bugün de onlardan
aldığımız güçle direneceğiz. Canımızı di-
şimize takacağız. Gazi Mahallesi’nden de
bütün mahallelerimizden de katil polisleri
tek tek kovacağız!

Halkımız!
Hasan Ferit için, Dilek için, Berkin için

mahallerimizi savunacağız. Gazi halkını
sokağa çıkmaya derneklerimize, kurumla-
rımıza, ekmeğine sahip çıkmaya çağırıyo-
ruz…
AKP’nin Faşist Politikalarına Teslim Ol-
mayacağız! Direneceğiz!
Gazi Cephe’dir! Son Damlamıza Kadar
Savaşacağız,
AKP’nin Katil Polislerini Kovacağız!

Halk Cephesi -  31 Ağustos 2016

1 Mayıs Halk Cephesi, Ankara
Halk Cephesi, Bağcılar Halk Cep-
hesi, Okmeydanı Halk Cephesi,
Sarıgazi Halk Cephesi, Alibeyköy
Halk Cephesi - Liseli Dev-Genç,
Devrimci İşçi Hareketi, Nurtepe-
Güzeltepe Halk Meclisi, Halkın
Hukuk Bürosu, TAYAD'lı Aileler,
Halk Cephesi Uluslararası İlişkiler
Komitesi ve Suriye Halk Cephesi
de AKP’nin yaptığı bu saldırıyla
ilgil yazılı açıklama yaparak halkı
Gazi’yi sahiplenmeye çağırdılar.

Polis Yeni Komplolar 
Peşinde!

"15 hastamız hala Gazi Karako-
lu’nda tutuluyor. Aileleriyle görüş-
türülmüyorlar. Çocuklarını soran ai-
lelere polis, 'bir ay gözaltında tuta-
biliriz, boşuna beklemeyin' diyor.
Ailelere 'çocuklarınızı canlı bomba
yapacaklardı' şeklinde yalan söylüyor
polis. 'Çocuklarınızı bağımlı yapmak
için torbacıları koruyup mahallelere
gönderiyoruz' diyemiyorlar. Terör
demagojileriyle uyuşturucu satışının
arkasında kendilerinin olduğunu giz-
leyecekler akılları sıra. Hiç boşuna
uğraşmayın. Hastalarımızın aileleri
de, halkımız da sizin gerçek yüzünüzü
çok iyi biliyor. 'Çocuğum uyuşturucu
bağımlısı, bize yardım edin...', 'evimin
önünde uyuşturucu satılıyor, engel
olun…' diyerek devletin kapılarını
çaldığında 'biz bir şey yapamayız'
demenizden, uyuşturucu satıcılarını
halkın elinden kurtarmak için akrep
araçlarınızla imdatlarına yetişmeniz-
den biliyor halkımız sizin gerçek
yüzünüzü. Hasta aileleri çok iyi bi-
liyor ki, Hasan Ferit Gedik Uyuştu-
rucu ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi
çalışanları hiçbir kişisel menfaat gö-
zetmeksizin yardım etti oğullarına,
kızlarına. Ne hasta ailelerini, ne de
halkımızı kandıramazsınız pespaye
yalanlarınızla. Bunu siz de iyi bildi-
ğiniz için hastalara baskı yaparak
tedavi merkezi çalışanlarına komplo
kurma peşindesiniz. Komplolarınız
da engelleyemeyecek bu bataklığı
kurutmamızı."
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu
ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi

Saray Soytarısı Tayyip Erdoğan’ın 
Talimatıyla Yaptığınız 

Yıkımların ve Yok Etme 
Girişimlerinin Hesabını Soracağız!

4 Eylül
2016
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Hapishanelerde Özgür Tutsaklara
saldıran oligarşiyi teşhir etmek için,
Avrupa’daki temsilciliklerimiz protesto
eylemlerinin değişmez durağı olmaya
devam edecektir. 

Halkımıza yönelen OHAL saldı-
rılarını, Özgür Tutsaklar hücreleri ya-
karak karşıladı. Halkımız da Özgür
Tutsaklarımızı hiçbir yerde yalnız bı-
rakmayacak. 

HOLLANDA:
24 Ağustos 2016 tarihinde, Hol-

landa Dev-Genç, Rotterdam şehrinde
bulunan Türkiye Başkonsolosluğu
önünde, OHAL bahanesiyle tut-
saklara yönelik artan saldırılar ve
hak gasplarını protesto etti. 

Onlarca polisin konsolosluğu
koruma altına alması, zalimlerin
korkularını da ortaya koyuyordu.
Basının da yoğun ilgisinin olduğu
eylem, belirli basın organlarınca
da haber yapıldı. 

ALMANYA: 
26 Ağustos’ta Almanya ANA-

DOLU FEDERASYONU tarafın-
dan Essen’deki Türkiye Başkon-
solosluğu önünde protesto eylemi
yapıldı. Eyleme 7 kişi katıldı. Sivil
faşistlerin provokasyon girişim-
lerine rağmen, tutsaklara yönelik
saldırılar, slogan ve bildirilerle
teşhir edildi. 

İNGİLTERE: 
26 Ağustos’ta İngiltere Halk

Cephesi tarafından Londra’daki
Türkiye Büyükelçiliği önünde tut-
saklarımızı yanık hücrelerde tutan
faşist rejime yönelik gösteri dü-
zenlendi. 

“Devrimci Tutsaklar Onuru-
muzdur, Devrimci Tutsaklar Yalnız
Değildir, Direne Direne Kazanacağız, Bedel Ödettik Bedel Öde-
teceğiz, Halkız Haklıyız Kazanacağız, Katil ABD İşbirlikçi AKP,
Ne İstiyoruz Adalet, Kim İçin Halk İçin, Yaşasın Halkın Adaleti,
Adalet Yoksa Huzur da Yok, Terörist, Katil, İşkenceci Kim
Türkiye Devleti, Yaşasın Özgür Tutsakların Genel Direnişi”

LONDRA’DA
HALK MECLİSİ GİRİŞİMİ
ÇALIŞMALARI BAŞLADI 

Yapılan halk toplantılarının ürünü olan Halk
Komiteleri ve Halk Meclisi Girişimi ilk etkinliğini
yaptı. Bir ailenin evinde toplanarak akşam yemeği
yendi. Yemekten sonra “Zamana Karşı” filmi
izlendi. 

Özellikle Yürüyüş dergimizi halklarımıza nasıl
daha fazla ulaştıracağımızın programı yapılarak
“Bir Dergi Al Bir Dergi Dağıt” kararı alındı. 

İngiltere’de 
FRFİ Gazetesinden

AHKM’ye Destek 
İngiltere’de çalışmalarını yürüten FRFI (Fight

Racısm Fight Imperialism-Irkçılıkla Savaş, Emper-
yalizmle Savaş) örgütünün gazetesinde AHKM (Ana-
dolu Halk Kültür Merkezi)’yle dayanışma haberi
yayınladı. 

FRFI’nin yaptığı haberde şu görüşlere yer verildi: 
“Anadolu Halk Kültür Merkezi’nden Ellerinizi

Çekin! 
6 Nisan sabah saat 6:30’da Kuzey Londra’da

faaliyet yürüten Anadolu Halk Kültür Merkezi ve
iki üyesinin evleri Kontra-Terör ekipleri tarafından
basılmıştır. 

Anadolu Halk Kültür Merkezi 16 yıldır faaliyet
yürütüyor. Üyelerinin bir çoğu Türkiye ve Kürdis-
tan’lıdır. Ve siyasi düşünceleri çerçevesinde anti-
emperyalist ve ırkçılık karşıtı aktif bir sosyalist mü-
cadele vermektedirler. 

Nasıl bir tesadüf ki bu saldırı Davutoğlu’nun
David Cameron’la Türkiye-Avrupa ve ticari anlaşma
görüşmesinden birkaç hafta sonra gerçekleşmiştir.
Kültür merkezi DHKP-C’ye maddi destek sağladığı
iddiası ile basılmıştır. Terörizm Yasası 2000 ile bu
faaliyet yasaklanmış ve uyduruk Anti-Sosyal Davranış
ve Suç 2014 yasasına dayanarak da dernek kapatıl-
mıştır. Ve bu bir kurumu kapatmak için ilk defa kul-
lanılan bir yöntemdir. Anadolu Halk Kültür Merkezi
çalışmalarının durdurulmasına karşı, dernek yerinin
karşısına çadır açarak faaliyetine devam etmiştir. 31
Mayıs’ta polis bu çadıra da saldırmış ve 7 insanı tu-
tuklayıp sonra da serbest bırakmıştır. 

ÖRGÜTLENMEK İÇİN DEMOKRATİK HAK-
LARIMIZI VE ÖZGÜRLÜKLERİMİZİ SAVUN-
MALIYIZ! 

ÖZGÜR TUTSAKLARIMIZ
YALNIZ DEĞİLDİR 

İngiltere

Hollanda

Almanya

Av ru pa’da
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Londra’da FRFI Pikniği Yapıldı 
FRFI (Irkçılıkla Savaş, Emperyalizmle Savaş)’ın organize ettiği

pikniğe İngiltere Halk Cephesi Enternasyonal Komitesi de onur
misafiri olarak katıldı. 

21 Ağustos Pazar günü yapılan pikniğe İRPSG (İrlanda Cumhuriyetçi
Tutsakları Destekleme Grubu) da katıldı. 

Piknikte, dünyada ve Türkiye’de yaşananlar, Antep’te ABD ve AKP
beslemesi İŞİD’in yaptığı katliam, devrimci tutsakların direnişi konu-
şulurken, dünya halklarının ortak sorunlarına karşı birlikte daha güçlü
hareket etmek, çözümler bulmak gerektiği üzerine sohbet edildi.

Ayrıca Fransa’da yapılacak olan Hümanite Festivaline katılım ve
İrlandalı tutsakların Türkiye’deki devrimci tutsaklarımızla mektuplaşma
konusu konuşuldu. 

Almanya’da 129-B Maddesi Üzerine
Panel Yapıldı!

Anadolu Federasyonu ve Eski Başkanı Latife Adıgüzel’ın Yargılandığı
Dava ve Alman Ceza Yasasının 129b Maddesi Üzerine Panel Yapıldı 

25 Ağustos 2016 Perşembe akşamı saat 19.00’da, Almanya’nın
Wuppertal şehrinde bulunan Şehir Kilisesi’nde, Anadolu Federasyonu
Eski Başkanı Latife Adıgüzel Davası ve Alman Ceza Yasasının 129b
maddesi üzerine panel yapıldı. 

Alman Anti-faşistleri tarafından düzenlenen panelde Latife Adıgüzel
iki avukatıyla bizzat yer aldı. Kendisinin politik bir insan olduğunu,
sosyalist olduğunu ve hala aynı ideallerini koruduğunu belirtti. Bu da-
vadan önce de üye ve taraftarlarının yargılanması veya anti-demokratik
ve baskıcı bulması nedeniyle 129b maddesine karşı mücadele ettiğini
açıklayarak, sonunda sıra bana da geldi ve ben de aynı maddeden yar-
gılanmaya başladım dedi. 

Yaklaşık 90 kişinin katıldığı Panel, soru-cevaplarla bittiğinde,
özellikle Alman katılımcılar “şok yaşadık”, “Almanya’da böyle şeyler
olabileceğini hiç düşünmemiştik” dedi. 

Halkın Hukuk Ve Yardımlaşma Merkezi 

YOZLAŞMAYA KARŞI BİZ VARIZ 
Anadolu Federasyonu Yozlaşmaya Karşı

Mücadele Komitesi Çağrısı 
Yozlaşmaya Karşı Bayrak Açıyoruz 
Şehirlerimizde Fuhuş, Kumar, Uyuşturucu,

Çeteleşme İstemiyoruz! 
Yozlaşmaya karşı mücadeleye sen de katıl. 
Tüm halkımızı duyarlı olmaya çağırıyoruz.  

ANADOLU FEDERASYONU
YOZLAŞMAYA KARŞI MÜCADELE
KOMİTESİ 

Bilgi ve İrtibat: Dortmund Aile ve Gençlik
Dayanışma Evi (DayEv) 

Uhlandstraße 54 
44147 Dortmund-Mitte 
Tel: 0231 98877990 

Essen Eğitim ve Kültür Atölyesi (EKA) 
Martin-Luther-Straße 82 
45145 Essen-Frohnhausen 
Tel: 0177 4736375 

Köln Eğitim Sanat ve Dayanışma Atölyesi
(Sanat Atölyesi) 

Subbelrather Straße 109 
50823 Köln-Ehrenfeld 
Tel: 0178 6749478 

IRKÇILIK VE YOZLAŞMAYA KARŞI
YENİ KURUMLARLA MÜCADELEYE

DEVAM EDİYORUZ 
21 Ağustos’ta Köln’de Köln Sanat Eğitim

ve Dayanışma Atölyesi açıldı. 
28 Ağustos’ta Essen’de Essen Eğitim ve

Kültür Atölyesi açıldı.
Örgütsüz olduğumuz sürece, ırkçılık kar-

şısında bir güç oluşturamayız, gençlerimizin
yozlaşma bataklığına sürüklenmesine engel
olamayız, hak gaspları karşısında sesimizi çı-
karamayız. 

Bu nedenle her alanda örgütlenmeliyiz,
kurumlaşmalıyız. 

Almanya’nın ve tüm Avrupa’nın her şeh-
rinde halkımız için çekim merkezi olacak ör-
gütlenmeler sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal
bir ihtiyaçtır. 

İşte bu noktada demokratik derneklerin,
kurumlaşmaların üstleneceği tarihsel rol çok
önemlidir. Buralar, baskılara karşı DİREN-
MENİN, bireyciliğe karşı PAYLAŞMANIN,
DAYANIŞMANIN, emperyalist kültüre karşı
HALK KÜLTÜRÜNÜN merkezleri olmalıdır. 

Almanya ANADOLU FEDERASYONU 

ANADOLU KÜLTÜR MERKEZİ
FAALİYETLERİNİ ARTIRIYOR 

18 Ağustos tarihinde film gösterimi yapıldı. 
27 Ağustos 2016 tarihinde Hollanda Dev-Genç’in çağrısıyla Rotter-

dam’da piknik yapıldı. 
28 Ağustos 2016 tarihinde Darbe ve OHAL konulu seminer çalışması

yapıldı. 
AKM’NİN EYLÜL AYI PROGRAMI: 

1 Eylül; Film Gecesi: SIKIYÖNETİM 
4 Eylül; 11. Halk Kahvaltısı ve Halk Toplantısı 
15 Eylül; Film Gecesi: YASADIŞI 
17 Eylül; Özgür Tutsaklarla Dayanışma Gecesi 
18 Eylül; 12. Halk Kahvaltısı ve Halk Toplantısı 
25 Eylül; Seminer
29 Eylül; Film Gecesi 
1 Ekim; Yozlaşmaya Karşı Futbol Turnuvası 

Anadolu Kültür Merkezi 
Willem Buytewechstraat 144, Rotterdam, Hollanda 
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Avrupa’da 1981’den bu yana,
yani Otuz beş senedir sürekli devrimci
tutsaklar olmuştur. Yani bir anlamda
Avrupa’da var olduğumuz hemen
tüm zamanlarda emperyalizmin sü-
rekli hedefi durumunda olduk. 

Almanya 1983’ten bu yana, dev-
rimci hareketi ve devrimci faaliyetleri
yasaklama politikası yürüttü. Almanya
dışındaki, Hollanda, Fransa gibi ül-
kelerde de seksenlerden bu yana,
devrimcilere yönelik sürekli hale ge-
tirilmiş baskı politikaları yürütüldü.
İngiltere ve Belçika’ya ilaveten İtalya
ve Yunanistan’da da yıllara varan
tutsaklıklar yaşandı. 

Avrupa’da siyasi örgütlerin varlığı,
asıl olarak 1980’deki 12 Eylül faşist
darbesi sonrası yoğunlaşmıştır. Bu
dönem aynı zamanda mültecileşme-
nin, mülteci akının da olduğu bir
dönemdir. Ancak bu kesimlerin, si-
yasilikleri kısa bir süre sonra bitmiştir.
Çünkü ülkeden kaçış aynı zamanda
mücadeleden kaçıştı. Kaçanlar da,
kendilerine bir gelecek hazırlama
yoluna girdikten sonra “ak koyun,
kara koyun” daha bir belirgin hale
geldi. 

Aynı dönemde ise, ülkedeki dev-
rimci hareket hiçbir şart altında vatan
toprağını bırakmama ve halka sahip
çıkmak gerektiği çerçevesindeki pers-
pektif ile hareket etmiştir. Bu siyasi
tavır aynı zamanda halk ve vatan
sevgisinin hapisliklerle, işkencelerle,
can bedeliyle ödendiğini gösteren
bir bakış açısıydı. 

Avrupa’daki devrimci hareketin
sempatizan ve taraftarları da, aynı
halk ve vatan sevgisi gereği olarak,
oportünist-reformistlerin tersine bir
yol izlemiştir.  

Oportünist ve reformistler on bin-
ler olup, oluk oluk Avrupa’ya aktığı
dönemler; tabanlarında da göreceli
olarak bir kitleselleşme yaşandı. Ama
ülkeden kaçış ve mücadele kaçkınlığı,
zaman içinde bunların kitlelerini de
eritti. Bir dönem binleri, on binleri
yürütenler; bugün üç kişiyi biraraya

getirip, tek bir protesto eylemi dahi
örgütleyemeyecek duruma gelmiştir.
Ancak, devrimci hareketin taraftar
kitlesi, bu süreç içinde mücadele yo-
lunu seçmiş ve belirli bir kitleselleşme
sağlayabilmiştir. Bu kitleselleşme,
vatan ve halk sevgisi ile şekillenmiş
siyasi düşünceler de, emperyalizmin
sürekli hedefi olmuştur. 

Avrupa’da bulunan tüm sol gruplar
da, Türkiye’ye göre şekillenmiştir.
Ülkede direnmeyenlerin, Avrupa’da
da direnmek için gerekçeleri yoktu.
Türkiye’de halk ve vatan sevgisi te-
melinde mücadele yürütmeyenlerin,
o halkın bir parçası olan Avrupa’da
yaşayan Türkiyeliler için de bedel
ödemeyi göze almaları beklenemezdi. 

Hapishaneler de bu bedelin geçtiği
doğal bir yoldur. İşte bunun için 35
yıldır Avrupa hapishanelerinde ke-
sintisiz olarak Türkiyeli devrimci
tutsaklar hep var olmuştur. 

Devrimcileri Avrupa’da oportü-
nizmin yaşadığı çürüme ve yozlaş-
madan koruyan da ülkedeki devrimci
hareketin siyasi iradesi ve önderli-
ğimizin her şart altında savaşı sür-
dürme kararı alıp, pratikte de bunu
sürdürmüş olmasıdır. 

Bir devrimci açısından en büyük
çürüme ve yozlaşma; tutsaklarına ve
şehitlerine sahip çıkmama tavrında
kendini gösterir. Tutsak ve şehitlerine
sahip çıkamayan bir hareketin, siyasi
bir geleceği olamaz. 12 Eylül süre-
cinde politikalarını “herkes kendi
başının çaresine baksın” söylemiyle
şekillendirenlerin, bedel ödeyecekleri
bir halk ve vatan sevgisi olamaz. 

Özgür Tutsaklar 
Onurumuzdur 

Yoldaşlarını tutsaklıklara, mezar-
lara terk edenlerin; halkımıza da ve-
rebilecek bir şeyleri yoktu. Terk eden
ve unutanların gelecekleri de yoktu.
Vatan ve halk sevgisini taç yapıp di-
renenler ise Özgür Tutsaklığı yarat-
mıştır. 

Şehit ve tutsak... dünya halklarının
onur sayfalarının kahramanlarıdır.
Özgür Tutsaklığı ülkemizde, halkı-
mızın bir direniş dinamiği haline ge-
tiren de, halklarımızın Dayı’sıdır.
Özgür Tutsaklık destanı faşizmin
zindanlarında tohuma durdu, serpilip
büyüdü. Direniş kervanının başında
yine Dayı’mız vardı. Direniş sınır
tanımaz. Özgür Tutsaklık da emper-
yalizmin sınırlarını tanımadı. Avrupa
da, Özgür Tutsaklığı tanıdı. Şehit ve
tutsaklarını unutan bir halkın, onurunu
da kaybedeceği açıktır. Dayı’mızın
2004 Yılbaşı Mesajında: Ve unut-
mayın! TUTSAKLARINI SAHİP-
LENMEYENLER, SAHİPLENME
BİLİNCİ OLMAYANLAR HİÇBİR
ŞEYİ, HİÇBİR DEĞERİ SONSUZA
KADAR SAVUNAMAZLAR... söz-
leri, tutsaklarımızı sahiplenme gö-
revimizi belirlemektedir. 

“Halk sevgisi taşımayan bir insan
devrimci olamaz”... 

“Vatansever olmadan devrimci
olunmaz”... 

“Tarihine sahip çıkan bir halk,
sınıf bilinciyle donanırsa yenilmez
olur”... 

“Halk sevgisi, tarih ve sınıf bi-
lincidir”... 

“Burjuva kültürünün gücü, dev-
rimcilerin halk içinde örgütsüzlü-
ğündendir”... 

“Kendine, örgütüne ve halka gü-
venmeyen, devrimi dışarıdan bekle-
yenler, mücadeleyi zafere kadar sür-
düremez ve er geç bataklığa dönerler.
Engin bir yurtseverlik duygusu ve
halk sevgisi taşıyanlar halka güve-
nenlerdir. Halka güvenenler, yurtsever
olanlar, düşmanın baskıları ve ola-
naksızlıklarla dolu koşullarına teslim
olmazlar”... der Dayımız. 

“Nasıl silahını yitiren ordu, or-
duluk niteliğini yitirirse, yurtseverlik
coşkusu taşımayan devrimci de dev-
rimcilik niteliğini yitirir”... der Tür-
kiye halklarının önderi Mahir. 

Avrupa’da da varlığımız ve di-
namizmimizi korumadaki en büyük

TUTSAKLARINI SAHİPLENMEYENLER, 
HİÇBİR DEĞERİ SONSUZA KADAR SAVUNAMAZLAR...

AVRUPA’dakiBİZ
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rol; yine hapishanelerden yükselen
direniş çağrıları yapan Özgür Tut-
saklarımız olmuştur. Yani bugün
halen var isek, hapishanelerdeki yol-
daşlarımızın, tutsaklarımızın can be-
deli, kan bedeli yürüttükleri bu mü-
cadeleye borçluyuz. 

Bugün hapishanelerde, halkımıza
yönelik baskı ve sömürüye karşı mü-
cadele eden Özgür Tutsaklarımız var.
Avrupa’daki hapishanelerde de yol-
daşlarımız, dostlarımız var. 

Dayı’mızın “Dostluk Sahiplenmek-
tir, Düşman Karşısında Birlikte Ol-
maktır” başlıklı yazısında “Birçok
şeyde olduğu gibi, dostluk kavramının
da içeriği boşaltılmış, ne olduğu belirsiz
hale gelmiştir. Hemen herkes tarafından
çok sıkça kullanılmasına rağmen, pra-
tikte bunun yansımaları, ya çok çarpık
ya da dostlukla ilgisi olmayan bir bi-
çimde ortaya çıkmaktadır. Feodal dost-
luklar, sıradan dostluklar... Birçok dost-
luk biçimi vardır. Ve hemen hepsinin
özü, kötü ve acı günde zayıflık ve güç-
süzlük durumlarında dayanışmayı ve
korumayı ifade eder. Devrimciler açı-
sından ise dostluk, düşmanın karşıtıdır,
düşman karşısında birbirine sahip çık-
mak, birlikte olmak, sahiplenmektir”...

diyor. 
Biz de, halk ve vatanımız için

bedel ödeyen tutsaklarımıza daha
fazla sahip çıkmalıyız. 

Özgür Tutsaklarımıza Nasıl
Sahip Çıkabiliriz? 

Tutsaklarımızın ihtiyaçları karşı-
lanamayacak ihtiyaçlar değildir. Tut-
saklarımızın maddi ihtiyaçları belirli
oranlarda karşılanabilmektedir. Ancak
ülkede de, Avrupa’da da tutsakları-
mızın karşılarındaki en büyük sorun
tecrit sorunudur. Dünya ve ülke ger-
çekliğinden tecrit edilmeye çalışıl-
malarıdır. Bunun çözümü de çok ba-
sittir: mektup, yayın, kitap, ziyaretçi... 

Avrupa’daki tutsaklarımız tek tek
yaptıkları eylemlerden dolayı değil,
siyasi düşüncelerimizden dolayı tut-
saktır. Bundan dolayı tecrite tabi tu-
tulmaktadırlar. 

Tecriti kıracak olan da mektup,
kitap, yayın ve ziyaretçidir. 

Avrupa’nın hangi ülkesinde olur-
sak olalım, “bu hafta tutsaklarımız
için ne yaptık” diye kendimize sor-
muyorsak, bir sahiplenmeden söze-
demeyiz. Belki her hafta bir ziyaretçi
örgütlemek imkansızdır. Ama her

hafta bir mektup yazmak veya ayda
bir kitap gönderme gibi bir görevi
hepimiz yapabiliriz. 

Mektuplarımız bir yanıyla, tut-
saklarımıza dışarıyı taşır. Neye se-
viniyoruz, neye üzülüyoruz, neye
hınç duyuyoruz, nelerden coşkula-
nıyorsak tutsaklarımız da bu duygu-
larımıza ortak olur. Mektup yazmak,
onları yaşama, yaşamımıza ortak et-
mektir. Ama mektupların başka bir
yanı da vardır. Çünkü mektuplaşma
tek taraflı değildir. Tutsak da cevap
verir. Kendi devrimciliklerinden ve
mektuplardan aldıkları coşkuyla di-
renmenin onurunu onlar da bize ta-
şıyacaklardır. 

Devrimci hareketin yaratmış ol-
duğu direniş kültürü, her birimiz ve
tüm halkımızın üzerinde çok derin
izler bırakmıştır. En derin izler de
tutsaklarımızın, şehitlerimizin ve ön-
derliğimizin yarattığı izlerdir. Dev-
rimci hareketi yaratan halk ve vatan
sevgisidir. Özgür Tutsaklığı bir ge-
lenek haline getiren devrimciliği de
yaratan halkımızdır. Onun için tut-
sağımıza sahip çıkmak, kendimize
sahip çıkmaktır. 

Alman İstihbaratı ve Polisi,
uzun yıllardır, Anadolu Fede-
rasyonu, üyeleri ve taraftarları
üzerinde, tamamen yasa dışı
ve gayrimeşru şekilde, baskı
uyguluyor, adeta terör estiriyor. 

Anadolu Federasyonu, üye-
leri ve taraftarları ise bu bas-
kılardan en çok nasibini alan
kurumlar arasındadır. 

Bu baskı uygulamalarından
sonuncusu 24 Ağustos Salı ak-
şamı, OKTAY ÇOBAN’ı he-
deflemiştir. Akşam saatlerinde
OKTAY ÇOBAN’ın evine ge-
len iki kişi, kendisinin DHKP-
C ile ilişkili olduğunu bildik-
lerini söyleyerek, tehditvari bir

şekilde “Seninle konuşmaya
geldik” demişlerdir. Oktay’ın
konuşmayı reddetmesi üzerine,
yine tehditkar bir havada “Tek-
rar geleceğiz, seninle görüşe-
ceğiz” diyerek ayrılmışlardır. 

Alman kolluk güçleri in-
sanların kapılarını çalarak teh-
ditler savurmayı alışkanlık ha-
line getirmiştir. 

Halkın Hukuk ve Yardım-
laşma Merkezi olarak, bu tür
durumlarla karşı karşıya ka-
lanlara her türlü yardımı ya-
pacağımızı taahhüt ediyoruz. 

HALKIN HUKUK VE
YARDIMLAŞMA MERKEZİ 

DERGİLERİMİZ 
AVRUPA’DA DA 

KAPI ÇALIŞMASIYLA
DAĞITILIYOR

Almanya-Essen-Kray’da 18 Ağustos 2016
Perşembe günü, göçmenlerin yoğun yaşadığı
bölgede üç Yürüyüş okuru tarafından dergi
dağıtımı yapıldı. 

Kray’daki Türkiyeli esnaflar bir bir ziyaret
edilip Yürüyüş dergisi ve mücadele hakkında
bilgi verildi, dergi satıldı. 

Hollanda-Rotterdam’ın Türkiyelilerin yo-
ğun yaşadığı güney bölgesinde dört Avrupa
Dev-Genç’li tarafından, 18 Ağustos 2016’da
“Bizim Gençlik” dergisi dağıtımı yapıldı. 

İkişer kişilik, iki ekip halinde yapılan çat-
kapı çalışmasında 16 dergi dağıtıldı. 

ALMAN İSTİHBARATI, 
ANTİ-FAŞİST ve DEVRİMCİ 

DÜŞMANLIĞINA DEVAM EDİYOR 

4 Eylül
2016

Yürüyüş

Sayı: 537
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“Ben örgütlendikten sonra, bütün insanları sevmek gerektiğini
öğrendim. Bu örgütün bana kazandırdığı en büyük şey sevgiyi
öğretmek oldu. Yani düzende kafamı bozan, her hangi bir şeye
kızdığım bir insanı çok kolay kaldırıp atarken, burada hiç bir
insanın kaldırılıp atılamayacağını, herkese harcanan emeği,
yüz yüze tanımadan halkım dediğimiz insanları sevmeyi ve
neden onlar için savaştığımızı öğrendim."

Ümüş Şahingöz

12 Eylül- 18 Eylül

Cengiz Yıldırım:
1977 doğumlu, Bursa Gemlik’te oturan Yürüyüş

dergisi okuru bir emekçiydi. Çalıştığı Gemport
Nemtrans şirketinde 2010 yılı sonunda sendika-
laşma sürecine girerken, Cengiz, direnişin her
aşamasının emekçisi oldu. Nemtrans direnişi so-
nuçlandığında “Asıl şimdi işçi oldum” demişti.
Düzenin önüne çıkarttığı zorluklar karşısında

içine düştüğü bunalımlar sonucunda 17 Eylül 2011’de intihar
ederek yaşamına son verdi.

Cengiz Yıldırım

Victor Jara:
Şilili Sanatçı Victor Jara, müziğiyle halkının

sesi olduğu için cuntacıların hedefi haline gelen
sanatçılardandır. Halkın acılarını, sömürüyü, em-
peryalizmin politikalarını anlattı şarkılarıyla.
“Marksist kanser sökülüp atılacaktır” diyerek
insan avına çıkan Şili'nin faşist diktatörü Pinoc-
het’in ilk hedeflerinden biri oldu. Tutsak edilerek

Santiago Stadyumu'na doldurulan ve orada 16 Eylül 1973'te iş-
kencelerde katledilen on binlerce Şilili'nin arasında Victor
Jara’da vardı. Gitarını çaldığı eli kırılır, şarkı söyleyen dili
kesilir ama pes etmez yüreği. Devam eder ayaklarıyla, kırık
parmaklarıyla ritim tutarak halkın sesi olmaya.

Victor Jara

Mehmet Soylu:
12 Eylül 1979 Kars Yeni Mahalle’de fa-

şistler tarafından katledildi.

Mehmet Soylu

Yüksel Kaşıkçı:
12 Eylül 1979, Halkının devrim müca-

delesinde bir DEV-GENÇ'li olarak yer aldı.
Okmeydanı’nda faşistlerle girdiği çatışmada
şehit düştü.

Yüksel Kaşıkçı

Ümüş Şahingöz:
Ümüş, 1969 yılında Yozgat'a bağlı Şefaatli

ilçesinin Halaçlı köyünde doğdu. Lise yıl-
larında devrimcilere sempati duymaya baş-
ladı. 1992’de örgütlü mücadeleye katıldı.
Örgütlü olduktan sonra, önce köyünde, Yoz-
gat’ta mücadele etti. Ardından değişik yer-
lerde görevler üstlendi. Artık onun için
aslolan mücadeleydi.

1997 Mart’ında gözaltına alınarak tutuklandı. Önce
Kocaeli, sonra Sağmalcılar ve en son Ümraniye Hapisha-
nesi’nde kaldı. 330 gün boyunca açlığa, zulme, katliamlara,
işkencelere direndi. 330 gün boyunca, rüşvetleri, düzenle
uzlaşmayı elinin tersiyle itti. Onun için yalnız direniş,
yalnız zafer vardı. Ümüş Şahingöz, ölüm orucunu sürdürdüğü
Armutlu’da 14 Eylül 2001’de şehit düştü.

Ümüş Şahingöz

Rıfat Özgüngör:
1969 Samsun Vezirköprü doğumludur.

Devrim mücadelesine üniversite yıllarında
katıldı. Mücadele gazetesinin Sivas Temsil-
ciliği’ni yaptı. 2 Temmuz Sivas Katliamı
sonrasında faşistlere karşı tepkileri örgütleyen
komite içindeydi. 15 Eylül 1994'te Hafik'in
Ekinözü Köyü'nde jandarma tarafından
tutsak edildi. Karakolda işkencelerden ge-

çirildikten sonra katledildi. Şehit düştüğünde Ahmet Kar-
langaç Kır Birlikleri’ndeydi.

Rıfat Özgüngör

“Şarkım ne gelip

geçici övgüler düzer

Ne de başkalarına ün katar, 

Yoksul ülkemin

Kök salmıştır toprağına. 

Orada, her şeyin bittiği 

Ve her şeyin başladığı yerde,  

Söylerim o her zaman

yiğit ve derin 

Sonsuza dek

yeni olacak şarkıyı”



Rıfat'ı düşündüğümde gözümün önüne gelen ilk
görüntü bir düğünde, şenlikte, gezide çekilen halaylarda
coşku ve neşeyle halayı omuzlayışı. Halayı omuzlar
gibi kavgayı da omuzladı. Neşesi ve coşkusu hiç azal-
madan geleneğimize yakışır bir şekilde silahsız da
olsa düşmanı işkencede yenilgiye uğratarak şehit düştü. 

Rıfat'la aynı memleketteniz. Samsun'un Vezirköprü
ilçesinden. Onu ilk, abimin oğlunun sünnet düğününde
tanıdım. Sivas Mücadele Bürosu’ndan bir arkadaşın
da olduğunu söylediler tanışmak istedim. Sanki yıllardır
birbirimizi tanıyorduk. Aynı kavganın insanı olmak,
aynı değerlere sahip olmak, dost sıcaklığı için yeterliydi.
O dönem Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencisiydi.
Zaman zaman ailesini ziyarete gelirdi. 

Vezirköprü o dönem oportünizmin 12 Eylül sonra-
sında teslimiyeti ve suskunluğu seçmesiyle birlikte
suskunlaşmıştı. Hala devrimci olduğunu iddia edenler,
boş gevezelikten başka bir şey yapmazken "Siz daha
dünkü çocuksunuz" diyerek bizi küçümserken dev-
rimciliğin yaşla değil, inanç ve bilinç işi olduğunu
Rıfat bir kez daha gösterdi. Bazen oportünistlerin bu
durumuna kızar "bunları harekete geçirmek için illa
birimizin katledilmesi mi gerekiyor" derdik. Ama
onları bunun bile harekete geçiremediğini Rıfat'ın ce-
nazesinde gördük. Bunlardan bir şey olmaz dedikleri
halk, 12 Eylül'ün ölü toprağını çoktan üzerinden at-
mışken, onlar ölüler gibi konuşmadan, düşünmeden
yaşamaya devam ediyorlar. 

Çok sık olmasa da Vezirköprü'ye geldiğinde mutlaka
görüşüyorduk. Bazen "Önce kim şehit düşecek" diye
birbirimizle iddialaşırdık. Rıfat kendini yenilemede,
aşmada da ısrarlı ve inatçıydı. En küçük fırsatları dahi
insanları örgütlemek için, bir şeyler anlatmak için de-
ğerlendirir, bitmez bir enerjiyle çalışırdı. Onu bir
dakika bile boş bulmak mümkün değildi. Onu ya in-
sanlarla konuşurken ya da işlerine yardımcı olurken
görürdük. 

Hareketin olanaklarını büyük bir titizlikle korur
sahiplenirdi. Ailesinin ekonomik durumu iyi olmasa

da evinden köyünden getirdiği yiyecekleri insanlarımıza
ulaştırmaya çalışırdı. Daha ekonomik ve insanlarla
sohbet olanağı daha fazla olduğu için trenle yolculuk
yapardı. Sivas-Samsun arasında tanıştığı birçok insan
vardı. Sivas Mücadele Bürosunda emeği geçen, militan
gazetecilik anlayışının somutlandığı bir insandı Rıfat.
Sivas'ta TÖDEF rehberlik masalarında insanlara
yardımcı olmaya çalışırken görürüz Rıfat'ı. Kız kardeşim
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ni kazandığında, rehberlik
masasına uğramasını ve Rıfat'ı bulmasını söylemiştim.
Daha kız kardeşim Rıfat'ı aramadan, Rıfat yeni gelen
her öğrenciyle ilgilendiği gibi kız kardeşimi de bulmuştu
bile. 

Onu en son gördüğümde çok fazla sohbet imkanı
bulamadık. Ayrılırken; "Belki bir daha görüşemeyiz"
derken farklı bir alanda çalışmaya başlayacağını anla-
mıştım. Bir an ne diyeceğimi şaşırmıştım. "Mücadele
içinde olacağını bilmek yeter, belli olmaz bir gün bir
yerde karşılaşırız" demiştim. Ama göremeyeceğim
için de üzülmüştüm.

Tutuklandıktan kısa bir süre sonra onun katledil-
diğini öğrendim. Görüşe gelen aileler "Senin hemşe-
rinmiş, Sivas'ta katledilmiş" dediklerinde ilk aklıma
gelen Rıfat oldu. Ölümü kucaklamada sen önce dav-
randın Rıfat, şehit düştün. Cenazesine katılan insanlar,
vücudundaki izlerden işkence yapılarak katledildiğinin
belli olduğunu söylerken kin ve öfkem bir kat daha
arttı. İşte böylesi anlarda cezaevinde olmak insana
çok zor geliyor. Düşman alçak, düşman namertti,
direnişe tahammülü yoktu, Rıfat'ı işkence ile katlet-
mişti.

Rıfat şimdi senin tanıdığın, emek verdiğin insanlar
kavgayı omuzladı. Rıfat abileri gibi olmak, onun gibi
savaşmak için seni örnek alıyorlar. Senin coşkunu ve
kararlılığını kavgamızda yaşatacağız. Sana ve tüm şe-
hitlerimize söz veriyoruz, devrim sözümüzü tutaca-
ğız.

Bir yoldaşı Rıfat Özgüngör’ü anlatıyor:

“...devrimciliğin
yaş değil, inanç ve 

bilinç işi olduğunu   
Rıfat bir kez daha 
gösterdi”

Anıları Mirasımız



27 Ağustos 2016  Cumartesi günü, Almanya’nın Dortmund şehrinde “Yozlaşmaya Karşı Bayrak
Açıyoruz!” kampanyası “Şehirlerimizde Fuhuş, Kumar, Uyuşturucu, Çeteleşme İstemiyoruz!” adlı
eylem ile başlatıldı. Eylemi Almanya ANADOLU FEDERASYONU YOZLAŞMAYA KARŞI
MÜCADELE KOMİTELERİ (YKMK) örgütledi.

Eylem saat 17:00’de Dortmund’un çarşı girişinde yapıldı. Dortmund halkı eylemi ilgiyle izledi.
Arada hep birlikte türküler eşliğinde halaylar çekildi.
Ayrıca “Yozlaşmaya Karşı Bayrak Açıyoruz! Sen de Katıl!” yazılı pankart açıldı. Bu pankartta

şehitlerimiz Sergül Hatice Albayrak ve Hasan Ferit Gedik’in fotoğrafları ve kızıl bayraklar vardı. 
Eylemde okunan bildiride halka ve gençlere yozlaşmanın neden ve nasıl yaygınlaştırıldığı

anlatıldı. 
Almanya ve Avrupa’daki yozlaşmaya ilişkin raporlar ve istatistiklerden örneklerin verildiği bil-

diride, emperyalist düzen içinde bu yozlaşmanın kimler tarafından nasıl yaratıldığı ve kullanıldığı
konusunda bilgi verildi. 30 kişinin katıldığı eylemde “YOZLAŞMA, DİREN! TESLİM OLMA,
ÖRGÜTLEN”, “YOZLAŞMAYA KARŞI OMUZ OMUZA”, “Uyuşturucu: ÖLDÜRÜR! Kumar:
OCAK SÖNDÜRÜR! Fuhuş: ONURSUZLAŞTIRIR! Çeteleşme: ÇÜRÜTÜR!” sloganları atıldı. 

Dortmund Aile ve Gençlik Dayanışma Evi (DayEv), Essen Eğitim ve Kültür Atölyesi (EKA) ve
Köln Eğitim Sanat ve Dayanışma Atölyesi (ATÖLYE) de eyleme destek verdi.   

Dortmund’ta Yozlaşmaya Karşı Eylem Yapıldı
Yozlaşmaya Karşı Bayrak Açıyoruz
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