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Emekçi halk; kendiliğinden ya da iradi olarak protestolar, direnişler içinde
savaşın taktiklerini, yöntemlerini öğrenir; gücünü görür.
Bu öğrenme süreci meclisler eliyle iradi ve programlı bir şekilde büyüdükçe,
halklar siyasal olarak da "kendi gücünün farkına varma" ya başlarlar.
Düzen halkımızın güven duygusunu çalmıştır. Halkımız meclis örgütlenmeleriyle
ve mücadele ederek bu güven duygusunu geri alacaktır.
Meclisler; örgütlülük ve kendine güvenle birlikte, kitlelerde demokrasi bilincini
ve kendini yönetme alışkanlığını yaratır. Mevcut düzenin alternatifi; devrimdir,
sosyalizmdir. Ancak bu alternatifin somutlanması; halkın kendini alternatif olarak
görmesi, yani kendisini yönetebileceğine inanmasıyla mümkündür.
Halk meclislerde örgütlendikçe "yönetebilmek" için burjuva kurum ve
yasalarına değil; halk ve vatan sevgisine, bilgiye, devrimci inisiyatif ve kararlılığa;
bunların cisimleştiği önder kadrolara ve örgütlülüklere ihtiyaç olduğunu görür.
Burjuva kültürünün kafasında oluşturduğu; çarpık "otorite" kavramı sarsılır ve
yerini devrimin otoritesine bırakır.
Bir önceki sayımızda “Halkı Birleştirmek, Halkı Halk Örgütlenmelerinde Örgütlemektir” demiştik. Bu
bölümde halk örgütlenmelerimizi
inceleyeceğiz.
Halkız biz, bizi kim yönetecek?
Sorunun özü budur.
Binlerce yıl bizleri bir avuç köle
sahibi yönetti. Bizi, yani halkı köleleştirdiler. Yönetmenin kurallarını
belirlediler. Bizlerin değerini belir-
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lediler. Aldılar, sattılar. İşkence yaptılar, öldürdüler. Doğduk, kendilerine
bizi mülk edindiler. Binlerce yıl bunu
sürdürdüler. Elbette itiraz ettik, itiraz
ettiğimizde, katliamlar yaptılar. İsyanlarımızı kanla bastırdılar. Fakat,
kabul etmedik ve bizi köleleştirdikleri
düzenlerini yıktık.
Sonra?
Sonra, bin yıl bizi bir avuç toprak
ağası yönetti. Bu sefer topraklarına

köle yaptılar bizleri. Tarlalarında çalışacağımız saatlerden, evimize ne kadar
yiyecek gireceğine; kiminle evleneceğimizden, köyümüzün dışına çıkıp
çıkamayacağımıza bile toprak ağaları
karar verdi. Kölelik düzenini yıktık,
ama kendi iktidarımızı kuramadığımız
için, bizi bir avuç zengin yönetmeye
devam etti. Elbette, sayısız kere isyan
ettik, isyanlarımızı kanla bastırdılar.
Bizleri yönetenler, kurdukları düzeni

HALK MECLİSLERİNDE BİRLEŞELİM MİLİSLERDE SAVAŞALIM!

büyük bir silahlı güçle, zorla, kanla
ayakta tutuyorlardı. Güçleri çokluğumuza yetmedi, yıktık düzenlerini…
Ancak, gücümüzü birleştirdiğimizde
yıktık düzenlerini, gücümüzü birleştirip
örgütlendiğimizde yetmedi bize güçleri…
Şimdi yeni bir düzenle çıktılar
karşımıza, bir avuç zengin tekelci
burjuva tüm dünyayı yönetiyorlar ve
istiyorlar ki, bitmesin bu saltanatları.
Bizleri yönetenler, güçlerini devasa
ekonomik, siyasal, askeri örgütlülüklerinden alıyorlar. Yani güçlerini
birleştirmekten alıyorlar. Ama sadece
bu değil, aynı zamanda bizim düzenlerini yıkacak düzeyde örgütlü
olmayışımızdan da güç alıyorlar.
Kuşku yok ki, bedellerini çok ağır
ödediğimiz bu düzenlerini gönüllü
kabul ediyor değiliz. Bu sömürü ve
zulüm düzenlerini başlarına yıkmak
için beyinlerimiz çatlayana kadar düşünmek, enerjimizin son damlasına
kadar çalışmak, kanımızı son damlasına
kadar dökmeyi göze almak ve kanlarını
son damlasına kadar dökmek, bizler
için tercih değil, yaşamsal bir zorunluluktur. O halde, nasıl örgütleneceğiz?
Güçlerimizi bir araya getireceğiz, ama
nasıl sorularını sormak ve cevaplamak
durumundayız.
Önceki yazımızda bu soruların cevaplarını başlıklar halinde verdik.
Dedik ki, “Nedir bu örgütler? Halkın
yönetim ve savaş örgütleridir. Halk
bu örgütleri aracılığıyla; yaşamını ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim, sağlık
vb. boyutlarıyla örgütleyecek, emperyalizmin ve oligarşinin askeri güçlerine
karşı kendini savunacak, emperyalizmin ve oligarşinin askeri güçlerine
darbeler vurarak, halkın iktidar alanını
genişletecek ve tüm ülkenin hakimi
haline getirecektir. Bu örgütler:
Halk Komiteleri
Halk Meclisleri
Halk Milisleri
Halk Ordusu
Halk Cephesi’dir.”
Neden bu örgütler?
Çünkü, bu örgütler; bir avuç ayrıcalıklı azınlık sınıfın tüm halkı yönettiği değil, halkın kendi kendini
yönettiği örgütlerdir.
Artık düzenlerini başlarına yık-

Öyle örgütler kuracağız ki
bu örgütler; eğitimden
sağlığa, konut sorunundan
yiyecek sorununa... tüm
sorunlarımızın çözüm yeri
olacak. Öyle örgütler
kuracağız ki bu örgütler;
bir avuç azınlığın
iradesinin, tüm halkın
iradesinin üzerinde
sayıldığı örgütler
olmayacak; tersine, eğitim
düzeyimize bakmadan,
toplumsal statülerimize
bakmadan, sadece ve
sadece toplumsal
üretimdeki yerimiz ve
emeğimize bakarak, söz ve
karar hakkımızı
kullanabildiğimiz,
irademizi birinci
dereceden
yansıtabildiğimiz
yerler olacak
makla kalmayacak, kendi iktidarımızı
kuracağız. Öyle örgütler kuracağız
ki bu örgütler; halkın kendi iktidarının
aracı olacak. Peki nasıl?
Öyle örgütler kuracağız ki bu örgütler; eğitimden sağlığa, konut sorunundan yiyecek sorununa... tüm
sorunlarımızın çözüm yeri olacak.
Öyle örgütler kuracağız ki bu örgütler; bir avuç azınlığın iradesinin,
tüm halkın iradesinin üzerinde sayıldığı örgütler olmayacak; tersine,
eğitim düzeyimize bakmadan, toplumsal statülerimize bakmadan, sadece ve sadece toplumsal üretimdeki
yerimiz ve emeğimize bakarak, söz
ve karar hakkımızı kullanabildiğimiz,
irademizi birinci dereceden yansıtabildiğimiz yerler olacak.
Öyle örgütler kuracağız ki bu örgütler; can ve mal güvenliğimizi sağlayacak. Bizi düşmanlarımıza karşı
koruyacak, savunacak, dahası iktidar
olabilmemiz için düşman güçlerini
etkisizleştirecek, yaşam alanlarımızdan başlayarak, mahallelerimizden,
köylerimizden, şehirlerimizden ve

nihayetinde vatan topraklarımızdan
söküp atacak örgütler olacak.
Öyle örgütler kuracağız ki hangi
düzeyde olursak olalım, halk olarak
bu örgütlerde yer almamızın önünde
bir engel olmayacak. Bir avuç işbirlikçi hain dışında hepimizin rahatlıkla
yer alabileceğimiz, çalışmalarına katılabileceğimiz, kendi öz örgütlerimiz
olacak.
“Bölgesel düzeyde ise, eski düzenin
yetkileri olan mandarenler ve eşraf,
Ağustos Devriminin parlamasıyla hemen her eyalet, bölge ve köyde iktidarı
asilere teslim etmişlerdi. 63 numaralı
yeni bir kararname ile, her kadamede
seçilmiş halk komiteleri oluşturuldu,
bunlar da her bölge için bir yönetim
komitesi seçtiler. Böylece, başkentten
bütün köylere kadar halkın iktidarı
yerleşti, kamu işlerini ele alarak bunları
halkın güven ve desteğiyle yönetti.”
(Vietnam Kazanacak)
İşte Halk Komiteleri, Halk Meclisleri, Milisler bu örgütlerdir. Milislerimiz ve gerillalarımızın birlikteliği
Halk Ordusunu oluşturur. Tüm bunların
ve halka ait diğer tüm legal, illegal,
demokratik kitle örgütlerinin toplamı
ise Halk Cephesini oluşturur.
Neden bugün? Neden üzerine
basa basa Halk Meclisleri, Halk Komiteleri, Milisler diyoruz?
Devrim için savaşan bir hareketin,
önündeki hedeflerden biri; halkı, kendi
kendini yönettiği örgütlerde örgütlemektir. Bu örgütler aracılığıyla Halk
İktidarı için savaştırmaktır. Bu nedenle,
bu örgütleri yaratmak, sadece bugünün
değil, tüm süreçlerin görevidir. Fakat,
öyle dönemler olur ki, bu görevi başarıyla yerine getirmenin koşulları her
zamankinden daha fazla oluşmuştur.
İkincisi; öyle dönemler olur ki, devrimi
ileriye taşımanın yolu, bu görevi başarıyla yerine getirmeye büyük oranda
bağlı hale gelmiştir.
İşte bu dönem, sözünü ettiğimiz
dönemdir. Emperyalizm ve oligarşi,
hareketimize yaşam hakkı tanımamak
istiyor. Bunu başarmak için yöntemi,
devrimci hareketimizin halkla bağını
koparmak ve halkı örgütsüz bırakmaktır.
Bu nedenle, çıkış yolu daha fazla halkı
örgütlemektir. Dayımızın dediği gibi:
“... Örgütlenmek, daha çok örgütlenmek

HALK İKTİDARINI KAZANALIM!
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ve halk kitlelerinin doğrudan söz ve
karar sahibi oldukları halk örgütlerini
yaratmak ve halkı savaştırmak, savaşı
halklaştırmak bugünkü vazgeçilmez
sorunumuzdur... Çünkü, “Gerçekten
yıkılmaz olan kale nedir? Kitlelerdir,
devrimi gerçekten ve içtenlikle destekleyen milyonlarca ve milyonlarca
halktır. Ne olursa olsun hiçbir gücün
yenemeyeceği gerçekten yıkılmaz kale
işte budur.” (Mao Seçme Eserler –
Cilt1 syf: 193)
Ve sürecimizin önemli diğer özelliği; oligarşinin krizi her zamankinden
daha fazla derinleşmiş, halkın düzenle
bağları her zamankinden daha fazla
zayıflamış, halkın düzenden kopuşu
hızlanmış, buna paralel olarak, oligarşinin kendi iç çelişkileri ve halka
yönelik baskıları artarken; aynı zamanda demokrasicilik oyunu büyük
oranda rafa kaldırılmış, düzenin tüm
kurumları büyük oranda halkın gözündeki meşruluk zeminini yitirmiştir. Bu
tablo iki sonucu olanaklı hale getirir,
birincisi; halkın kendi iktidarını kurmak
için dayanacağı temel halk örgütlerini
yaratmanın koşulları, önceki dönemlere
göre daha artmıştır. Yani, halkı halk
meclislerinde, halk komitelerinde, milislerde örgütlemenin koşulları daha
fazla artmıştır. İkincisi; bu örgütlere
dayanarak, halk savaşımızı büyütmenin
koşulları, önceki dönemlere göre daha
fazla artmıştır. Yani, Anadolu’nun tüm
yoksul mahalleleri ve Anadolu’nun tüm
dağları bizim olacak, hedefini gerçek
haline getirmenin koşulları daha fazla
artmıştır. Bu görevlerimizi başarmak
için: Halk Meclisleri, Halk Komiteleri,
Milisler...

Halk Meclisleri:
Oligarşinin Ahırına Karşı
Halkın Alternatifidir
Nedir Halk Meclisleri?
Halkın, gücünü birleştirdiği örgütlerdir.
Halkın, sorun ve taleplerini ortaklaştırdığı ve çözüm yollarını aradığı,
çözüm ürettiği örgütlerdir.
Halkın, söz-karar yetkisinin tamamen kendisinde olduğu, yaşamının
örgütlenmesinde ve sorunlarının çözümünde kendi iradesini ortaya koyabildiği örgütlerdir.
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Dayımızın dediği gibi:
“... Örgütlenmek, daha çok
örgütlenmek ve halk
kitlelerinin doğrudan söz ve
karar sahibi oldukları halk
örgütlerini yaratmak ve halkı
savaştırmak, savaşı
halklaştırmak bugünkü
vazgeçilmez sorunumuzdur...
Çünkü, “Gerçekten yıkılmaz
olan kale nedir? Kitlelerdir,
devrimi gerçekten ve
içtenlikle destekleyen
milyonlarca ve milyonlarca
halktır. Ne olursa olsun
hiçbir gücün yenemeyeceği
gerçekten yıkılmaz kale işte
budur.”
Halkın, bir yandan günlük sorunlarını
çözerken, diğer yandan daha fazla politikleştiği, politik sorunlarla ilgilendiği,
bugünden kendi kendini yönetmeyi öğrendiği politik örgütlerdir. Peki kimlerdir,
bu meclisleri kuracak ve bu meclislerde
yer alacak halk?
Devrimci hareket bu soruyu şöyle
cevaplar: “Türk-Kürt ulusundan ve
tüm milliyetinden başta işçi sınıfı
olmak üzere, yoksul ve orta köylülük,
tüm çalışanlar, şehir ve kır küçük üreticileri, esnaflar, sanatkarlar, memurlar,
öğrenciler, aydınlar, ulusal değerini
kaybetmemiş, ülkesinin bağımsızlığını
ve halkların özgürlüğünü isteyen, sömürü ve zulme karşı olan HERKESTİR...” (DHKP Parti Programı)
Yani, bir avuç emperyalizmin işbirlikçisi ve hain dışındaki herkes
halktır ve halk meclislerini kurma
görevi onlarındır ve halk
meclislerinde
yer alacak alanlar onlardır.
Soru: Halk
meclisleri nasıl
kurulacak?
Tüm halk
örgütleri, ya yukarıdan aşağıya
oluşturulurlar ya
da aşağıdan yukarıya örgütle-

nirler. Yani, kimi yerler vardır ki, bir
mahallede bir araya gelebilen 8-10 kişiyizdir, hatta 2-3 kişiyizdir. Bir araya
gelir ve halk meclisini oluştururuz. Bir
yandan, sorunlarımıza bu 2-3 kişilik
bile olsa birlikteliğimiz ve karar alma
mekanizmamızla çözüm üretirken, diğer
yandan adım adım halk meclisini, bulunduğumuz mahallenin tüm sokaklarına
kadar örgütler; halkın katılımını adım
adım genişleterek, yukarıdan aşağıya
tüm mahalleyi halk meclisinde örgütlemeyi hedefleriz. Ya da aşağıdan yukarıya, bir sokaktaki 2-3 kişi olarak bir
araya gelir, bir yandan bulunduğumuz
sokaktaki sayımızı artırırken; diğer yandan bir başka sokağa, bir başka sokağa
ve tüm mahalleye aşağıdan yukarıya
yayılmaya başlarız.
Ya da işçi alanında bir meclis örgütlüyorsak, 2-3 kişi bulunduğumuz
fabrikada, ya da atölyede bir araya gelir,
işçi meclisimizi oluşturur, bir yandan
işçi meclisimiz aracılığıyla, işçi olmaktan
kaynaklanan sorunlarımıza çözüm üretirken; diğer yandan, sayımızı 3 iken
5’e çıkarmaya, 1 fabrika ya da atölyede
örgütlü iken 2’ye çıkarmaya çalışırız.
Halk Meclislerimiz, halktan kopuk örgütlenmeler olmayacaktır. Bunun için
temel nokta, halkın sorunlarının çözüm
alanı olmayı başarmaktır. Halk bu örgütlenmelerde, sorunlarına çözüm aramak için yer alacaktır. Küçükten büyüğe
tüm sorunlarının çözümü için. Bugün
mahalledeki iki insan arasındaki sorunun
çözümü için işlevli olacak, halk bu
örgüt içinde bunun için yer alacaktır.
Yarın, mahalledeki evsiz insanların barınma sorununu çözecektir. Ya da bugün
kimi mahallelerimizde yapıldığı gibi,
halk çocuklarının sünnet sorununu çö-

HALK MECLİSLERİNDE BİRLEŞELİM MİLİSLERDE SAVAŞALIM!

Halk Meclisleri: Yoksullukla
Mücadele İçin
Milisler: Adaletsizlikle
Mücadele İçin
Ülkemiz yeni sömürge bir
ülkedir ve yeni sömürgecilik
ilişkilerinin yarattığı iki
temel sonuçtan birisi
yoksulluk, diğeri
adaletsizliktir. Halk
Meclisleriyle yoksulluğa
karşı mücadele edeceğiz,
Halk Milislerimizle
adaletsizliğe karşı mücadele
edeceğiz. Yeni
sömürgeciliğin özelliği,
halkın çok büyük ölçülerde
yoksullaştırılması, açlık ve
yoksulluğun halkın büyük
çoğunluğunu etkileyecek
düzeyde büyümesidir.
Bunun nedeni yenisömürgecilik ilişkilerinin
niteliğinde gizlidir.
zecektir. Yarın, çok daha büyük sorunların
çözümü halk meclislerinde aranacaktır.
Ve giderek, halkın iktidar sorununa
çözüm aradığı ve adım adım iktidar sorununun çözümünü ürettiği örgütlenmeler
olacaktır.
Halk, Halk Meclislerinde kendi sorunlarına çözüm üretmeyi başardıkça,
düzenin zaten halkın sorunlarıyla ilgisi
olmayan kurumlarından kopacak, ne düzenin mahkemelerine gitme gereği duyacak, ne burjuvazinin ahır gibi tepiştiği
meclisine ihtiyaç duyacak, ne de o

meclise kimlerin seçildiğiyle ilgilenecektir. Halk kendi meclisini işlevli hale
getirecek, kendi meclisini güçlendirmekle ilgilenecektir. Yani, halk meclisleri halkın düzenden adım adım kopup,
kendi iktidar organlarını yarattığı örgütler
olacaktır.
Halkın düzenden kopması ve kendi
iktidarı için mücadeleye atılması, ya
da bugün iktidar bilinciyle olmasa bile,
giderek iktidar bilincini edinebileceği,
ama bugün kimi ekonomik-akademikdemokratik sorunları için bir araya geldiği ve çözüm aradığı örgütleri de düzenin saldırı hedefi olmakta gecikmez.
Halk Meclisleri de saldırı hedefindedir.
O halde, halk meclislerinin diğer işlevi
ortaya çıkacaktır. Halk meclisleri düzenin saldırıları karşısında kendini ve
halkı savunma göreviyle de karşı karşıya
kalacaktır. Bunu, halk devriyelerini,
milisleri örgütleyerek yerine getirecektir.

Halk Meclisleri:
Yoksullukla Mücadele İçin
Milisler: Adaletsizlikle
Mücadele İçin
Ülkemiz yeni-sömürge bir ülkedir
ve yeni-sömürgecilik ilişkilerinin yarattığı iki temel sonuçtan birisi yoksulluk, diğeri adaletsizliktir. Halk Meclisleriyle yoksulluğa karşı mücadele
edeceğiz, halk milislerimizle adaletsizliğe karşı mücadele edeceğiz.
Yeni-sömürgeciliğin özelliği, halkın
çok büyük ölçülerde yoksullaştırılması,
açlık ve yoksulluğun halkın büyük çoğunluğunu etkileyecek düzeyde büyümesidir. Bunun nedeni yeni-sömürgecilik ilişkilerinin niteliğinde gizlidir.
Yeni-sömürgecilik ilişkileri, emperyalist
tekellere geçmiş sömürü yöntemleriyle
kıyaslanmayacak ölçüde avantajlar sağlamış, sömürüyü devasa boyutlarda ve
adeta ölçüsüzce geliştirmeleri olanağı
yaratmıştır.
Yeni-sömürgecilik ilişkileri ile emperyalizm artık sömürdüğü ülkeyi dış-

tan sömüren bir güç olmaktan çıkmış,
içselleşmiştir. İşbirlikçi oligarşiler aracılığıyla bir ülkeye giren emperyalist
tekeller, o ülkede ekonomiden siyasete,
askeri güçlerin organizasyonu ve kullanımından, iç ve dış politikaya, yönetim biçiminden, eğitim ve kültürüne
her şeyi belirler hale gelirler. Bunun
sonucu olarak çok büyük sömürü avantajları elde ederler.
Böylesi büyük bir sömürü ağı ancak
büyük bir baskı aracı ile ayakta tutulabilir. Bu da kuraldır. Bu nedenle de
yeni-sömürge ülkelerin tümünün yönetim biçimi açık ya da gizli ama faşizmdir. Faşizm, ekonomik adaletsizliğin, haklar ve özgürlükler, hukuk
açısından da büyük bir adaletsizlikle
büyütülmesi, katlanması anlamına gelir.
Öyle bir sonuç ortaya çıkar ki, artık o
ülkede yaşayan halkın, kişiliği, onuru,
ulusal gururu, toplumsal varlığı her
şey ayaklar altında, paspas haline getirilmiş, ortaya eğitimsizlik, faşizmin
yönetimi altında korkuları büyümüş,
kendi haklarının hem bilincinde olmayan, hem de artık kendi hakları
için mücadele dinamikleri zayıflamış
bir halk topluluğu oluşturulur.
O halde, halkın bu iki temel sorununu
çözmek için örgütleneceğiz. Bu iki temel
soruna halkın temel çözümü, halk meclisleri ve milislerde örgütlenmektir. Halk
bu örgütleri aracılığıyla, bir yandan örgütsel ve dolayısıyla siyasal güç haline
gelirken, bu güçler yardımıyla ekonomik
ve adalet sorunlarına çözüm bulmaktadır.
Halk Meclisleri, halkın bulunduğu alanlarda yaşamı örgütlerken, halkın yoksulluktan kaynaklı tüm sorunlarına adım
adım çözümler üretir. Örneğin halkın
açlık sorunu mu var? Ekim yapar, halkın
karnını doyuracak şekilde, en temel
besin maddelerini, en hızlı şekilde üretecek biçimler geliştirir. Ucuz ve tekellerin
ele geçirdiği pazarlama sistemini işlemez
hale getirir ve kendi örgütlü olduğu mahallelere tekellerin girişini engeller, halkın
esnaflarını tekellere ezdirmez, halkın
esnaflarının ve halk kooperatifi tarzı örgütlenmelerin yaşamasının koşullarını
yaratır ve bunlar aracılığıyla halkın ucuz
ve sağlıklı besin tüketiminin koşullarını
oluşturur. Kolektif üretim ve kolektif
tüketimi organize eder. Yani sayısız yöntemle, açlık, yoksulluk ve buna bağlı
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ortaya çıkan sorunlara karşı savaşır.
Diğer yandan ise, milislerde örgütlenir. Sınıflar mücadelesi ve
yeni-sömürgecilik ilişkileri gerçeği
ile düşünenler bilirler ki, açlık ve
yoksulluk yaratan büyük bir sömürü
ağı varsa, bu sömürü ağı içinde
demokrasi gelişmez. Sömürü ve
açlık ancak geçici de olsa, faşizmle
yönetilebilir, sürdürülebilir.
Bunun anlamı, yeni-sömürge
ülkelerde, bağımsızlık kazanılmadan, demokrasi mücadelesi kazanılamayacaktır.
Bunun anlamı, yeni-sömürge
ülkelerde, emperyalizme ve işbirlikçisi oligarşiye karşı savaşılmadan
demokrasi olmayacaktır.
Bunun anlamı, bir örgüt gerçekten halkın kurtuluşunu kendi
varlık nedeni yapıyorsa, savaş örgütü olmak zorundadır, Halk Savaşı
yürütmek zorundadır, Halkın İktidarını hedeflemek zorundadır.
Dolayısıyla da, halk savaşına göre
örgütlenecektir. İşte, halk savaşının
diğer bir örgütlenme biçimi milis örgütlenmeleridir. Milisler, gerilladan
farklı olarak, halkın her kesimini savaşa katabilecek örgütlerdir. “Gece
silahlı, gündüz külahlı” şeklinde tanımlanmışlardır. Nedir bunun anlamı?
Milisler, günlük yaşamını sürdürmek
zorunda olan, aile yaşamı içinde
çeşitli yükümlülükleri, kaygıları olan,
ama aynı zamanda devrim için, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için
savaşmak isteyen halkın, halk savaşında
aktif olarak yer almasının, düşmana
darbeler vurmasının araçları olan örgütlerdir. Evini, ailesini, ekonomik çalışma koşullarını bırakamayan insanlar,
bulundukları yerde bunları da sürdürerek,
dahası bunları sürdürmeyi kamufle olmanın da araçları yaparak, diğer yandan
en aktif şekilde halk savaşında yer alabilirler. Bunun için halk savaşı veren
ülkelerde halklar, milisler şeklinde örgütlenmişlerdir.
Halk, 24 saat düşman işgali altında,
düşmanla yüz yüze, düşmanın zulmü
ve adaletsizliği altında yaşam savaşı
vermektedir. O halde, bu yaşam savaşını
sürdürürken, düşmana karşı örgütlenmek, kendini savunmak, düşmanın adaletsizliğinin karşısına Halkın Adaleti

Halk bu örgütleri aracılığıyla,
bir yandan örgütsel ve
dolayısıyla siyasal güç haline
gelirken, bu güçler
yardımıyla ekonomik ve
adalet sorunlarına çözüm
bulmaktadır. Halk Meclisleri,
halkın bulunduğu alanlarda
yaşamı örgütlerken, halkın
yoksulluktan kaynaklı tüm
sorunlarına adım adım
çözümler üretir. Örneğin
halkın açlık sorunu mu var?
Ekim yapar, halkın karınını
doyuracak şekilde, en temel
besin maddelerini, en hızlı
şekilde üretecek biçimler
geliştirir. Ucuz ve tekellerin
ele geçirdiği pazarlama
sistemini işlemez hale getirir
ve kendi örgütlü olduğu
mahallelere tekellerin girişini
engeller, halkın esnaflarını
tekellere ezdirmez, halkın
esnaflarının ve halk
kooperatifi tarzı
örgütlenmelerin yaşamasının
koşullarını yaratır ve bunlar
aracılığıyla halkın ucuz ve
sağlıklı besin tüketiminin
koşullarını oluşturur.
olarak çıkmak, adeta yaşamsal zorunluluktur. Değilse, düşmanın karşısında
tümüyle silahsız, savunmasız kalmak,
düşmanın her türlü zulmüne karşı sessizlik ve sineye çekmek, halk için kader
haline getirilmiş olur. Hiçbir onurlu
halk, bunu kabul edemez, etmemiştir.
Halkın milisler ve çeşitli biçimlerde silahlı örgütlenmeler
yaratmaları da bu kabul edilemezliğin, halkın işgalci ve
faşist güçlere karşı direnmesinin, mücadelesinin ileri ve
etkili biçimlerinden biri olmuştur. Milisler bir yandan
Halkın Adaletini sağlarken,
aynı zamanda halk ordusunun
önemli bir askeri gücü olarak,
halk ordusunun oluşturulmasında görev üstlenirler. Mi-

lislerde eğitilen, yetişen savaşçılar,
gerilla ordusuna ve halk ordusuna da
savaşçı kaynağı olurlar.
“Bizim ordumuz halktan çıkan ve
halk için savaşan bir halk ordusudur.
Son on yıllardır halkımızın silahlı
güçleri, partizan grupları ve kendini
savunma müfrezelerinden uzmanlaşmış
askeri örgütlenmelere, küçük gerilla
gruplarından sonunda düzenli ordu,
bölgesel birlikler ve milisleri de kapsayan daha büyük birliklere, zayıf
teçhizatlı piyade askerlerinden kara,
hava ve deniz kuvvetlerini de içeren
ve daha modern teçhçizatlı bir orduya
doğru büyüdü, genişledi. Bu süreçte
partimizin halkın silahlı güçlerinin
yaratılmasıyla ilgili çizgisi ve görüşleri
aşama aşama hayata geçirildi.
Partimizin teorik düşüncesinde,
silahlı güçlerin yaratılmasındaki anahtar sorun, onlara bir sınıf karakteri,
bir devrimci karakter verilmesidir.
Ordumuz, işçi sınıfı partisinin önderlik
ettiği işçilerin ve köylülerin ve esas
olarak emekçi halkın halk ordusudur.”
(Vietnam Ulusal Kurtuluş SavaşıGiap)
Sonuç olarak:
- Yıkılmaz Olan Tek Kale Örgütlenmiş Halktır.
- Savaş Örgütü Tüm Halkı, Halk
Örgütlenmelerinde Birleştirir.
- Halk Meclisleri, Yoksullukla
Mücadele İçin; Milisler, Adaletsizlikle Mücadele İçin.
- Halk Meclisleri: Oligarşinin Ahırına Karşı Halkın Alternatifidir.
- Milisler bir yandan Halkın
Adaletini sağlarken, aynı zamanda
halk ordusunun önemli bir askeri
gücü olarak, halk ordusunun oluşturulmasında görev üstlenirler

HALK MECLİSLERİNDE BİRLEŞELİM MİLİSLERDE SAVAŞALIM!

+ Biz Diyoruz ki;
Halkı Birleştirmek, Halk Meclislerinde Örgütlemektir

HALKI BİRLEŞTİRMEYEN BİR DEVRİM
ZAFERE ULAŞMAZ!
✰ Biz diyoruz ki; halkı birleştirmek, halka güven duymak, halkın doğru düşüncelere, politikalara karşılık vereceğine inanmaktır.

✰ Biz diyoruz ki; ideolojimiz halkı örgütler, dönüştürür ve devrim safında
birleştirir. Halk meclislerinde örgütlenmek, hem devrimin ve iktidar perspektifimizin
yarattığı bir zorunluluk hem de ideolojimize duyduğumuz güvenin sonucudur.

✰ Biz

diyoruz ki; halkın birlik olduğu Halk Meclislerinde canlılık ve
dinamizm vardır, üretkenlik ve sahiplenme üst seviyededir. Ancak halkın söz ve
karar sahibi olmadığı örgütlenmeler her zaman hantallaşmaya, giderek düzen
içi olmaya başlayacaktır.

✰ Biz diyoruz ki; halk meclisleri hayatın, kavganın ve bilimin doğruladığı
örgütlenmelerdir. Örgütlenmek, birlik olmaktır ve halkın kendi gücünün farkına
varmasıdır.

✰ Biz diyoruz ki; halk sadece yanına gidilen, örgütlenen, destek-maddi güç
veren değildir. Halk örgütleyendir; mücadelenin asli unsurudur. Halk meclisleri,
halkımızın hak ve özgürlük mücadelesi içinde sorunların gerçek kaynağının
düzen olduğunu ve sorunların çözümünün de politikleşmek ve iktidar iddiasında
olduğunu gösteren örgütlenmelerdir.

✰ Biz diyoruz ki; düzenin büyüyen krizi halkı saflaştırır. Artan çelişkilerin
akacağı kanal halk meclisleridir. Bugün büyüttüğümüz mücadelemizin ortaya
çıkardığı bu önemli halk potansiyelini birleştirmek ve devrimin gücü haline getirebilmek için halkımızı halk meclislerinde örgütlemeliyiz.

✰ Biz diyoruz ki; halkı örgütlemek, halkı birleştirmek, ideolojiye güvendir,
halka güvendir. Hedefimiz anti-oligarşik, anti-emperyalist devrimdir ve bu
devrim kitlelerin eseri olacaktır.

✰ Biz

diyoruz ki; savaşı halklaştırmak, halkı savaştırmak için, halk
meclislerinde halkı birleştirelim.
9
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Başbakan Binali Yıldırım 4 Eylül’de gittiği Diyarbakır’da Kürdistan
için hazırladıkları ekonomi paketini
açıkladı.
2016-2017 yıllarında kullanılmak
üzere 202 milyon liralık bütçe ayırmışlar. Eşya kayıpları için halka para
ödenecek. 3 tane stadyum yapılacak.
15 hastane ve tabi 51 tane yeni karakol yapılacak. Toplam yedi bölgede
36 bin konut yapmaktan söz ediyorlar.
Bunları babalarının hayrına yapmıyorlar. Halka bedava verecekleri
şeyler de değil. Bu inşaat ve yatırımlar
tekellere kar sağlayacak. Bir boyutu
budur. Diğer yandan ise sürekli dile
getirdikleri meşhur bu ekonomik yatırımları yaparak “terörü bitirme”yi
hedefliyorlar.
Devlet önce azgınca saldırıyor,
yakıp yıkıp katlediyor, Kürt halkını
yerinden yurdundan göç ettiriyor,
sonra da “terörün yaralarını sarıyoruz”
yalanıyla ekonomik sömürü kanallarını açıyor. Onyıllardır değişmeyen
politikalarıdır.
Ne yazıktır ki Kürdistan’a ilişkin
sosyal ekonomik yatırım planları
Kürt milliyetçilerinin cephesinden
de çokça dile getirilmiştir. Öcalan
başta olmak üzere Kürt milliyetçi

hareketin önde gelenleri ekonomik
yatırım noktasında benzer açıklamalar
yapmışlardır. Yerli-yabancı tekellere
ya da Kürt halkını yok sayan, katleden
bu devlete seslenmişlerdir; gelin yatırım yapın diye...
Halkımızın kanını emen, asalak
Sabancılar için adeta gözyaşı döküyorlar. “Tam Kürt sorununun çözümünü
dile getirdiği için öldürüldü” dediler.
İş Sabancılar’dan medet ummaya kadar
gelmişti. Bu anlayış doğaldır ki devrimci
düşünemez, bilimsel düşünemez komplo teorileri yapar. Komplo teorileri
yaptılar bolca. Sabancı sömürücü, yerli
tekelci burjuvazinin en irilerindendir.
Türkiye halklarının kanını emerek,
emekçilerin alın terlerini, kursağındaki
ekmeği çalarak zenginliğine zenginlik
katmış bu mertebeye ulaşmıştır. Karı
için her şeyi savunur. Ülkelerini satarlar,
ülkemizi Amerika’ya satmışlardır. Kürt
sorununa da kendi çıkarları gözüyle
bakarlar.
HDP’li Hakkari milletvekili Adil
Zozani 2015 yılında yaptığı bir konuşmasında “Sabancı suikastının sebebi Diyarbakır’da fabrika kurmak
istemesiydi” diyor. Ve işadamı Halis
Toprak’ın iflasının nedeni olarak da
“Lice’ye yağ fabrikası kurması”nı

gösteriyor.
Öyle mi? Buyurun o halde AKP,
yeni ekonomik paketini açıklamış.
Pakette yok yok. Ne diyeceksiniz
şimdi? Neyi savunacaksınız artık?
Uzlaşmak, teslimiyet ve icazet
geri çekilecek, savunulacak hiçbir
şey bırakmıyor. Kürt halkının kurtuluş
savaşını tasfiye etmenin geleceği
nokta burasıdır.

AKP’nin Kürdistan İçin
Yeni Ekonomik Paketi,
Oligarşinin Terörünün
Ekonomik Boyutudur
“Başbakan Binali Yıldırım, Diyarbakır’da ‘Doğu ve Güneydoğu Yatırım
ve Destek Hamlesi’ programını açıkladı.
Binali Yıldırım ‘Terörden zarar gören
7 merkez için 10 milyarlık yatırım yapıyoruz. Sadece Diyarbakır Sur 1.9
milyar, Şırnak merkez, İdil, Yüksekova,
Nusaybin, Cizre ve Silopi için 7.5 milyar yatırım yapıyoruz’ dedi.” (Cumhuriyet, 4 Eylül 2016)
Sur, Şırnak, İdil, Yüksekova, Nusaybin, Cizre, Silopi... “Taş taş üstünde bırakmayın” diyerek katillere
emirler veren kendileri değilmiş gibi
terörist kendileri değilmiş gibi ko-

HALK MECLİSLERİNDE BİRLEŞELİM MİLİSLERDE SAVAŞALIM!

nuşuyor. Ve şimdi de “yaraları sarıyorlar”mış.
Dedik ya sözkonusu yatırım ve
ekonomik paketin iki anlamı var;
hem katilliklerini, halk düşmanı yüzlerini gizlemek hem de sömürü alanı
açmak. Paketteki kararlar da bunu
gösteriyor:
- “Öncelikle 7 merkez için 10
milyarlık toplam tutar olan yatırım
yapıyoruz.”
- “Bir ay sonra Cizre’de, aynı şekilde 2 bin 500 konut yükselecek, 2
ay içinde Yüksekova’da 1500 konut
yapımı başlayacak.”
- “Bu 7 merkezde gençlik ve
kadın merkezleri açacağız.”
- “Toplam 36 bin konut yapacağız
hak sahiplerine vereceğiz. Ancak evlerinden barklarından olan vatandaşlarımız konutları bitinceye kadar kirada oturacak kiralarını da biz ödeyeceğiz.”
- “Bu illerimizin - Diyarbakır,
Şırnak, Hakkari, Mardin il ve ilçeleri- imarı için yeniden alt yapısıyla,
üst yapısıyla yenilenmesi için 10
katrilyon lira para ayırıyoruz, hayırlı
olsun.”
- “Terör dolayısıyla evleri iş yeri
hasar gören vatandaşlarımızın bu zararlarını ödüyoruz. Eşya kayıtlarına
karşı da 255 milyon ödeme yapacağız.”
-“Batman’da 15 bin, Diyarbakır’da 33 bin, Malatya’da 25 bin seyirci kapasiteli toplam 3 tane stadyum
yapıyoruz.”
-“Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da toplam 23 ilde toplam konut
sayısı 67 bin olacak.”
- “Ayrıca 15 hastane yapıyoruz.
Toplam yatak kapasitesi 1640 olacak.”
- “51 yeni karakol yapılacak.”
- “Çocuklara 6 bin aileye verdiğimiz yardım kapsamını 10 bine çıkarıyoruz. Aile destek merkezi yapıyoruz.”
- “2016-2017 yıllarında kullanılmak üzere 202 milyon liralık bütçe
ayırdık.”
“Benim hoşuma giden kelime; yatırımdır” diyor Binali Yıldırım. Ne
için yatırım? Daha çok sömürmek için,
Kürt halkının gözünü boyamak için,
halk düşmanı yüzünü gizlemek için.

Kürt milliyetçileri
ekonomik kalkınmadan neyi
kastettiklerini yaptıkları
açıklamalarda, çağrılarda
gayet açık göstermişlerdir.
“İş adamlarına seslenen
Demirtaş, bölgenin her türlü
yatırıma müsait olduğunu
belirterek, ‘Güçlü sermayesi
olan Kürt iş adamları var,
artık görev aynı zamanda
onlarındır. Burada tarım,
hayvancılık, turizm ticaret her
alanda büyük bir potansiyel
var. Dolayısıyla da bir görev
de Kürt iş adamlarınındır.
Burada sanayi odaları, işveren
dernekleri ve yerel yönetimler
el ele verip istihdamı artırmak
ve işsizliği, yoksulluğu
önlemek için ciddi yatırımlar
yapmalıdır’ dedi.”
Yukarıdaki çağrı ve
açıklamalar bugüne kadar
yaptıkları onlarca çağrının
benzeridir.
Bu söylemlerde halkın
iktidarı yoktur. Bu söylemler
yurtsever, ilerici, devrimci bir
anlayışın söylemleri olamaz.
Bu söylemler düzen içi
söylemlerdir
Bu Devlet mi Ekonomik
Olarak Kalkındıracak,
Demokrasiyle
Buluşturacak?
Bu Söylemlerde
Halkın İktidarı Değil,
Düzen Arayışı Vardır
HDP Eş Genel Başkanı S. Demirtaş, Alman Deutsche Welle Kanalıyla yaptığı röportajda AKP’nin
Kürdistan’a yönelik ekonomik paketini “göz boyamaca” olarak değerlendirmiş.
Demirtaş şunları söylüyor: “Ha-

tırlanırsa 3 yıl önce Urfa, Diyarbakır ve Van’da çok görkemli basın toplantısıyla Güneydoğu’ya projeler açıklandı.
O projeler açıklandığında Güneydoğu Paris oldu, Güneydoğu
kurtuldu, işsizlik yoksulluk
bitti. Hükümet oraya tarihin
en büyük yatırımlarını yapacak,
milyonlarca kişiye istihdam yaratılacak, GAP bitecek dendi,
devasa projeler açıklandı. Bunların hiçbiri hayata geçirilmedi.
Bunların hepsi göz boyama,
gerçeklikten kopuk politikalardır.” (Deutsche Welle – Türkçe, 17 Haziran 2016)
3 yıl önce o meşhur “Çözüm
Süreci” gündemdeydi. AKP’ye
toz kondurmuyordunuz. Her
türlü krediyi tanımıştınız. AKP
eğer göz boyamışsa buna zemin
sunan siz oldunuz. 3 yıl önce
bunları demiyordunuz. Bunları
şimdi diyorsunuz.
“(...) Şimdi ‘PKK’nın yıktığı
yerleri biz yapacağız’ dediğin
zaman oradaki insanlar sana
olan milyonda güveni de kaybediyorlar zaten. Çıkıp, ‘evet
ben yıktım, hata yaptım, bu
politikalardan dönmek istiyorum, buraları ekonomik olarak
kalkındırmak, demokrasiyle de
buluşturmak istiyorum’ desen
insanlar buna saygı duyar, biz
de saygı duyarız. Ama hem yıkacaksın, hem de yapmamak
üzere bir aldatmaca paket açıklayıp göz boyama yapıp dünyanın tepkisini azaltmaya çalışacaksın, bu tam bir üç kağıtçılıktır.” (Deutsche Welle – Türkçe, 17 Haziran
2016)
Faşist bir iktidara saygı duyulmaz.
Faşist bir iktidardan halk için demokrasi ve halkın refahı beklenmez.
Böyle bir iktidar faşist olmaz.
AKP’den bunları bekleyen bir anlayış
düzen içi bir anlayıştır. Onun demokrasi anlayışı halk için demokrasi
değil, burjuva demokrasisidir. Ekonomik kalkınma dediği halkın kalkınması, refahı değil, tekellerin kazandığı bir kalkınmadır. Çünkü kapitalist bir düzende ekonominin kal-
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kınması tekeller lehinedir. Eğer gerçekten halk için bir ekonomik kalkınmadan söz edilecekse bu böylesi bir
düzende değil, halkın iktidarının olduğu
devrimci bir düzende gerçekleşebilir.
Kürt milliyetçileri ekonomik kalkınmadan neyi kastettiklerini yaptıkları
açıklamalarda, çağrılarda gayet açık
göstermişlerdir.
“İş adamlarına seslenen Demirtaş,
bölgenin her türlü yatırıma müsait olduğunu belirterek, ‘Güçlü sermayesi
olan Kürt iş adamları var, artık görev
aynı zamanda onlarındır. Burada tarım,
hayvancılık, turizm ticaret her alanda
büyük bir potansiyel var. Dolayısıyla
da bir görev de Kürt iş adamlarınındır.
Burada sanayi odaları, işveren dernekleri
ve yerel yönetimler el ele verip istihdamı
artırmak ve işsizliği yoksulluğu önlemek
için ciddi yatırımlar yapmalıdır’ dedi.”
Yukarıdaki çağrı ve açıklamalar
bugüne kadar yaptıkları onlarca çağrının benzeridir.
Bu söylemlerde halkın iktidarı yoktur. Bu söylemler yurtsever, ilerici,
devrimci bir anlayışın söylemleri olamaz. Bu söylemler düzen içi söylemlerdir.

Emperyalizm ve
Oligarşiden Beklentinin
Sonu Yoktur! Bu Anlayış
Kendini Tüketir,
Savunacak Bir Şeyi
Kalmaz
Faşist düzenden demokrasi bekliyor, “kalkınma” bekliyor. Devletten,
AKP’den, MHP’den, tekellerden, Sabancı’dan, TÜSİAD’dan, emperyalistlerden, NATO’dan, AB’den... demokrasi beklemişlerdir. Bunlara güvenmişler ancak halka, devrimcilere
asla güvenmemişlerdir.
Bakın ne diyor A. Öcalan: “Eski
Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar
Okkan’ın şehit edilmesinin Hizbullah’ın yapacağı bir iş olmayacağı,
‘Olsa dahi taşerondur. Sabancı cinayeti
de böyle olmuştu. O zaman da Sabancı
Kürt sorunu hakkında kitap hazırlamıştı. Sonra 25. Kata çıkıp öldürdüler.
Bu emniyet müdürü de yasal çizgide
çalışan biriydi.”
Devrimci bir eylemle, kimin yap-
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tığının belli olmadığı, kimsenin savunmadığı bir eylemi aynı kefeye koyan, devrimci eylemi “cinayet” olarak
niteleyen çarpık bir anlayış vardır karşımızda. Benmerkezcilik gözleri kör
etmiştir. Ona göre Sabancı Kürt sorununu gündeme getirdiği için böyle
olmuştur.
Ne yapmış Sabancı?
Sabancı, 1995 yılında İstanbul Sanayi Odası’ndan bir heyetle birlikte
Diyarbakır’ı ziyaret etmiş ve bu geziden sonra “Doğu Anadolu Ekonomik
ve Sosyal Kalkınma Politikaları Raporu”nu hazırlamış. Bu raporda bölgede yatırımların teşvik edilmesi ve
artırılması için bir sistem geliştirmeyi
önermiş. Ve Sabancı “İspanya ve İngiltere’de de bu tür olaylar meydana
geldi. Onları inceleyelim” dedi. Bu
sözleri “Sabancı BASK modeli önerdi”
şeklinde basına yansıyınca “Ben ‘Bu
modelleri inceleyelim’ dedim. ‘BASK
modelini aynen getirelim’ diyemem”
açıklama yaparak söylemini düzeltti.
Parti-Cephe’nin ’96 Ocak’ın da
Sabancı’nın ikiz kulelerine çıkarak
yaptığı Sabancı eylemi “Kürt sorununu
gündeme getirdiği” için yapıldı denilerek çarpıtılmaya, bulandırılmaya çalışıldı. Başka hiçbir eylemde yapılmadığı kadar komplo teorileri geliştirildi bu devrimci eylem üzerine.
Oligarşinin politikası anlaşılırdır;
devrimci eylemi karalamak, etkisini
düşürmek, halkta yarattığı sempatiyi
azaltmak için komplo teorileri geliştirir,
bu da psikolojik savaşın bir biçimidir.
Ancak aynı komplo teorilerini yurtsever, ilerici olduğu iddiasındaki bir
anlayış gündeme getiriyorsa o halde
onun yurtseverliği, ilericiliği tartışılırdır.
Bakın şu anlayışa, bir ilkokul çocuğu
dahi böylesine basit, apolitik değerlendiremez; HDP Hakkari Milletvekili Adil
Zozani 2015 yılı ocak ayında yaptığı
bir açıklamada “Halis Toprak’ın başına
gelenlerin sebebi Lice’deki yağ fabrikasıydı. Başına gelenlerin sebebi buydu.
Orada açtığı yağ ve mermer fabrikası
Toprak’ı bu hale getirdi. Hedefe koydu”
diyor. Sabancı’nın Toprak’la Diyarbakır’da fabrika kurma girişimi başlattıklarını hatırlatan Zozani açıklamasını
şöyle sürdürüyor: “İddia ediyorum Sakıp
Sabancı’nın, Sabancı ailesinin başına

gelenler suikastlar vs. bu kararla bağlantılıdır. Sonradan Sabancı bu olup
bitenlerden sonra Diyarbakır’da fabrika
kurmaktan vazgeçti.”
Kimsin sen, neyi iddia ediyorsun?
İddianın ispatı nedir? Komplo teorisinden başka bir ispatları yoktur. Benmerkezci, her şeyin odağına “Kürt
sorununu” koyan bir anlayışla düşünmekten başka bir ispatları yoktur.
Bir kez daha soralım: H. Toprak
kimdir? Sabancılar kimdir?
Hayırsever işadamları mıdır? Türk
ve Kürt halkına iş olanağı sağlayan,
ekmek kazandıran işçi emekçi dostları
mıdır? Bu asalaklar, sömürücüler olmadan işçi ve emekçiler hayatlarını
sürdüremezler mi?
Kürt milliyetçilerine göre Kürt halkı, emekçileri bu asalak sömürücülere
mahkumdur. Tıpkı sömürücü kapitalist
düzene mahkum oldukları gibi.
Hayır, Kürt sorununu çözme diye
bir sorunları kalmamıştır. Bu sorunda
düzen içileşmekte kullandıkları bir
malzeme, bir araç haline gelmiştir.

Çözüm Anti-Emperyalist
Anti-Oligarşik Devrimdir
Çözümün Öncüsü
Parti-Cephedir
Kürt halkını bu sömürücü, kapitalist
düzene mahkum edenlerin, asalak tekellere mahkum edenlerin, ABD, AB
emperyalistlerinden, NATO’dan, tekellerden çözüm bekleyenlerin Kürt sorununu çözme diye bir sorunları yoktur.
Bütün dert, Kürdistan’da savaşı
bitirmektir, mücadeleyi tasfiye etmektir.
Savaşı bitirin, gelin Kürdistan’a yatırım
yapın, burada çok potansiyel var diyor
Kürt milliyetçileri. “Terörü bitireceğiz,
bölgeye yatırım yapacağız” diyor oligarşi.
Kim ne yaparsa yapsın, Kürt halkı;
halklarımızın kanını emen Sabancılarla,
Koçlarla, tekellerle ve onların sömürü
düzenleriyle uzlaşmayacaktır. Bu düzenin kendisi gibi Kürt milliyetçileri
de çaresizdir, tıkanmıştır, çözümsüzdür.
Halkın devrimci iktidarı dışında,
anti-emperyalist anti-oligarşik devrim
dışında Kürt ve Türk halklarının çözümü yoktur. Bu çözümün Parti-Cephe
dışında öncüsü yoktur.
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DEVRİMCİ EYLEM ÇİZGİSİ VE PKK’NİN YANLIŞ EYLEM ÇİZGİSİ
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Milliyetçi Poyitikalar Kendisini
Eylem Anlayışında Nasıl Gösterir?
Milliyetçilik burjuva ideolojisidir. Ve bu ideoloji halkı
düşman görür. Halka güvenmez.
Halkı kullanılacak, aldatılacak
bir “nesne” olarak görür. Halkın
çıkarlarını esas almaz. Kuracağı
iktidar halkın devrimci iktidarı
değildir.
Burjuva ideolojisinin yön
verdiği milliyetçi politikalar
eylem anlayışına da yansır.
Ayrı devrim, ayrı örgütlenmeyi savunan, milliyet temelinde
örgütlenmeyi esas alan Kürt milliyetçiliği, eyleminde de birleştiren, saflaştıran değil; bölen ve
ayrıştırandır. Dahası saflaşmayı
devrim lehine değil; düzen lehine
yapar. Kürt ve Türk halklarını
birbirine düşman yapar. Oligarşinin halkları birbirine düşman
eden şovenist politikalarına zemin
sunar.
PKK’nin eylemlerinde Kürt
halkının talepleri, ne istediği,
yaşadığı acılar, haklılığı değil,
PKK’nin eylemlerinin halka
verdiği zararlar, eylemin hedefinin belirsizliği tartışılır.
Bu durum ülkemize özgü
bir durum değildir sadece. Milliyetçi politikaların olduğu her
yerde durum aynıdır.

karşı şiddet uygulayan, silah çeken, katleden, yaralayanlar halka
karşı neler yapmazdı.
Otoritesini, gücünü ideolojisinden değil, baskıdan, şiddetten
ve yarattığı korkudan almak milliyetçi politikaların özünde vardır.
Halka zarar veren eylemler bu
politikalardan beslenir. Eylemlerinde halkın güvenliğini almaz,
kolaycı ve özensizdir. Bugün yaşandığı gibi ise “Türk halkı sessiz
kalarak onayladığı bu savaşın
mağduru olmaya mahkumdur”
diyerek doğrudan halkı hedef almayı meşrulaştırır.
Dolayısıyla geçmişten günümüze PKK’nin halka zarar veren
eylemleri hiçbir zaman “münferit” olmadı.
Çünkü, halka zarar veren eylem bir değil, iki değildir. Sayısız
örnekleri vardır.
Çünkü, Kürt milliyetçileri halka zarar veren eylemlerini kimi
zaman hiç üstlenmeyerek, kimi
zaman dolaylı üstlenerek, kimi
zaman “bizim böyle bir talimatımız yok, yerel güçlerimizin insiyatifi” diyerek dolaylı ya da dolaysız savunmuştur.
Çünkü, halka zarar veren eylemlerle ilgili tüm halka ciddi,
sorumlu, bir daha tekrar etmeyeceğini
ortaya koyan bir özeleştiri vermemiştir.
Verdiği zararları telafi etme yoluna
gitmemiştir. Bırakalım özeleştiriyi,
özür dilemeyi, kimi kez açıklama dahi
yapmamıştır.
Çünkü, özeleştiri vermiş olanlar bir
daha yaşanmaması için önlemler alırlar,
olayı araştırır ve kendi içinde hukukunu
işleterek sorumlu olanlara ceza verir.
Bunların hiçbirini yapmamıştır Kürt

Milliyetçilik burjuva ideolojisidir.
Ve bu ideoloji halkı düşman görür.
Halka güvenmez. Halkı kullanılacak,
aldatılacak bir “nesne” olarak görür.
Halkın çıkarlarını esas almaz.
Kuracağı iktidar, halkın devrimci
iktidarı değildir. Burjuva ideolojisinin
yön verdiği milliyetçi politikalar,
eylem anlayışına da yansır.
Ayrı devrim,
ayrı örgütlenmeyi savunan, milliyet
temelinde örgütlenmeyi esas alan
Kürt milliyetçiliği, eyleminde de
birleştiren, saflaştıran değil bölen ve
ayrıştırandır. Dahası saflaşmayı
devrim lehine değil, düzen lehine
yapar. Kürt ve Türk halklarını
birbirine düşman yapar. Oligarşinin
halkları birbirine düşman eden
şovenist politikalarına zemin sunar.
PKK’nin eylemlerinde Kürt halkının
talepleri, ne istediği, yaşadığı acılar,
haklılığı değil, PKK’nin eylemlerinin
halka verdiği zararlar, eylemin
hedefinin belirsizliği tartışılır.

Kürt Milliyetçilerinin
Halka Zarar Veren
Eylem Anlayışı
“Münferit” Midir
Yoksa Bir Tarz Mıdır?
Kürt milliyetçilerinin halka zarar
veren eylemleri yeni değildir. PKK
siyaset arenasına çıktığından bugüne
sayısız olumsuz, yanlış eylemin ger-

çekleştiricisi oldu. Diyebiliriz ki bu
konuda Türkiye devrimci hareketine
olumsuz bir gelenek bıraktı.
PKK, kendi varlık şartını, dışındaki
devrimci, yurtsever hareketleri etkisizleştirmekte gördü. İdeolojisine güvensizlik, burjuva ideolojisinden etkilenme, sonuçta devrimci, yurtsever,
ilerici hareketlere karşı şiddeti beraberinde getirdi.
Devrimci, yurtsever, ilerici güçlere
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milliyetçileri.
“Sivil kayıplardan dolayı üzüntü
duyuyoruz” derler. Ancak arkasından
da eklerler “bu bir savaş gerçeğidir”,
“savaşın mağduru olmaya mahkumsunuz” derler.
Burada üzüntü yoktur. Burada özür
yoktur. Çünkü halkın zarar görmesi
kafalarında meşrudur. Halka güvenmezler, inanmazlar, halkı dost olarak
görmezler.
“Gerçekleştirdiğimiz eylemlerde savaşın kaçınılmaz bir sonucu olarak sivil
kayıpları yaşanmıştır, yaşanmaktadır. Bu
yönüyle de ölümlerin sorumluluğu AKP
faşist rejiminindir. Bilinmesini isteriz ki;
Kürdistan’da sivil Kürtler savaşın kaçınılmaz sonucu olarak değil, hedef alınarak
katledilmektedir. Eylemimiz ardından yaşanan sivil kayıplar sonucunda yaratılan
atmosferde, kamuoyunun yalnızca Cizre’de 300’ün üzerinde sivil insanımızın
hedef alınarak vahşice katledilmesi, cenazelerin yakılması, verilmemesi üzerinden Kürt halkına yaşattırılan acıları
anlamalarını umuyoruz.” (Ankara Kızılay’da halktan 38 kişinin öldüğü eylem
sonrası TAK adına yapılan açıklamadan)
Bu açıklamada üzüntü de yoktur.
“Biz Kürdistan’da acı çekiyoruz, biraz
da siz acı çekin de bizi anlayın” deniliyor düpedüz.
Hayır bu halkın bakışı değildir. Bu
milliyetçilerin bakışıdır. Acı çeken bir
halk başka bir halkın acı çekmesini istemez.
Halka zarar veren eylemlerin sorumluluğundan kaçmak, savaşta düşman
karşısında adeta papaz cellat rolü oynamak için TAK diye bir örgüt kurulmuştur. TAK ile PKK’nin örgütsel bir
bağlantısı var mıdır yok mudur çok da
önemli ve belirleyici değildir. Önemli
ve belirleyici olan TAK ve PKK’nin
aynı ideolojiden beslendikleridir, aynı
kafaya sahip olduklarıdır, milliyetçi
politikaları esas aldıklarıdır.
ML’ler bu açıdan da kesin biçimde
Kürt milliyetçilerinden ayrılırlar.
Eylemlerde öncelikle halkın güvenliğini düşünürler. Halka zarar gelmeyecek şekilde eylemlerini planlarlar.
Tüm bunlara karşın halka zarar verilen
durumda özür dilenir, telafi etmeye
çalışılır.
“Tüm hassasiyetimize rağmen hiçbir

şekilde hedefimiz olmayacak gazeteci
lerdir” denilerek eylemi PKK’nin yapolduğu söylenen Didem Tuncay da eymadığı savunuldu. Ve devamında şunlar
lemde yaralanmıştır. İstemeyerek neden
söyleniyor: “Evet PKK disiplinli bir haolduğumuz bu yaralanmadan dolayı
reket. Ama halk nezdinde tümüyle yüzde
Didem Tuncay’dan, ailesinden, halkıyüz hakim olabileceğiniz bir durum söz
mızdan ve basın emekçilerinden özür
konusu değildir. Öyle bir zemin oluştu ki
diliyoruz. Didem Tuncay’ın bir an evvel
bu zeminde her türlü olay gelişebilecek
sağlığına kavuşmasını istiyoruz. Didem
durumdadır. Eğer çatışma zemini yaraTuncay ve ailesinin kabul etmesi dutılırsa zaten çok basit olaylar bile büyük
rumunda tüm hastane masraflarını
sonuçlara neden olabiliyor.” (KCK Dış
karşılayacağımızı belirtmek istiyoruz.”
İlişkiler Sözcüsü Demhat Agit, BBC
(DHKC Açıklaması)
Türkçe’ye yaptığı açıklamadan)
Burjuva medya bu açıklamayı
Bu nasıl bir örgüt? Ben denetleye“DHKP-C, Ankara ABD Büyükelçilimiyorum diyor. Her türlü olay gelişeği’nde meydana gelen patlamada yabilecek durumdadır diyor. Kendisini
ralanan gazeteci Didem Tuncay’dan
adeta inkar ediyor.
özür dileyerek hastane masraflarını
Ancak bu açıklama da sorumluluğu
karşılamak istediklerini açıkladı.” diortadan kaldırmaz. Eğer böyle ise bu
yerek duyurmuştur. Bu meşruluğun
gücüdür, bu halka açık“Gerçekleştirdiğimiz eylemlerde
lığın, haklılığın gücüdür.
savaşın kaçınılmaz bir sonucu olarak

Bir Örgütte
O Örgütten
Bağımsız Eylem
Olur Mu?
Olursa Bu Nasıl
Bir Örgüttür?
Bir örgütte, o örgütten bağımsız bir eylem
yapılamaz. Yapılıyorsa
eğer o örgüt nasıl bir
örgüttür? O örgütün
içinde düşmanlar cirit
atıyor demektir? Değilse yapılan eylem üstlenilir ve gereği de yapılır. Kürt milliyetçileri
sorumluluktan kaçmak,
muhasebeden kaçmak
için kendi adına yapılan
eylemleri kendisinden
bağımsız gibi göstermiştir. Bu konuda pek
çok örnek içinde iki
farklı örnek verebiliriz.
Ceylanpınar’da iki
polisin ölümünün ardından PKK adına yapılan
açıklamada; “Bunlar
PKK’den bağımsız birimler. Bize bağlı olmayan, kendi içlerinde örgütlenmiş olan yerel güç-

sivil kayıpları yaşanmıştır,
yaşanmaktadır. Bu yönüyle de
ölümlerin sorumluluğu AKP faşist
rejiminindir. Bilinmesini isteriz ki;
Kürdistan’da sivil Kürtler savaşın
kaçınılmaz sonucu olarak değil, hedef
alınarak katledilmektedir. Eylemimiz
ardından yaşanan sivil kayıplar
sonucunda yaratılan atmosferde,
kamuoyunun yalnızca Cizre’de 300’ün
üzerinde sivil insanımızın hedef
alınarak vahşice katledilmesi,
cenazelerin yakılması, verilmemesi
üzerinden Kürt halkına yaşattırılan
acıları anlamalarını umuyoruz.”
(Ankara Kızılay’da halktan 38 kişinin
öldüğü eylem sonrası TAK adına
yapılan açıklamadan)
Bu açıklamada üzüntü de yoktur.
“Biz Kürdistan’da acı çekiyoruz, biraz
da siz acı çekin de bizi anlayın”
deniliyor düpedüz.
Hayır bu halkın bakışı değildir. Bu
milliyetçilerin bakışıdır. Acı çeken bir
halk başka bir halkın acı çekmesini
istemez.

HALK MECLİSLERİNDE BİRLEŞELİM MİLİSLERDE SAVAŞALIM!

örgüt önlem almalıdır. Kendi denetimi
dışında olan eylemleri mahkum etmelidir. Kürt milliyetçileri bunu da
yapmazlar.
Bir başka örnek de Kürt milliyetçilerinin Cephe’ye, Cephe’nin kurumlarına saldırdığı örneklerdir. Kürt milliyetçileri son yıllarda 2004, 2005,
2006, 2007, 2009’da ve son olarak
da 2014’de Cephelilere saldırdı, kurumlarını yaktılar.
Kürt milliyetçileri hiçbir saldırıyı
doğrudan ve açıktan “biz yaptık” diye
savunamadılar, savunmadılar. Yapanların “kendi çevreleri olduğunu”, “kitlelerini tutamadıklarını” söylediler.
Savunmadıkları bu saldırıları mahkum
da etmediler.
Gerçek şudur; PKK gibi merkezi
bir örgütte onun iradesi dışında bir
eylem olmaz. İdeolojik olarak zayıf
ve haksız olduğu için yaptığını açıktan
savunamaz. Yaşanan budur.

Devrimci Eylem ile
Milliyetçi ve Dinci
Eylemler Arasındaki
Farkın Temeli
İdeolojiktir, Sınıfsaldır
Biz kimiz? Ne için savaşıyoruz?
Kime karşı savaşıyoruz? Dost kim,
düşman kim?
Bu sorulara vereceğimiz cevaplar
bizim sınıfımızı, safımızı, ideolojimizi
belirler.
İki ideoloji, iki sınıf vardır: proletarya ve burjuvazi.
Devrimciler, ML’ler proleter ideolojinin temsilcisi, burjuva ideolojisinin
düşmanıdırlar. Ve ideolojilerinin gereği
kapitalist düzene karşı sosyalist bir
düzen için savaşır. Halkın iktidarı için
savaşırlar.
Kapitalist ya da sosyalist-halkçı
bir düzen. Tarih bunların dışında üçüncü bir toplumsal düzen tanımamaktadır.
Bir toplumsal düzen bu ikisinden
birine denk düşer.
Biz sınıfsız, sömürüsüz bir düzeni,
sosyalizmi hedefliyoruz. Özel mülkiyete son verdiğimiz yerine toplumsal
mülkiyeti koyduğumuz bir düzendir
bizim hedefimiz.
Bu düzeni işçi sınıfı, yanına köylülüğü ve küçük-burjuvaziyi de alarak

Halka Zarar Veren Eylem, Halkın
Katledilmesini Meşru Gören
Anlayış Düzeniçiliğin Sonucudur
Oligarşiyi Uzlaşmaya Zorlamak İçin
Yapılan Eylemlerden Halkın Yararına
Bir Sonuç Çıkmaz

kuracaktır. Köylülük ve küçük-burjuvazinin çıkarları devrimden yanadır.
Sosyalizmden yanadır.
Kurulacak iktidarın, düzenin ahlakını, kültürünü, adaletini, ideolojisini
eyleminde, söyleminde ortaya koyar.
Bunu yapmazsa iktidarını kuramaz,
bu iktidarı yaşatamaz.
Milliyetçi, dinci anlayışın savunduğu düzen kapitalist düzendir. Toplumsal çelişkiyi sınıfsal bir zemine;
proletarya-burjuvazi; ezen-ezilen; sömüren-sömürülen üzerine değil milliyet, din, mezhep temeli üzerine oturtur.
Bu yanıyla milliyetçi, dinci anlayışlar burjuva ideolojisine dayanırlar.
Ondan etkilenirler. Halka bakışları
da, halka yönelik politikaları da, eylemleri de, adalet anlayışları da burjuva
ideolojisinin sonuçlarını taşır.

Halka Zarar Veren Eylem
Halkın Katledilmesini
Meşru Gören Anlayış
Düzeniçiliğin Sonucudur
Kürt milliyetçileri bir yandan halka
zarar veren eylemler yapıyorlar, dahası
bunu meşrulaştırıyorlar; “Türk halkı
sessiz kalarak onayladığı bu savaşın
mağduru olmaya mahkumdur.” Diğer
yandan Amerikan emperyalizme, AB
emperyalizmine, Türkiye oligarşisine
çağrı yapıyorlar; “çözüm sürecine dönülsün”, “barış” vb. diyorlar.
Kürt milliyetçileri iktidar hedeflerini yitirmiştir. İktidar ve devrimden
uzaklaşanlar halkı örgütlemekten de
uzaklaşırlar. Söylemde de olsa savundukları, belli etkilenmeler taşıdıkları
sosyalizm inancını yitirmişlerdir. Em-

peryalizmin Yeni Dünya Düzenine
boyun eğmişlerdir. Silahlı mücadele
çizgisi iktidar için bir araç olmaktan
çıkmış; barış, çözüm süreci dedikleri
düzen içileşmek ve teslimiyet için bir
araca dönüşmüştür.
Tarihsel haklılık ve meşruluklarını
kaybetmişlerdir. Haklılık ve meşruluk
sahip olunan ideolojide, kime-neye
karşı ne uğruna savaşıldığındadır.
PKK bu savaşı kazanamayacağını
daha baştan kabullenmiştir. “Devletle
pata durumdayız ve birbirimizi yenemeyiz” demişlerdir.
Biz ise; “... Devleti yenemeyiz düşüncesi umutsuz bir düşüncedir ve bu
düşüncenin kaynağı tarihsel haklılığına
ve meşruluğuna inanmamaktır. İdeolojik zayıflıktır.
Her şeyden önce böyle bir düşmanın
en başta tarihsel, siyasal, ideolojik
olarak yenilmiş olduğunu bilmeliyiz.
Ezilen, sömürülen halklar tarihsel ve
siyasal açıdan bu savaşı kazanmış durumdadırlar. Bu tarihsel haklılıktır, tarihsel zorunluluktur. Bu sınıflar savaşının,
Marksizm-Leninizm biliminin yasasıdır.
Büyük ustalar ‘tarihin tekerleği geri
çevrilemez’ derler. Tarihin tekerleği hep
ileriye doğru döner. Bu gerçek şunu
işaret eder; sömürücüler ne kadar güçlü
olurlarsa olsunlar tarihin çöplüğüne
atılacaklardır. Elbette bu durum asla
kendiliğinden olmayacaktır. Sömürücüleri tarihin çöplüğüne göndermek
halkların haklı savaşlarıyla olanaklıdır.
Bu savaşta halklar, tarihin kendilerinden
yana olduklarını bilirler, tarihsel haklılıklarını bilirler. Bunun gücüyle savaşırlar ve kazanırlar” diyoruz.
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Oligarşi, 1984 Ölüm Oruçları sonrasında zamana yayarak Tek Tip Elbise
dahil bir çok konuda geri adım attı.
Ancak tutsaklara saldırma ve teslim
alma konusunda en küçük fırsatı dahi
değerlendirip saldırmaya devam etti.
Bu her dönem böyle olmuştur.
Anavatan Partisi (ANAP) iktidarında Adalet Bakanı Mehmet Topaç tüm hapishaneleri kapsayan bir
genelge yayınlandı. 1 Ağustos
1988'den itibaren derhal uygulamaya
geçilmesi istenen genelge ile siyasi
tutuklu ve hükümlülere yönelik yeni
bir saldırı dalgası başlatıldı.
Uygulamaya sokulması istenen genelgede neler yoktu ki? Yeni yaptırım
ve dayatmalar. Yeni baskılar. Yeni hak
gaspları. Ve en önemlisi siyasi tutukluların büyük özverilerle geri püskürttüğü tek tip elbise uygulamasına yeniden dönülmek istenmesi. Kısaca oligarşi, eskiden yapamadıklarını yeniden
yapma istediğini ortaya koyuyordu.
Siyasi tutukluluk hakkına yönelik
doğrudan bir saldırı niteliği taşıyan
"1 Ağustos genelgesi" kazanılmış
hakları gasp etme, başta tek tip elbise
olmak üzere siyasi tutsaklar tarafından
ısrarla reddedilmiş çeşitli dayatmaları
yeniden gündeme getirme gibi bir
yenilik (!) taşıyordu.
Genelgeye göre tutuklu ve
hükümlülerin;
1- Tek tip elbise giymeleri yeniden
zorunluluk haline getiriliyor,
2- Ziyaret ve avukat görüş süreleri
kısıtlanıyor,
3-Havalandırma saatleri azaltılıyor,
4- Mektup yazmalarına sınırlama
getiriliyor,
5- Dışardan yiyecek almaları,

Özgür Tutsaklık Direnişlerle Yazılmış
Tarihsel Bir Birikimdir

DİRENME KARARI ALMAK; DAHA
BAŞTAN ZAFERİ KAZANMAKTIR!

içerde tüp, ocak,
ısıtıcı vb. kullanmaları yasaklanıyor,
6- Saç, sakal ve bıyık bırakmaları
yasaklanıyor,
7- Ziyarette eşya alımları kısıtlanıyor,
8- Radyo, teyp, daktilo, müzik
ve resim aletleri yasaklanıyor,
9- Kitap ve dergi alımına büyük
kısıtlamalar getiriliyor,
Bütün bunlara ek olarak, tutuklu
ve hükümlülerin hemen her davranışı
"suç" kabul edilerek yeni disiplin
cezaları uygulamaya sokuluyor.
Örneğin;
1- Tek tip elbise giymeme,
- Eğitim ve derslere katılmama,
- İstiklal Marşı söylememe,
- Toplu olarak dilekçe verme,
- Tutukluların birbiriyle haberleş
mesi, disiplin cezası gerektiren fiiller
olarak belirtiliyor. Yine tutuklu ve
hükümlülerin;
— Açlık grevi yapmaları, slogan

atmaları, marş söylemeleri, mahkemelerde ifade vermemeleri, yemek almamaları, mahkemeye gitmek istememeleri, sayım vermemeleri, havalandırmaya çıkmamaları, sessiz direniş yapmaları da
disiplin cezasını gerektiren fiiller
içinde sayılıyor. Kısaca tutuklu ve
hükümlülerden her denileni yapmaları, hiçbir direnişe kalkışmamaları
isteniyor, bunları yapmaları halinde
cezalandırılacakları belirtiliyor.
Genelgede dile getirilen yeni uygulama ve yasaklar bunlarla da sınırlı
kalmıyor.
Okuyanı şaşkınlığa düşürecek yasaklar birbirini izliyor.
Disiplin suçu işleyenleri idareye
haber vermemekte disiplin cezası almak için suç işlemeye yeterli fiiller
sayılıyor.
Yani ispiyonculuk yapmayan herkes baştan disiplin suçu almaya mahkum ediliyor.
Hapishane değil, bir esir kampı.
Devrimci tutsakların böyle bir genelgeye karşı boyun eğmeleri düşünülemez.
O güne kadar direnişler üzerine
direnişler gerçekleştirmiş sayısız şehitler ve sakatlar vererek her koşulda
siyasi kimliğinden ve devrimci onurundan taviz vermemiş devrimciler,
oligarşinin bu yeni saldırısına karşı
da kuvvetli bir direnç göstererek,
saldırıyı er ya da geç püskürtecektir.

Cuntanın İşkenceleri
Sökmedi,
1 Ağustos Genelgesi de
Sökmeyecek
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Oligarşinin yeni bir saldırı
başlatmadaki amacı nedir? Böyle
bir genelge yayınlamaya neden
ihtiyaç duyulmuştur.
Oligarşi, bugün, siyasi tutuklu
ve hükümlüleri rehabilite etme
programından vazgeçmiş değildir.
12 Eylül cuntasının tutsak ettiği
devrimcileri, yurtseverleri teslim
almayı amaçlayan rehabilitasyon
programı çeşitli süreçlerde farklı
araç ve yöntemlerle uygulanmış,
cezaevi direnişleri sonucu zaman
zaman geri adım atılsa da esas
olarak bu amaçtan vazgeçilmemiştir. Son genelge ile oligarşi
daha uzun yıllar devrimcileri içeride tutma özleminde olduğunu
da göstermiştir.
Ard arda verilen disiplin cezaları ile infaz yakma saldırısı
yaygınlaştırılarak; birçok devrimci, kişiliksizleştirilmeyi, insan
onuru ile bağdaşmayan uygulamaları kabul etmedi diye, uzun
yıllar içeride tutulmaya çalışılacaktır. Genelge ile bu arzulanıyor
ve buna uygun şartlar oluşturulmak isteniyor.

1 Ağustos Genelgesi
Cunta Hapishanelerinin
Yasallaşmasıdır
1 Ağustos Genelgesi 12 Eylül
faşizminin zindancılık politikasının yasallaştırılmasında önemli
bir adım olarak gündeme geldi.
12 Eylül'ün uygulamaya çalıştığı
"Esir Kampları Talimatnameleri"nin
bir özentisi olan bu genelgeyle tutsakların önüne iki seçenek konulmaktaydı, ya boyun eğip zindancılık
politikasının sahiplerinin dediklerini
yapmak ya da on yıllarca hapishanelerde kalıp çürümek-ölmek...
Ancak tutsaklar açısından üçüncü
bir seçenek daha vardı: DİRENMEK!
Genelge gündeme gelir gelmez,
tutsaklar bu genelgeye asla uymayacaklarını açıklarken, tutsak yakınları
da genelgenin kaldırılması için yoğun
bir faaliyete giriştiler. Bakanlıklar,
partiler, hapishane yönetimleri TAYAD'lıların önderliğinde ailelerin
çok çeşitli eylem ve girişimleriyle

uyarıldı, protesto edildi.
Adalet Bakanlığı genelgede "1
Ağustos'tan itibaren uygulanmak
kaydıyla" demişti, ama bu o kadar
kolay değildi. Hapishane yönetimleri
Genelge'yi ancak Ekim ayında gündeme getirebildiler. Karşılığını da
hemen gördüler: Pek çok hapishane
29 Ekim'i açlık grevinde karşıladı.
Tutsaklar açlık grevindeyken 29
Ekim'de açık görüşe izin verilmemesi
üzerine aileler çeşitli illerden yola
çıkıp Ankara'da toplanarak TBMM'yi
işgal ettiler. Uzun süre direnen aileler
direnişi bitirdikten sonra polisin saldırısıyla karşılaştılar. Ancak bu direniş
kamuoyunda büyük yankı yarattı.
Öğrenciler, DEV-GENÇ önderliğinde 7 Kasım'da Topkapı'da, 14
Kasım'da İstanbul Valiliği önünde,
18 Kasım'da Harbiye'de, 24 Kasım'da
Kadıköy'de yaptıkları gösterilerle tutsaklara yönelik baskıları protesto ettiler. 22 Kasım'da tüm üniversitelerde
yemek boykotu yapıldı.
12 Kasım'da TAYAD'lı ve İHD'li
aileler ve Demokratik Kitle Örgütlerinden oluşan yaklaşık 200 kişi
Sultanahmet Meydanı'nda açlık grevine başladılar. TAYAD'lılar,
AKAD'lılar, DEMKAD'lı kadınlar
hergün bir başka yerde gösteri üstüne
gösteri düzenlediler.
Belde-İş, Kimsan-İş ve Tezkoopİş'ten işçiler 28 Kasım'da üç günlük
açlık grevi yaptılar.
16-17 Kasım'da Devrimci Sol tarafından çeşitli semtlere yaklaşık 40
pankart asılırken, 18 Kasım'da İstanbul'da Rami'de, Ankara'da Kızılay
ve Terminal önünde silahlı gösteriler
düzenlendi.
19 Kasım'da Beyoğlu Adalet Dairesi, ANAP Mamak ilçe binası ve
ona yakın banka şubesi bombalanarak
tahrip edildi.
Sonuç; GENELGE UYGULANAMADI!
1989;
Oligarşi '89'da bir kez daha genelgeyi uygulamaya girişti. Hapishanelerde peş peşe yasaklar gündeme
getirildi. Ve aynı günlerde pek çok
hapishanede direnişler de başladı.
Eskişehir Cezaevi'ndeki açlık grevinin 35. gününde yapılan sevk bir
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anda sürecin gidişatını değiştirdi. 35
gündür açlık grevini sürdüren tutsaklara, 15 saat boyunca havasız
sevk arabalarında Aydın ve Nazilli
Cezaevlerine getirildikten sonra saldırıldı. Saldırıda birçok tutsak yaralanırken PKK tutsağı Mehmet Yalçınkaya ve Hüsnü Eroğlu katledildiler.
Bunun üzerine 7 Ağustos'ta Topkapı'da, 10 Ağustos'ta Mahmutpaşa'da,
12 Ağustos'ta İstanbul Haseki'de çeşitli
kitle örgütlerinin katılımıyla "Cezaevlerinde yeni ölümlere izin vermeyeceğiz, 1 Ağustos genelgesi kaldırılsın" talebiyle gösteriler düzenlendi.
Aynı gün TAYAD'lı aileler, taleplerini dile getiren bir pankartla
Bakırköy Adliyesi'ne gelen Adalet
Bakanı’nın yolunu kestiler.
9 Ağustos'da giydikleri kefenleriyle Sultanahmet Meydanı'na gelen
TAYAD'lı aileler "Cezaevlerinde Yeni
Ölümlere İzin Vermeyeceğiz" pankartını açtılar. Eylem sırasında üzerinde "Katil Sungurlu" yazılı bir maket yakıldı.
İstanbul Bakırköy, Eyüp, Kadıköy
adliyeleri ve Cağaloğlu'ndaki Devlet
Güvenlik Mahkemesi Devrimci Sol
tarafından bombalandı.
İzmit'ten Samsun'a, Gaziantep'ten
Ankara'ya, Elazığ'dan İzmir'e hemen
yer yerde tutsak yakınlarının ve devrimci, demokrat güçlerin katılımlarıyla
açlık grevleri, telgraf çekme eylemleri,
meydanlarda gösteriler yapıldı.
Eylemin 44. gününde, genel süre
itibariyle 52. gün yapılan görüşmede
tüm talepler kabul edilip, hakların
geri verileceğine söz verilmesi üzerine
Açlık Grevleri sona erdi.

Genelgeye Karşı AÇLIK
GREVLERİ
Diyarbakır 1 No'lu ve 2 No'lu E
Tipi Cezaevlerinde 500'ün üzerinde
tutsak 18 gün, Gaziantep Özel Tip
Cezaevi'nde 237 tutsak 15 gün, Malatya E Tipi Cezaevi'nde 119 tutsak
16 gün, Kahramanmaraş E Tipi Cezaevi'nde 24 gün, Elazığ E Tipi Cezaevi'nde tutsak dokuz gün, Çanakkale Cezaevi'nde 44 tutsak 12 gün,
Amasya Özel Tip Cezaevi'nde 11
gün, Bartın E Tipi Cezaevi'nde 133
tutsak 17 gün, Ceyhan Özel Tip Cezaevi'nde 200 tutsak 15 gün, Adana
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E Tipi Cezaevi'nde 11
tutsak 13 gün, Siirt Kapalı Cezaevi'nde 14
tutsak, Ergani Kapalı
Cezaevi'nde 20 tutsak,
Hekimhan Kapalı Cezaevi'ndeki tutsaklar
12 gün, Muğla Cezaevi'nde beş tutsak 21
gün, Bursa Özel Tip
Cezaevi'nde 80 tutsak
18 gün, Buca, İzmit
ve Urla cezaevlerinde
çeşitli sürelerde açlık
grevleri gerçekleştirildi.

GENELGE VE
SUÇLULARI
Tutsaklar ve aileleri
o dönemde yaptıkları
açıklamalarda suçluların listesini şöyle açıkladılar:
“Açlık grevleri karşısında
‘ölen ölür’ diyerek katliamlara
yeşil ışık yakan Başbakan Özal
suçludur.
1 Ağustos Genelgesi'ni hazırlayan önceki dönem Adalet
Bakanı Mehmet Topaç suçludur.
Genelgenin hazırlanmasında büyük bir pay sahibi olan
ve bununla da övünen Adalet
Bakanlığı Müsteşarı Arif Yüksel suçludur.
‘Cezaevleri beş yıldızlı oteller gibi... onlar ölmez, bilinç
kaybına uğradıklarında müdahale edeceğiz’ diyen Eskişehir
Cumhuriyet Savcısı Uğur Hakkı İbrahimoğlu suçludur.
‘Soyunsaydınız bunlar olmazdı’ diyerek işkenceciliğini
ve katilliğini itiraf eden Aydın
Cumhuriyet Savcısı Nural Uçurum suçludur.
Görevde bulunduğu sürede
siyasi tutsakların ölümünden
ve sakat kalmasından, insanlık
dışı koşullarda gün gün sağlıklarını yitirmesinden sorumlu
olan Adalet Bakanı Oltan Sungurlu'dur asıl suçlu.”
Suçlulardan ikisi, Nural
UÇURUM ve Mehmet TOPAÇ,
Halkın Adaleti karşısında işledikleri suçun hesabını ödediler.

Adalet Bakanı Mehmet Topaç imzasıyla
gönderilen ve 12 Eylül faşizminin zindancılık
politikalarını yasallaştırmayı hedefleyen 1
Ağustos Genelgesi, tutsakların ve yakınlarının
direnişiyle karşılandı. Keza oligarşinin siyasi
tutsakları teslim alma saldırılarından 1 Ağustos Genelgesi ve Eskişehir Tabutlukları’nın
gündeme getirilmesi de PKK’ce kendilerinin
hedef alındığı şeklinde açıklanmıştır. Bunlardan Eskişehir tabutluklarına ilişkin olanı
ilginçtir. PKK’ye göre 1991’deki şartlı-salıverme ile TC, PKK’ye provokasyon tertiplemektedir. Ama PKK bunun farkında olduğu
için Zindan Konferansı ile bu boşa çıkarılır:
1 Kasım 1991’de Mehmet ŞENER provokasyonu etkisizleştirilir; TC bir gün içinde, yani
2 Kasım’da yeni bir provokasyonu Eskişehir
tabutluklarını devreye sokar.
Ancak Eskişehir ölüm hücrelerinin açılışı
“PKK’ye karşı yeni bir provokasyondur” denilmesine karşın, Eskişehir tabutluklar saldırısı
PKK’li tutsaklarca birkaç günlük açlık grevi
yapılarak geçiştirilmiş; ciddi bir direniş sergilenememiş, zaferden sonra direnişin sahiplenilmesi unutulmamıştır.Veya işte bir
başka örnek: “Kongreye cevap olarak
sömürgeciliğin attığı somut adımlar vardır.
Bunlardan biri İstanbul Gazi Mahallesi’nde
Alevi insanlarımıza karşı gerçekleştirilen
katliamdır. 5. Kongre’nin Türkiye metropollerine ve Türkiye devrimine ilişkin kararları
ve pratikte bu yönlüatılan adımlar, mevcut
rejimi böyle bir katliama itti...” (Özgür Halk,
Ocak 1996, sayı 62)

HALK MECLİSLERİNDE BİRLEŞELİM MİLİSLERDE SAVAŞALIM!

NAMUS BUCA, ONUR BUCA, VATAN BUCA!
"Şiir yoktu türkü yoktu
Eylül günü zindanda
Bombaların türküsüydü
Tek duyulan o anda"
O gün Buca Hapishanesi’nin 6. ve
7. koğuşlarında tek bir slogan yükseliyordu:
"Yaşasın Barikat Direnişimiz"
17 Temmuz'da Ali Rıza Komutan’ı,
Bülent Pak’ı, Tevfik Durdemir'i, Celalettin Ali Güler'i özgürlüğe uğurlayan
Buca hapishanesinde düşmanın saldırı
ve hak gaspları o zamandan beri bitmedi. Düşman hazımsızdı. İntikam
alabilmek için saldırılarını yoğunlaştırdı. Ziyaret kısıtlanmaya, keyfi uygulamalar, mahkeme ve hastanelerde
asker saldırıları artmaya başladı.
18 Eylül'den itibaren ise koğuşların
suları kesildi. Elektrik sadece gece
verilmeye başlandı. Yemekhane ve
havalandırma kapıları açılmazken günlük verilen ekmek ve karavana da kesildi.
Ve 21 Eylül'de maltayı dolduran
düşman doğrudan Parti-Cephe’li tutsakların koğuşlarına yöneldi. Buca
hapishanesinde Özgür Tutsaklar 6. koğuşta ve 7. koğuşta kalıyorlardı. Kadın
tutsaklar ise 3. koğuştaydı.
Başsavcı, hapishane müdürleri 6.
koğuşun önüne geldi. Savcı:
- Sayım almaya geldik, dedi sert
bir ses tonuyla.
-Onlarca jandarmayla sayım almaya
gelmişe benzemiyorsunuz, diyerek askerlerin çekilmesini söyledi DHKPC temsilcisi.
Savcıyla süren bu kısa konuşmadan
sonra hemen kapının ardına dolaplar
yerleştirilerek barikat kurulmaya başlandı. Tutsaklar daha barikat kurma
işini tamamlamadan koğuşun içerisi
dumanla dolmaya başladı. Mavi, mor
renkli bir gaz mazgal deliklerinden
koğuşa veriliyordu. Tutsaklar önceden
gazlı saldırılara hazırdılar. Leğenlerin
içerisi su dolu. Islak havlular hemen
ağızlara sarılıyor, gazın geldiği mazgal
da ıslak havlularla kapatılıyor.
Ne bulunursa barikata konuluyordu.
Boşluk olan yerlerde ise kendi bedenlerini koyuyorlardı barikata. Bunlardan biriydi Yusuf Bağ. Sırtını barikata dayarken yoldaşlarına sesleniyordu:

- Siz burasını merak etmeyin, başka
yerlere gidin...
Bu arada oksijen kaynağıyla demir
kapı kesilmeye başlandı. Tutsaklar tereddütsüz ellerindeki cam parçalarıyla
ve sopalarıyla birazdan göğüs göğüse
sürecek olan çatışmaya hazırlanırken,
düşmana meydan okumaya devam ediyorlardı. Açılan deliklerden ise onlarca
gaz bombası atılıyordu 6. koğuşa. Tavandan gelen bombalar için de aralarında
Uğur'un da bulunduğu bir ekip görev
başındaydı. Atılan bombalar havlularla
tutulup su dolu kovalara atılıyordu.
Kaynak makinasıyla kapıların kesilmesinden sonra, düşman barikatı
yavaş yavaş açmaya başladı. Açılan
yerlerden itfaiye hortumlarıyla su fışkırtılıyordu. Turan Kılıç barikata cam
parçası taşırken Yusuf ve Uğur da
onları düşmana fırlatanlardandı. Cam
parçalarının da bitmesiyle beraber tutsaklar ne bulursa düşmana atmaya
başladılar.
l, 3, 4, ve 5. koğuşlar da barikat
kurmuş, devrimci dayanışmanın güzel
bir örneğini sunuyorlardı. 7. koğuştakiler ise düşmanın giderek barikatı
aşmaya çalıştığı 6. koğuşta kahramanca
direnen yoldaşlarına yardımcı olmak
için çırpınıyorlardı. Bir taraftan "korkaklar, lağım fareleri", "alçaklar buraya
gelin" diye düşmanı üzerlerine çekmeye çalışırken kendilerini feda etmekten de geri kalmadılar.
- Barikatları yakın, denilmesiyle
beraber 7. koğuşun barikatında ateşler
yükselmeye başladı. Tilililere “Yaşasın
Yangın Direnişimiz" sloganı eşlik ediyordu. Yoldaşlığın güzelliği ve sıcaklığı
yaşanıyordu.
Buca üzerini koyu bir duman tabakasının kapladığı bu saatlerde artık
6. koğuşta barikat tümüyle kalkmıştı.
Şimdi çatışma göğüs göğüse yaşanacaktı.
Sloganlar karşıladı önce düşmanı.
Ve ardından onlara korku veren bir
çağrı:
- Yoldaşlar hücum, hücum...
Bir tarafta bombalı, coplu, kalkanlı
yüzlerce asker diğer tarafta ise ellerinde
kullanacak bir şeyleri yokken saldıran
Özgür Tutsaklar. Artık durmak, beklemek yok. Tırnakla, dişle saldırma vakti.
Ellerindeki son malzemeye kadar

vuruştu tutsaklar. Ellerinde bir şey
kalmayınca bedenleriyle dikildiler düşmanın karşısına. Tazyikli sulara, inen
kalkan coplara karşı kenetlenerek tek
bir vücut oldular...
“Allah allah” nidaları, “çekin vurun”
bağrışmaları arasında kan gölcükleri
oluşmaya başladı 6. koğuşta.
Koğuşlar gibi malta da kana bulanıyordu. Cop ve kalaslar bedenlerine
inerken Özgür Tutsaklar susmadılar,
aman dilemediler, kanla yazdılar geleceği.
"Ve susarken üç nefer can
Tarih yine konuştu
Namus Buca, onur Buca
Vatan Buca olmuştu..."
Uğur, Yusuf, Turan şehit düşerken
Buca özgür olmuştu.
...
Buca dışarıyı ateşledi. İçerisiyle
dışarısı bir bütün oldu. Buca Katliamı’nın duyulmasıyla beraber tüm hapishanelerde Özgür Tutsaklar "Duyduk
ki... duyup da durmak olur mu" diyerek
harekete geçti. Fiili direniş genel direnişe dönüştü. 25 Eylül'de 23 hapishanede 1200 devrimci tutsağın katıldığı
açlık grevi 43. günde zafere ulaştı.
BUCA; BUGÜN GAZİ'DE İŞGAL
EDİLEN HASAN FERİT GEDİK
UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE
VE KURTULUŞ MERKEZİDİR...
BUCA; BUGÜN GAZİ'DE YIKILAN HALK MECLİSİ, HALK ÇARŞISI, TAKSİ DURAĞI... HALK İÇİN
OLAN, HALKIN YÖNETTİĞİ YERLERDİR...
BUCA; BUGÜN ARMUTLU'DA
MOLOZLARIN KALDIRILMASIDIR...
BUCA DİRENİŞİN OLDUĞU
HER YERDİR... DÜŞMANIN SALDIRDIĞI, İŞGAL ETTİĞİ HER YERDİR...
BUCA VATANDIR!
EMPERYALİZMİN İŞGALİ, FAŞİZMİN ZULMÜ ALTINDAKİ VATAN TOPRAĞIDIR!
ÖLECEĞİZ AMA HER KARIŞ
TOPRAĞIMIZI SAVUNACAĞIZ!
ÖLECEĞİZ AMA DÜŞMANA DA
BUNUN BEDELİNİ ÖDETECEĞİZ.
ÖLECEĞİZ, ÖLDÜRECEĞİZ
TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE'Yİ GERÇEK KILACAĞIZ!

HALK İKTİDARINI KAZANALIM!

Sayı: 539

Yürüyüş
18 Eylül
2016
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TARİHTEN GÜNÜMÜZE

SPARTAKÜS'TEN CEPHELİLERE:
74 KİŞİDEN BİR ORDUYA ULAŞAN HAKLILIĞIN GÜCÜDÜR

Sayı: 539

Yürüyüş
18 Eylül
2016

İlk köle ayaklanması M.Ö. 187
yılında İtalya'nın en alt ucundaki Apulie'de gerçekleşmiştir. Ardından M.Ö.
134-132 ile M.Ö. 104-101 yılları arasında Sicilya'da iki köle ayaklanması
daha yaşanır.
Sicilya, Roma İmparatorluğu'nun
yiyecek ambarıdır. Devlet toprakları
Latifundia adı verilen çiftlikler halindeydi. Çiftlikler köleler tarafından işletiliyordu.
Bu ayaklanmaları M.Ö. 73'te Spartaküs'ün önderliğindeki köle ayaklanması takip etti.
Halklar nezdinde isyanın, özgürlüğün
sembollerinden biridir Spartaküs.
Trakya doğumlu olan Spartaküs,
Roma ordusunda görev yapar. Ancak
ordudan kaçar. Yakalandıktan sonra
köle olarak sayılır. Güçlü bedeni, savaşçı
özellikleri nedeniyle Capua'daki profesyonel savaşçı denen Glatyatörler
okuluna gönderilir. Paralı-zengin efendiler gladyatörleri alıp satabilir, kendilerine koruma yapabilirler. Bir avuç
zengin çapulcunun zevki için arkadaşlarıyla dövüşmesi, kanını akıtması ve
öldürmesine tepki duyar. Köle olarak
yaşamaktansa özgürlük uğruna ölümü
onur sayan 74 arkadaşıyla birlikte okuldan kaçar. Vezüv yanardağına sığınırlar.
Kölelik zincirlerini parçalayan özgürlük savaşçıları dağlarda peş peşe
zaferler kazanırlar. Mazlumların, ezi-

lenlerin, kölelerin umudu olur dağlar.
Yetenekli, güçlü ve eğitimli bir savaşçı olan Spartaküs, isyanın da tartışmasız önderi olur. Güçleri haklılıklarıdır,
idealleridir. Kölelik özgürlüğe, umutsuzluk umuda, korku cesarete dönüşür.
Artık kendi hayatlarının efendileridir.
Spartaküs'ün ordusu bir kardeşlik
ormanı olur. Almanlar, Bolyalılar,
Trakyalılar ve pekçok bölgeden köleler,
irili-ufaklı çeteler orduya katılır, köylüler de destek verirler!
İhtiyaçlarını çiftlik sahiplerinden
zorla aldıkları paralarla karşılarlar. Köylülerden aldıklarının karşılığını ise mutlaka öderler. Spartaküs barbarca yapılan
her türlü talan ve yağmaya karşı çıkar,
engeller. Özgürlüğü, adaleti, dostu düşmanı anlatarak eğitir savaşçılarını.
74 köleyle başlayan ayaklanma genişler, büyür. Sayıları yüzbine ulaşır.
Craton ve Cozensa şehirlerini de ele
geçirirler. Roma ordusuna karşı Spartaküs'ün komutanlarından Crixus,30 bin
savaşçısıyla saldırıya geçer. Crixus,
Roma ordusunu yener. Arkasından Roma,
ani bir baskınla aralarında Crixus'unda
olduğu 20 bin savaşçıyı katleder.
Spartaküs yoldaşlarının başına gelenleri duyunca, Roma’nın iki ordusunu da yenip dağıtır. İsyan 3-5 kölenin
baş kaldırısı olmaktan çıkıp imparatorluğu yok edecek bir iktidar sorunu
halini alır.

Senato ayaklanmayı bastırma görevini Roma'nın en zenginlerinden
Marcur Crassus'a verir.
Crassus büyük bir ordu kurup Spartaküs'ün üzerine yürür. Spartaküs'ün niyeti İtalyan sınırlarından çıkıp savaşçıları
dağıtmaktır. Savaşçıların bu öneriye
karşı çıkmaları üzerine Spartaküs ordusuyla Lucania'ya döner. Hep birlikte
Sicilya'ya geçmek niyetindedirler. Ama
önleri Roma ordusu tarafından kesilir.
Nihai çatışma Vezüv dağının eteklerinde yaşanır. İsyancıların direnişinin
ardından lejyonerler kaçmaya başlar.
Crassus, kaçan lejyonerleri idam ettirerek disiplini sağlar. Bugüne kadar
karşılaştıkları en büyük Roma ordusu
büyük bir direnç gösterir. Spartaküs
savaşarak güneye çekilmek zorunda
kalır. Düşman ordusunun içine giren
Spartaküs öldürülür. Savaşçıların çoğu
teslim olmak yerine savaşarak ölür.
İsyan acımasızca bastırılır. Tutsak alınan
6 bin köle Appia Yolu’nda çarmıha
gerilerek katledilir.
Spartaküs Ayaklanması, Roma İmparatorluğu’nu temellerinden sarsıp
çatırdatmıştır. Kölelere, ezilenlere özgürlüğün yolunu açmıştır. Ve gün gelecek aşağıladıkları o "barbarlar" Roma’yı yıkacaklardır. Spartaküs, o günden bugüne halkların elinde özgürlüğün, kurtuluşun, isyanın bayrağı olarak
dalgalandırılmaktadır.

İşbirlikçi Polis, Metin Pirentepe’den Uzak Dur! Korkutamazsın! Yıldıramazsın!
Okmeydanı Halk Meclisi 27 Ağustos'ta polis tarafından
tehdit edilerek işbirlikçiliğe zorlanan Metin Pirentepe için
Mahmut Şevketpaşa Sağlık Ocağı önünde bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına toplam 10 kişi katıldı.
Yapılan basın açıklamasında şunlara değinildi: "17
Ağustos'ta Örnektepe’de evine giderken arkadaşımız Metin
Pirentepe’nin önünü kesen AKP’nin işbirlikçi polisleri
'Metin’e hal hatır sorup sonra senle tekrar görüşelim' demişlerdir. Metin Pirentepe Örnektepe’de oturan tekstil işleriyle uğraşan ama şu an işsiz olan bir arkadaşımızdır.
Mahallemize sıcaklığı için, samimiyeti için gelmektedir.
AKP’nin işbirlikçi polisleri arkadaşımızın önünü kesip
yalandan samimi hareketlerle işbirlikçiliğin zeminini hazırlamaktadır... Bu işbirliğini defalarca buluştuktan sonra
yapamıyorsa; iş, para gibi teklifler sunarak; “hapislerde
yatarsın ya da seni öldürürüz” gibi tehditlerle insanlarımızı
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korkutarak yapmaya çalışmaktadır. İnsanların kimi zayıflıklarını kullanarak onları bu soysuzluğa itmek; tehditle,
vaatlerle, gözdağıyla hainleştirmek acizliktir...
Bir halk hareketini ajan-muhbir-işbirlikçi saldırılarıyla
yok etmek mümkün değildir. Halk dostu-düşmanı tanır,
ayırt eder. Dünyanın en etkili güvenlik örgütü halktır...
Düşman bizi işbirlikçileştirmek için her yöntemi kullanıyor.
Zaaflarımızdan, korkularımızdan faydalanarak geliyorlar.
Bizim yapmamız gereken arkadaşlarımıza söylemektir.
Onların plakalarını almalıyız, saç, sakal, bıyık gibi yüz tariflerini beynimize kaydetmeli ve arkadaşlarımıza, dostlarımıza söylemeliyiz. Onlar bizle buluşmaya çalışmak istediklerinde onları terslemeliyiz, onlara karşı tepkimizi
ortaya koymalıyız. Korkmamalıyız çünkü biliyorlar ki
onların bu işbirlikçilik faaliyetleri meşru değildir..."

HALK MECLİSLERİNDE BİRLEŞELİM MİLİSLERDE SAVAŞALIM!

Adalet Yürüyüşçüleri
DEV-GENÇ’li Ulaş İnci Ve Ceren Z. Aybay
HMM’den Cem Dursun İle Röpörtaj

“BİZ ADALET TALEBİMİZDEN ASLA
VAZGEÇMEYECEĞİZ”
YÜRÜYÜŞ: Adalet yürüyüşü
adaletsizliğe, katliamlara, mahallerderki saldırılara, haklarımızın gaspedilmesine karşı yapıldı. AKP faşizmin tüm gösterilere ve hak alma
eylemlerine saldırısının olduğu bu
süreçte siz Ankara yürüyüşünü gerçekleştirdiniz. Böyle bir süreçte yürüyüşün siyasi anlamı konusunda
düşünceleriniz nelerdir?
Ulaş İnci : Böyle bir süreçte
adalet yürüyüşümüzün siyasi önemi çok büyüktür.
Düşmanın her türlü engellemelerine
karşılık yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Daha önce olduğu gibi bu irade
savaşını, zaferi biz
kazandık. OHAL
ilan edildiği, en ufak basın açıklamamıza saldırdığı, demokratik mevzilerimize saldırdığı bu süreçte
OHAL’i tanımıyoruz dedik ve yürüyüşümüzü gerçekleştirdik.
Ceren Z. AYBAY: Adalet talebimiz çok tarihsel
bir talepdir. Bu ülkede adalet yok insanlarımızın cenazeleri 7 gün boyunca sokak ortasında kalıyor. AKP,
katliamı yetmezmiş gibi cenazelerimize bile işkence
OHAL var yürüyemezsiniz
diyenlere devrimci iradenin
önüne hiçbir şeyin
geçemeyeceğini birkez daha
gösterdik. Yürüyüşümüzdeki
ısrarımız OHAL’in önüne
geçti.

Bu ülkede adalet yok
insanlarımızın cenazeleri
7 gün boyunca sokak
ortasında kalıyor. AKP
katledermiş gibi
cenazelerimize bile
işkence yapıyor.
Dilek’imizi, Günay’ımızı,
Berkin’imizi, Hasan
Ferit’imizi katletti bu
devlet. Onlar için yürüdük.
yapıyor . Dilek’imizi, Günay’ımızı,
Berkin’imizi, Hasan Ferit’imizi katletti bu devlet. Onlar için yürüdük
Ankara’ya dosttada düşmanada sesimizin soluğumuzun yettiği kadar
dile getirdik Adalet talebimizi. Her
zaman moral üstünlük bizdeydi. Yürüyüş boyunca 2 kez gözaltına alındım
kendi ağızlarıyla bu ülkede adalet
olmadığını söylüyorlardı. Ama bizim
halkımıza sözümüz var. Adalet er
geç bize de uğrayacak. Biz adalet
talebimizden asla vazgeçmeyeceğiz,
yatıp kalkıp adalet istemeye devam
edeceğiz.
Cem Dursun: Ankara yürüyüşü
temelde AKP iktidarının “OHAL”
ile halk üzerinde yaratmaya çalıştığı
baskıya karşı halkın cephesinin verdiği cevaptır diye düşünüyorum. AKP
milyonlarca halkı ve de bu halkın
adalet talebini ortadan kaldıramaz.
Bunun için halka gözdağı vermeye
çalışıyor. Bu yürüyüşle AKP’nin bu
baskıyı yaratamayacağını, OHAL’le
işkence, baskı ve tutuklamalarla bizleri sindiremeyeceğini, halka bir kez
daha göstermiş olduk.

pimiz kararlı ve
ısrarlıydık. Ne
olursa olsun,
gözaltı da olsa
tutuklama da olsa
biz bu yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz dedik.
OHAL var yürüyemezsiniz diyenlere devrimci iradenin önüne hiçbir şeyin geçemeyeyeceğini bir kez
daha gösterdik. Yürüyüşümüzdeki
ısrarımız OHAL’in önüne geçti. Her
zaman olduğu gibi bu süreci aşacağız.
Ceren Z. AYBAY : Israrımızdı.
Yola çıkmadan önce düşmanın saldırısını ön görebiliyorduk. Diğer sol
OHAL var diye basın açıklamalarını
bile iptal ederken bu süreçte adım
adım, insan insan, şehir şehir ADALET istediğimizi, çocuklarımızın katillerinin yargılanmasını istediğimizi
dile getirdik. Gözaltına alındık, işkence gördük ama yürümekten vazgeçmedik. OHAL’lerini tanımadığımızı polislerine de savcılarına da
hakimlerine de söyledik. Biz ekmek
kadar, su kadar ihtiyacımız olan adaleti istiyoruz
Cem Dursun: Yürüyüşümüz bizlerin hem kendimizi, hem yoldaşlarımızı daha iyi tanıma fırsatı verdi.
Belki daha önce defalarca ağzımızdan
çıkan “adalet” kelimesinin önemini
bizlere daha iyi kavrattı. Çünkü yürüyüş boyunca “adalet” ile yattık,
adalet ile kalktık.

YÜRÜYÜŞ:Yürüyüş boyunca sizin önemli bulduğunuz ve etkili olduğunu düşündüğünüz konu neydi?
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Belki daha önce
defalarca ağzımızdan
çıkan “adalet”
kelimesinin önemini
bizlere daha iyi
kavrattı

Ulaş İnci: Yola çıktığımızda he-
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Umudu Duvarlardan Silebilirsiniz Ama Halkın Bilincinden Asla!
Kanla Yazılan Tarih Silinemez!
Alibeyköy: Mahallede katil polislerin sildiği yazılamalar 7 Eylül’de Faşizme Karşı Mücadele Ekipleri
tarafından halkın matbaası olan duvarlara tekrar nakşedildi. Cengiz Topel ve Karadolap bölgelerine 30
adet yazılama yapıldı.
Çayan: Mahalleye sabahın erken saatlerinde gelen
AKP’nin katil polisleri duvarlardaki yazılamaları sildi.
6 Eylül’de Cephe Milisleri silinen yerleri boyayıp
halkın matbaası duvarlara yeniden yazılamalar yaptı.
Çayan Cephe Milisleri tarafından bu konuyla ilgili yapılan açıklamada: “Duvarlara gücünüz yetebilir ama o
bile geçicidir katiller, peki ya yüreğimizdeki, beynimizdeki umuda dokunabilir misiniz? Aciz ve korkaksınız,
her sildiğiniz yazımızı yeniden nakşedeceğiz. Artık
mahallemizde elinizi kolunuzu sallayarak gezemezsiniz.
Gün bizim gece bizim, fedalarla geliyoruz.” denildi.
Dağevleri: Katil polislerin mahallede bulunan yazılamaları silmesi üzerine, Cepheliler 7 Eylül’de
tekrardan yaptı.
Gazi: AKP’nin katil polisleri zırhlı araçlar korumasında boya kompresörüyle cadde üzerindeki yazılamaları sildi. Cepheliler bunun üzerine İsmetpaşa
Caddesinde, Karakol gibi kullanan İmam Hatip Lisesi
çevresine 9-10 Eylül’de 50’ye yakın yazılama yaptı.
Bu konuyla ilgili yaptıkları açıklamada: “Elif Şafak
Bahtiyar Günay’ları ancak duvarlardan silebilirsiniz
ama halkın hafızalarından asla silemezsiniz!
Duvarlardan da gece yarılarında zırhlı araçlar özel
harekat polisleri eşliğinde silersiniz. Aciz ve korkaksınız.
Bu halkın evlatları var. Sabahında kalkıp ilk iş sprey
alıp kepenkleri ve halkın matbaası olan yerlere umudun
adını nakşeden!” dediler.
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Yarına Bırakırız
Ama Yanınıza Bırakmayız!

AKP FAŞİZMİNİ BİR KEZ DAHA YENECEĞİZ!
*Uyuşturucu Satmak Serbest / Tedavi Etmek Yasak!
*Emep Gazi’deki Direnişe “Şiddet Sarmalı” Diyor
Direniş Devrimi; Teslimiyet Düzeni, Oportünizmi-Reformizmi Büyütür...
31 Ağustos tarihinde gece yarısı
geldiler. Halk Meclisimize saldırdılar,
yıktılar. Halkın taksi duraklarına, çay
bahçelerine saldırdılar, yıktılar. Hasan
Ferit Gedik Uyuşturucuyla Savaş ve
Kurtuluş Merkezi’mize saldırdılar,
burayı işgal edip polis karakoluna
çevirdiler. Halk sordu ve cevap olarak
dediler ki; “Burası Artık Halkın Karakolu Olacak”.
Yani, mafya devletinin ve mafya
babalarının uyuşturucu ile zehirlediği
gençlerimizi tedavi eden merkezimizi
yıkıp yerine karakol yapıyorlar. Karakolun işlevi kendiliğinden ortaya
çıkıyor: Karakol, uyuşturucu trafiğinin
rahatlıkla işlemesini sağlayacak. Böylece gençlerimizi zehirlemeye devam
edebilecekler.
Neden? Neden bir devlet, polis
gücünü yığarak uyuşturucu trafiğinin
güvenliğini almaya çalışır. Bir neden
olarak devletin de mafyalaşmış olması
sayılabilir. Uyuşturucu trafiğinden
beslenen, faşist bir devlet olduğu
için, bu trafiğin işlemesini özellikle
temin ediyor, bunu kendisine görev
olarak görüyor.
Ama bununla sınırlı değil. Aynı
zamanda, uyuşturucu, kumar, yozlaşma batağına sürüklediği, orada zehirleyip, adeta bitkisel hayata soktuğu

gençlerimizin kendi savaşlarına katılmasını engelliyor. Onları savaşın
dışına itiyor. Yeni sömürgecilik ilişkileri, ülkemizde açlık üretiyor, işsizlik
üretiyor. İşsiz, aç, eğitimsiz gençlerimiz, doğal olarak kendilerini aç ve
işsiz bırakan düzene öfke duyuyorlar.
Emperyalist tekeller ve işbirlikçileri
oligarşi bu öfkeden, bu öfkenin sınıf
bilinci ve sınıf kini ile birleşmesinden
korkuyorlar. Savaş ve devrim dinamiğini öldürmek için gençlerimizi
zehirleyen uyuşturucu, kumar, her
türlü yozlaştırıcı aracının trafiğini
kurmuş, bu trafiğin engellenmesini
istemiyor. Yani, uyuşturucu bağımlılarının tedavi edildiği merkezimize
saldırırken, bir savaş veriyor, iktidar
savaşı veriyor. Tüm gençlerimizi zehirleme, beyinlerini uyuşturup bitkisel
hayata mahkum etme, her türlü zararlı
bağımlılık yaratan alışkanlıkları yayarak, dejenere etme, yozlaştırma ve
kişiliklerini öldürme pahasına bir savaş... Ve biz halk olarak savaşıyoruz.
Uyuşturucu tedavi merkezlerimizle,
uyuşturucu çetelerine, mafya devletin
polisine geçit vermeyen halk örgütlülüklerimiz ve milislerimizle kurtuluş
savaşı veriyoruz.
Polis saldırıyor. Halk Meclisi binamızı, yani örgütlülüğümüzü hedef

alıyor. Halk Meclislerimiz, emperyalistlerin ve işbirlikçileri tekellerin,
her türlü sömürücü zorbanın saltanatını sarsacak, mütevazi ama ideolojik-politik olarak etkili adımlar atıyorlar. Halk Bahçeleri kuruyorlar,
halkın kendi besinlerini tekellere bağımlı olmadan üretmesinin önünü
açıyorlar, bunun adımlarını atıyorlar.
Rüzgar türbini yapıyoruz, tekellerin
elektrik tüketimi üzerinden sömürüsünü engelleyecek küçük ama etkili
adımlar atıyoruz. Halk fırınları kuruyoruz, halk ekmek çıkarıp satıyoruz.
Halk marketler açıyoruz. Halk pazarları kurmanın adımlarını atıyoruz.
Spor merkezleri kuruyoruz. Küçük
küçük, halkın ihtiyaçlarını kendisinin
üretmesinin önünü açıyoruz. Halk
okulları kuruyoruz. Düzenin burjuva
ideolojisini aşıladığı okullar yerine
halkın kendi ideolojisini, bilimsel
düşünmeyi, ekonomi-politik bilimini,
bilimsel sosyalizmi öğretiyoruz. Yani,
halka çok önemli bir şey gösteriyoruz.
“Bu sömürü düzenine muhtaç olmadan, kendin üretebilir, kendin tüketebilir, kendi kendini yönetebilir,
kendi yaşamını bütün olarak kendin
örgütleyebilirsiniz” diyoruz. Oligarşik
devlet ve AKP iktidarı bunda kendi
sonlarını görüyorlar. Emperyalist te-
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keller bunda Türkiye gibi bir sömürgelerini kaybetmenin korkusunu duyuyorlar. Ve saldırıyorlar.
Çay bahçelerine, taksi duraklarına,
kendi sömürü sisteminden kopan her
yere saldırıyorlar, halkın kendi örgütlerini kurmasını, sistemin dışında
kendi yaşamını kurmasını engellemek
istiyorlar.
Kim saldırıyor? Emperyalizm ve
oligarşi adına AKP iktidarı saldırıyor.
Onun parlamentosu, yargısı, polisi
saldırıyor. Onun medya gücü saldırıyor. Sadece bunlar mı? Hayır, maalesef sadece bunlar değil, işbirlikçi
cemevi başkanı, EMEP’inden,
HDP’sine reformizm-oportünizm de
saldırıyor. Saldırıları halkın iktidar
savaşınadır, saldırıları halkın iktidarı
bilinciyle, perspektifiyle savaşan halkın öncü örgütüne, Cephe’yedir.

11 Eylül Tarihli Evrensel
Gazetesinde Bir Haber
Yer Aldı:
Sayı: 539

Yürüyüş
18 Eylül
2016
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Başlığı şu: Gazi Mahallesi Şiddet
Sarmalında... Diyorlar ki, Gazi Mahallesi’nde şiddet uygulayan güçler
var, bir yandan devlet şiddet uyguluyor, diğer yandan örgüt (Parti-Cephe’yi kastettiklerine herhalde şüphe
yoktur) şiddet uyguluyor. Şiddet sarmalı bu şekilde büyüyor. Beyinleri
böyle çalışıyor.
Gerçek ne? Oligarşi karar almış,
Gazi Mahallesi’nden başlayarak halk
örgütlerine, devrimci harekete saldırıyor, tasfiye etmeye çalışıyor. Bunu
gizli mi yapıyor? Hayır bunu açıktan
ilan ederek saldırıyor. Bunu yaparken
amacını saklıyor mu? Hayır, bunu yaparken amacını da saklamıyor. “Terörü
bitireceğiz” diye ilan ediyor, terörden
kastettiğinin halk örgütleri olduğunu
herkes biliyor. Yetmiyor, DHKP-C is-

mini vererek de
ilan ediyor. Devrimci hareketi, halkın devrimci örgütlerini, kitle örgütlerini hedef alıp saldırıyor. Sadece bu
mu? Sokağa çıkmayı yasaklamış
Yarına Bırakırız
Anadolu topraklarının her yanında.
Ama Yanınıza Bırakmayız!
Kurşunluyor, gaza
boğuyor. Halkın
yorlar. Suç, devletin saldırısı değil,
üzerine kurşun sıkmayı yasallaştırmış.
halkın ‘cemevi önünde toplanmaReformizmin-oportünizmin gıkı çıksı’ymış, suç halkın ‘akıllı hareket
mıyor, izlemekle yetiniyorlar. Darbe
etmemesi’ymiş. Suç, devrimcilerin
girişimini bahane edip, bu ismini saydevletin saldırılarına direnmeleriymiş,
dığımız partilerin desteğini de alarak,
ki bizim “akıllı solcular”ın dilinde
kendini meşrulaştırıyor, her türlü debunun adı “şiddet sarmalı”.
mokratik hakkı ortadan kaldırıyor,
Nerede devletin saldırısı varsa orahalka saldırı için her türlü yasayı çıdan kaçıyorlar. Nerede halkın direnişi
kartıyor. Mahkemeleri AKP’nin emir
varsa, orada direnişi bitirmek için deveri yapıp, istediği anda harekete gereye giriyorlar. Bir kez olsun, bir diçirdiği, istediği kararları istediği an
renişi büyütmek için devreye girsinler,
aldırdığı halde, bununla yetinmeyip
bir kez olsun, halkın faşizme direnişini
OHAL, KHK ile ülkeyi yönetmeye
örgütlemek için gelsinler... Adeta imbaşlıyor. Yani amacını, hedefini ilan
kansız hale gelmiştir. Nereye geliyorederek halka saldırıyor, onlar çıkmış
larsa bilirsiniz ki, devletin önünü düz“şiddet sarmalından” söz ediyorlar.
lemek, halkı rahat rahat teslim almasını
Papağan gibi, burjuvazinin, empersağlamak için gelmişlerdir.
yalizmin kendilerine ezberlettiği cümAdına da “Ortak Hareket Etmek”
leleri tekrarlamayı politika yapmak
diyorlar. Ne yani? Ortak hareket edediye halka yutturmak istiyorlar.
lim de gerisi önemsiz mi? Neden
Devam ediyor haber: Cemevi de“ortak direnmek” ifadesi kullanılmıdesi Veli Gülsoy diyor ki; “Daha geçyor. Hayır ortak direnişte yoklar çüntiğimiz hafta biz cemimizi yapamadık,
kü. Halk birleşmiş direniyor, onlar
eylem vardı, polis her tarafa gaz sıktı.
direniş ortaklığında yoklar. Onun için
Polisin zaten amacı düşüncesi belli,
‘ortak hareket etmek’ diyorlar. Ne
ama bizim de biraz daha akıllıca davdemek ortak hareket etmek? Hep beranmamız gerekiyor...”
raber devletten özür dileyelim, “buyDemokratik Alevi Dernekleri İsrun HFG Uyuşturucuya Karşı Savaş
tanbul Eşbaşkanı Bülent Felekoğlu
ve Kurtuluş Merkezi’mizi işgal etmek
halkın genelde cemevi önünde topyetmez, gelin evlerimizi de işgal
lantığını belirterek, “Böyle olunca da
edin” dersek, bu da ortak hareket etpolis cemevini gaza boğuyor” diyor.
mek anlamına gelir. Ne demek ortak
EMEP, direnişin ne içinhareket etmek? Neden ortak direnmek
de var, ne herhangi bir yedeğil? Direnişe karşılar, bunu her anrinde var, ama en geniş halk
lama gelecek tam da oportünizmekesimleriyle birlik olmaktan
reformizme uygun kavramlar arkasöz ediyor, gazetesine “şidsında halka kabul ettirmeye kalkışıdet sarmalı” başlığını atıyor,
yorlar. Tam bir demagoji. Devlet salHDP de birlikten söz edip
dırıyor; halk, Cephe öncülüğünde ve
“şiddet sarmalı” ifadesini
Cephe’nin direniş politikaları ile kendi
kullanıyor.
mevzilerini ve mahallesini savunuyor.
Saldıran faşizmi değil,
Ortak direnemiyoruz. Neden? Çünkü
direnen halkı suçlu ilan edireformizm-oportünizm halkın dire-
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Uyuşturucunun Ark asında AKP Var
Uyuşturucuya Karşı Mücade lede Cephe Var...

nişinde yok. Sonra da ortak hareket
etmek gerekir diyor. Reformist-Oportünist ortaklığı hangi cephede ortak
hareket ediyor? Oligarşinin halka saldırı cephesinde. Hayır! O cephede
ancak oligarşinin güçleriyle, polisiyle,
katiller sürüsüyle ortak hareket edebilirsiniz. Biz direniş cephesindeyiz,
gelin ve halkla ortak hareket edin,
gelin ve ortak hareket edelim.
Dikkat edin, AKP iktidarının her
sıkıştığı anda devreye girdiler, önünü
düzlediler. AKP, yine de kendilerine
de saldırdı, katliam yaptı. Teslimiyetçiliği, tümüyle çukurun dibine indirmek istedi. Katliamlarla bunu dayattı. Yine direniş diyemediler. Tersine,
AKP’nin kendilerinin desteğiyle iktidarda kalmayı başardığını ama kendilerine vefasızlık yaptığını söyleyerek
sitem ettiler. AKP’nin yani oligarşinin
koltuk değnekliğini üstlendiler. TÜSİAD’la kolkola resimler verdiler.
AKP onlardan aldığı güçle saldırdı.
Onlardan aldığı güçle iktidarda kaldı
ve halka yönelik katliamlar yaptı.
Katledilenler içinde bu örgütlere sempati duyan kitleler de vardı. Teslimiyet
politikalarını bir an için bile sorgulamadılar. AKP saldırdı, ilçeleri yerle
bir etti, ne diyorlar; AKP hazırsa 6
ay içinde savaşı bitirebilirlermiş! Şimdi Gazi Mahallesi’nde, bir kez daha
AKP’nin saldırılarını güçlendirmek
için devredeler.
NEDEN?
Çünkü, biliyorlar ki, direniş devrimi; teslimiyet düzeni, oportünizmireformizmi büyütür. Biliyorlar ki, sivrisinekler sadece bataklıklarda, oportünizm-reformizm ancak teslimiyet
batağında üreyebilir. Bunun için bataklığı büyütmek istiyorlar. Bataklıkta
bir virüs gibi yayılmak istiyorlar. Maf-

ya, uyuşturucuyla halkın beyinlerini
uyuşturmak ve çürütmek istiyor. Reformizm-oportünizm, Kürt milliyetçiliği aynı şeyi teslimiyetçi ideolojileri,
burjuva ideolojisi ile yapmak istiyorlar.
Biri biyolojik uyuşturucu, diğeri ideolojik uyuşturucu. Halkın beynini devletin saldırıları karşısında silahsızlandırmaya çalışıyorlar. Halkın büyük
emek ve bedellerle elde ettiği savaş
mevzilerini birer birer devlete teslim
etmek istiyorlar. Halk saflarına düşman
ajanı gibi sızmaya ve içten çökertmeye
çalışıyorlar.
Emperyalizme-oligarşiye karşı bilincimizi uyuşturmak isteyen teslimiyetçiliğe de hayır! Bu teslimiyetçiliğe karşı da mücadele edeceğiz.
Cemevi dedesi diyor ki; Cemevine
insanlar gelemiyor? Güzel de sorumlusu Gazi halkı mı? Hedef aldığın
Cephe mi sorumlu bundan? HFG
Uyuşturucuya Karşı Savaş ve Kurtuluş
Merkezi’ne polis gelmiş, tedavi gören
hastaları gözaltına almış. Burayı karakol
yapıp yerleşmiş, diyecek bir şeyin
yok mu? Halk HFG Uyuşturucuya
Karşı Savaş ve Kurtuluş Merkezi’ne
de gelemiyor? Eğer onları buradan
atamazsak, evlerimizin içine kadar
yerleşmek isterler, değil cemevine ibadet için rahat rahat gitmek, eğer oligarşinin işbirlikçisi değilseniz evlerinizin içine bile rahat giremezsiniz.
Bundan rahatsızlık duymuyor musunuz? Bu polis burada uyuşturucu satışının önünü düzleyecek, gençleri zehirleyecek, ev ev terör estirecek. Bundan dolayı halk ve devrimciler polisi
mahalleden atmak istiyorlar. Siz niye
istemiyorsunuz? Polisin halka saldırısından rahatsız değilsiniz, peki niye
polisin size dokunmayacağı güvencesine sahipmiş gibi rahatsınız? Gü-

vencenizi açıklayın biz de bilelim.
Darbe girişimi zamanında Binali
Yıldırım’ın yanına koştunuz, AKP’nin
eski ortaklarının AKP’ye saldırısında
AKP’den yana taraf oldunuz, bunun
güvencesine mi sahipsiniz. AKP’yi
desteklediniz. Sizin “demokrasiye sahip
çıkmış kahraman” ilan ettiğiniz AKP
halka saldırıyor, terör estiriyor. Şimdi
ortaya çıkıp, AKP terörünü hedef alacağınıza halkın direnişini hedef alıyorsunuz. Şu AKP ile birlikteliğinizin
zeminini tam açıklayın da bilelim.
Alevilik adına hareket ettiğini
söyleyip işbirlikçilik yapılmasına da
izin vermeyeceğiz.

Saldırıya Cevabımız,
Daha Çok Örgütlenmek,
Daha Çok Halka Gitmek
Olacak
Gazi Mahallesi’ne saldırı, halk
örgütlenmelerine saldırıdır. Halkı
daha fazla örgütleyerek boşa çıkaracağız.
AKP iktidarının halka saldırısı
açıktır, devrimci harekete yönelik
saldırısı gelişimimizi engellemek
içindir. Bunun temel nedeni düzenin
tek alternatifi olmamızdır. İdeolojik
olarak düzenin alternatifiyiz. ABD
ve işbirlikçilerinin tek tek insanlarımız
üzerine değerlendirmeler yapmaları,
Önderimizin ismini anarak onun çizgisine bağlılıklarını ölçü olarak almaları, Dayı’nın devrimcilik ve Önderlik anlayışında devrim korkusu
yaşadıklarını gösteriyor. MarksizmLeninizmin kararlı savunucusu olduğumuz için korkuyorlar. Yeniden
Marksizm-Leninizmin güçlendiği
günlerin kabuslarıyla uyanıyorlar.
Saldırının birincil temel nedeni budur.
Bununla birlikte saldırdıkları kurumlarımız da önemlidir. Saldırdıkları
yerler doğrudan halk örgütlenmelerimizdir. Bu halk meclislerimizin, halk
komitelerimizin, milislerimizin bu haliyle bile oligarşiye korkulu rüyalar
gördürmeye yettiğini gösteriyor. Fakat,
sadece korku diye değerlendirilmemeli,
oligarşi soruna bilinçle de yaklaşıyor,
bu halk örgütlenmelerinde geleceğin
devrimini görmeleri boşuna değildir.
Dünya devrim deneylerinden de öğ-
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reniyorlar, bizim politikamızı da takip
ediyorlardır mutlaka, bunun sonucu
olarak halk örgütlenmelerimizin düzenleri için somut tehlikeler olduğunu
görüyorlar.
Halk örgütlerimizde, şehirlerde
oligarşinin güçlerini merkezlere hapsetme, mahalle halkını örgütleyerek,
silahlandırarak, mahallelerde düşman
güçlerini püskürtme, mahallelerde
halkın denetimini kurma, giderek şehirlere hapsetme politikamızı gerekçe
olarak görüyorlar. Biz de bu gerçeği
biliyoruz, yazıyoruz. Fakat, bu gerçeği
bir de düşmanın politikasından, halk
örgütlenmelerimizi hedef almalarından
da görmeliyiz. Halk örgütlenmelerini
büyütmemizin, oligarşinin saldırı politikalarını boşa çıkarmanın temel
yolu olduğunu görmeliyiz. Halkı örgütlemenin, halk örgütlenmelerimizi
büyütmenin oligarşi karşısında güç
olmamızın, devrimi büyütmemizin
temel yolu olduğunu görmeliyiz.
Uyuşturucu bağımlılarını tedavi
merkezimizi hedef almaları da önemlidir. Sadece halkın sorunlarını çözüp,
sempati topluyor oluşumuz değildir
bunun nedeni. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz mücadele etkili olmuş, sonuç vermiştir. Oligarşinin gençlerimizi,
halkı zehirleyerek, yozlaştırarak teslim
alma politikasının karşısında gerçek
bir alternatif ortaya çıkmış, oligarşinin
politikasını etkisizleştirmenin yolunu
göstermiş, etkili olmuştur. Oligarşi
aynı zamanda uyuşturucuyla, kumarla,

Uyuşturucunun Arkasında AKP Var
Uy uşturucuya Karşı Mücadelede Cephe Var ...

fuhuşla halkı yozlaştırma politikasını
sahipleniyor, onun önündeki engelleri
ortadan kaldırmak istiyor. Ürettiğimiz
politikanın yaşama geçmesini, kendi
halkı yozlaştırma politikalarını boşa
çıkarmasını, etkisizleştirmesini engellemek istiyor. O halde, uyuşturucuya
karşı mücadelemizi daha büyütmeliyiz.
Uyuşturucu bağımlılarını tedavi merkezlerimizi tüm mahallelere yayma
politikamızı özellikle önemseyecek,
bunlarda kazanacağımız başarının oligarşinin saldırılarnıı boşa çıkaracağını
görmeliyiz.
AKP iktidarının OHAL ile saldırı
yasalarına karşı mücadelemizde somutlanmış oluyor. OHAL bizi teslim
alamaz, evet, ama nasıl teslim alamaz? İşte bunun cevabıdır. Biz halk
örgütlerimizi daha büyütüp, milislerin
sayısını artırdığımızda, halk meclislerini yaygınlaştırdığımızda, komitelerimizi yaygınlaştırdığımızda, liselilerimizi daha çok örgütleyip, örgütlerimizi sokaklara kadar yaydığımızda, uyuşturucuya karşı savaşımızı tüm mahallelere yaydığımızda,
uyuşturucu bağımlılarını tedavi merkezlerimizi tüm mahallelerde kur-

duğumuzda teslim alamaz. Yani,
OHAL’e karşı mücadelemiz de burada somutlanmış olmaktadır.
Oligarşi bu saldırıları ile görevlerimizin altını bir kez daha çizmiştir.
Tüm Parti-Cephe ailesi olarak görevlerimiz;
Halk Meclislerini yaygınlaştırmak
ve işlevli hale getirmek.
Liselilerimizi sokak sokak örgütlemek.
Milislerimizi her mahallede onlarca ekip haline getirmek.
Dergimizi tüm sokaklarda, her eve
girecek şekilde yaygınlaştırmak, ayrımsız tüm mahalle halkının dergimizi
sahiplenip, dergi dağıtımcımız haline
gelebileceği bilinciyle hareket etmek.
Devrimi büyütmek, görevlerimizi
yerine getirmek. Nasıl daha iyisini
başarırım diye düşünüp, daha iyisini
başarmaktır.
ÜLKEMİZİN TÜM DAĞLARINDA OLACAĞIZ!
ÜLKEMİZİN TÜM MAHALLELERİNDEN OLİGARŞİYİ SÖKÜP
ATACAĞIZ, ŞEHİRLERİN MERKEZLERİNE HAPSEDECEĞİZ!

YEDİSİNDEN YETMİŞİNE GAZİ CEPHE’DİR!
Adalet Yürüyüşçüleri Gazi Mahallesi’nde Halk Meclisi
ile birlikte, 4 taksi durağı, Sondurak’ta Hasan Kasa Çay
Bahçesi ve Kemal Pir Parkı’ndaki çay bahçesinin yıkılmasıyla ilgili 7 Eylül'de bir açıklama yaptı. Açıklamada:
“31 Ağustos’ta Gazi Mahallesinde Halk Meclisi ile
birlikte, 4 taksi durağı, Sondurak’ta Hasan Kasa Çay
Bahçesi ve Kemal Pir Parkındaki Çay Bahçesi polis tarafından yıkıldı. Tepki gösteren halkımıza galiz küfürler
eşliğinde mermiler sıkıldı.
HFG Uyuşturucu ile Mücadele ve Savaş Merkezi’ni
ise basarak tedavi gören hastaları işkenceyle gözaltına
almışlardır. Ve yine hemen ardından hastaların gözaltında
tutulmalarına karşı eylem yapan aileler ise polisler tarafından dövülerek gözaltına alındı.
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Halk Meclisleri, halkın kendi iradesiyle kurduğu,
kendi kararlarını alıp uyguladığı örgütlenmelerdir. Toplantılarını halka açık alanlarda halkla birlikte yapmaktadır.
Çünkü mevzu bahis halkın kendi sorunlarıdır. Gizli
kapalı hiçbir yanı yoktur.
AKP faşizmi halkın sorunlarını kendi kendine çözümlemesini hazmedemiyor. Sabaha karşı kepçeleriyle
zırhı araçlarıyla mahallerimize girip terör estirmiştir,
halkımıza silah doğrultmuştur.
Halkımız; Bizler, Adalet Yürüyüşçüleri olarak buradan
AKP faşizmini uyarıyoruz ne kadar saldırırsanız saldırın
ne kadar tutuklamayla, gözaltıyla halkımızı korkutursanız
korkutun; tankınız, topunuz itiniz, mitiniz hiçbir koşullarınız
halkımızın örgütlü gücünü yenemeyecek!.." denildi.

HALK MECLİSLERİNDE BİRLEŞELİM MİLİSLERDE SAVAŞALIM!
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15 Temmuz darbe girişiminden sonra
OHAL ilan eden faşist AKP iktidarı
halka ve devrimcilere “terör” demagojileriyle saldırmaya devam ediyor. İstanbul Sarıgazi’de 17 Ağustos Çarşamba
günü saat 12:30 sıralarında bir eve
baskın yapıldı. Eve uzun namlulu silahlarla, kar maskeleriyle giren AKP’nin
eli kanlı özel harekat polisleri, içeride
bulunan Deniz Özçelik, Karip Polat,
Özlem Kütük, Kübra Sünnetçi, Hüseyin
Kütük, Erdinç Öksüz, Eda Arı, Yurdagül
Gümüş, Dursun Göktaş ve Selda Bulut’a
işkence yaptı ve onları katletmek istedi.
Bu öfkenin sebebi içeride bulunan 10
devrimcinin, devrimci olmalarıydı. Onlar
demokratik kurumlarda çalışan, polisin
her gün tehdit ettiği devrimcilerdir.
Onlar Kürdistan’daki katliamlara karşı
çıktıkları için tutuklandılar. Onlar gençliğin uyuşturucu-fuhuş-hırsızlık-işsizlik
bataklığına saplanmaması için HFG
gibi uyuşturucu ile savaş ve kurtuluş
merkezleri, kültür merkezleri kurdukları
için tutuklandılar. Parasız eğitim istedikleri için, yaşanan iş cinayetlerinin
kader olmadığını, ölümlerin sebeplerinin
bu hırsız, alçak, obur, ahlaksız düzen
olduğunu anlattıkları için tutuklandılar.
Kısacası halka yapılan her haksızlık,
her katliam karşısında çıkarsız hesapsız
bir şekilde mücadele ettikleri için tutuklandılar. AKP iktidarı ve ABD em-

Faşist AKP İktidarı 10 Devrimciyi
İşkence Yaparak Tutukladı!
10 Devrimciyi Derhal Serbest Bırakın
AKP’nin OHAL’ine, Baskı, Gözaltı ve
Tutuklama Terörüne Boyun Eğmedik;
Eğmeyeceğiz, Hesap Soracağız!
peryalizmine rahat yüzü vermedikleri
için tutuklandılar.
Halkı; sevdikleri, hesap sordukları,
hak aradıkları için katletmek istediler.
Gözaltına tanık olan halkımızın anlattığına göre, katiller bayıltıncaya
kadar işkence yaptılar. İşkence yaptıklarını gizlemeye çalışan katiller 5
gün avukatla görüştürmeme kararı
çıkarttılar ve açlık grevinde olan devrimcilere su, şeker vermediler. Su
alamayan tutsaklar, susuzluktan dolayı
baygınlık geçirdi. 14 gün sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından yalan
ve kurmaca iddialarla tutuklandılar.
AKP’nin saldırı ve tutuklama terörü, yönetememe krizinden kaynaklanıyor. Devrimcilere ve halka saldırarak korkusunu gizlemeye çalışıyor.
Krizlerini derinleştireceğiz, AKP iktidarının korkusunu büyüteceğiz.
OHAL’i ilan ederken demokrasiyi
kurtarma şovları yapanlar kendi burjuva demokrasilerini bile uygulayamayacak kadar çürümüşlerdir.
Adalet istiyoruz dediğimizde susturmaya çalışan, uyuşturucuya savaş
açtığımızda bize saldıran, mahallelerimizi uyuşturucudan, yozlaşmadan korumamıza tahammül edemeyen faşist
AKP saldırmaya devam ediyor. 10 devrimcinin bir evde misafir olmasından
bile korkuyor. Ve devrimcileri korkutup

geri adım attıracağını sanıyor.
Soruyoruz biz ne zaman korkup
geri adım atmışız? Yeri geldiğinde
ölümü bile tilililerle karşılayanların
soyundan geliyoruz. Özel harekat polisleriniz, akrepleriniz, ağır silahlarınız
korkunuzdan kaynaklanıyor. O sümsük
paşalarınıza benzemeyiz. Çünkü biz
halkız ve haklıyız.
AKP ve onun eli kanlı katillerine
uyarımızdır; elinizi bu halkın evlatlarından çekin! Yaptığınız bütün işkencelerin hesabını tek tek soracağız.
Bizi tutuklayarak susturamazsınız,
tüketemezsiniz. Çünkü biz halkız. Bu
ülkede açlık, sömürü, işgal ve istila
var oldukça; iyi açın kulaklarınızı, gözünüz açık olsun. Çünkü halkın öfkesi
eninde sonunda sizi bulacak, halkın
adaletine hesap vereceksiniz.
SARIGAZİ’DEN TUTUKLANAN 10 DEVRİMCİ DERHAL SERBEST BIRAKILSIN!
BASKILAR GÖZALTILAR TUTUKLAMALAR BİZİ YILDIRAMAZ!
OHAL’İ TANIMIYORUZ!
OHAL İLE HALKIMIZI TESLİM
ALAMAYACAKSINIZ!
KAHROLSUN FAŞİZM YAŞASIN MÜCADELEMİZ!
ANADOLU İHTİLALİMİZ SÜRECEK!
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AKP; DEVRİMCİ TUTSAKLARI TESLİM ALMAYA ÇALIŞIYOR,
TARİHİMİZDE BÖYLE BİR TESLİMİYET OLMADI, OLMAYACAK!
İzmir Halk Cephesi 9 Eylül’de bir açıklama yaparak
devrimci tutsaklara yapılan saldırıları teşhir etti. Açıklamada:
“AKP’nin devrimci tutsaklara saldırarak tüm halka gözdağı
verme politikalarının bir parçası olan sürgün-sevk işkencesi
devam ediyor.
İzmir Kırıklar 2 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde bulunan
Özgür Tutsaklar Ufuk Keskin, Emre Sarıgül, Sercan
Ahmet Aslan, Erdal Berk sürgün-sevkle Şakran T Tipi
Hapishanesi’ne götürülmüştür.

Özgür Tutsakların AKP’nin faşist politikalarını sarsan
genel direnişi ise devam ediyor. Tutsaklarımızın yaktığı
direniş ateşi şimdi hücreleri yakıyor. OHAL’e karşı genel bir
direnişe dönüştü yakılan ateş. 84’te teslim olmayanlar, 96’da
ölümsüzleşen/İdilleşenler, 2000-2007’de dünyayı sarsan bir
iradeye dönüşenler yaratmıştır Özgür Tutsaklık anlayışını.
Ki bu sebepten Özgür Tutsakların talepleri kabul edilene
dek sürecek bu savaş. Ve onların kıllarına zarar verenler, işkenceye ortak olanlar bunun hesabını verecekler” denildi.

HALK İKTİDARINI KAZANALIM!
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Özgür Tutsaklar Neden Hücreleri Yakıyorlar?

Çünkü, “Hasta Tutsak
Mesude Pehlivan Ölmeden
Serbest Bırakılsın”
Diyorlar...
ki, Özgür Tutsaklar kendilerine
kalkan faşist elleri kırmanın da
Mahiridirler.

Özgür Tutsaklardan
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Genel Direnişimiz, AKP’nin, devrimci tutsaklara yönelik saldırı programını bozarak sonuç almasını engellemiştir.
Faşizmin hapishanelerde uygulamaya kalktığı kitap yasağı, saldırı
programlarının mantığını en açık
haliyle gösteriyordu.
Düşünce değişikliği dayatmasını
“yeni” bir programla uygulamaya
yöneldiler. Bu amaçla toplantılar yaparak kararlar alıp, adım attılar. Ve
fakat, bu adımların karşısında geri
çekilen değil, direnip karşılık veren
Özgür Tutsakları buldular.
Faşizmin saldırı programının karşısına Genel Direnişimiz ile çıktık.
Baskı, dayatma, saldırı adımlarına,
biz de ileri adımlar atarak karşılık
verdik. Saldırıya saldırıyla karşılık
vermeyi esas alan fiili direnişimizi
bulunduğumuz her yerde somutladık.
Geri adım atmamızı dayatan faşizmin saldırı programını ezip geçen
ileri adımlarımıza süreklilik kazandırdık. Sürgünler, baskı ve saldırılar
direniş programımızı uygulamamızı
engelleyemedi.
Savaşın yasasıdır bu: Attığın ileri
adımlar hedefine ulaşmadan duramazsın. Durmadık. Karşımıza çıkartılan saldırı programını bozmak
için ilerledik. Sadece bedel ödemeyeceğimizi, bedel de ödeteceğimizi
ortaya koyduk.
Gerçekleştirdikleri bütün saldırılara şu ya da bu biçimde ama mutlaka saldırıyla karşılık vermeyi esas
aldık. Bu kapsamda fiili direniş sergiledik. Fiili direnişlerimiz neleri
göze aldığımızı gösterdiği kadar,
düşmana da bedel ödeteceğimizi somutladı. Çok açık bir gerçekliktir

Özgür Tutsakların
Taarruzu...
Faşizmin saldırı programı ile Özgür Tutsakların Genel Direniş taarruzunun temelinde devrim ile karşı-devrimin irade çarpışması vardır.
“Taarruz” Arapça bir kelimedir
ve SALDIRI demektir. Özgür Tutsakların Genel Direnişi de, tam anlamıyla bir taaruzdur. Ki irade çarpışması içinde ya statükocu olursunuz
ya da taarruz edersiniz. Üçüncü bir
seçenek yoktur.
Faşizm koşullarında statükocu
davranmak demek, karşı-devrimin
iradesine boyun eğmek demektir.
Statükocu davranarak hiçbir mevziyi,
hakkı koruyamazsınız. Ve dahası,
faşizmin saldırılarına taarruz ile karşılık vermez, veremezseniz; sadece
mevzilerinizi kaybetmekle kalmazsınız. Saldırıya karşı koyma iradenizi
de kaybetmiş olursunuz. Faşizmin
saldırılarına karşı koyma iradesi demek, devrimci irade demektir.
Devrim ile karşı-devrim, doğası
gereği uyuşmaz, uzlaşmaz. Bu uzlaşmazlık, çatışma şeklinde somutlanır.
İşte bu çatışma, uyuşmazlık ve uzlaşmazlık tutsaklık koşullarında daha
keskin ve nettir. Böyle değilmiş gibi
davranmak, düşmandan icazet dilenmek yılgınlığına tekabül eder. Oportünizm ve Kürt milliyetçiliğinin tutsaklık koşullarındaki hali budur. Saldırılar karşısındaki statükocu tavırlarının özünde işte bu iradesizlik vardır.
Özgür Tutsaklar ise devrimci iradeyi kuşanıp AKP faşizminin saldırı
programının karşısına Genel Direniş
taarruzu ile çıktılar.
Genel Direniş, tutsaklık koşullarında devrimci iradenin somutlanması olmuştur. Söz konusu olan,

Özgür Tutsakların geleneğidir.

Özgür Tutsakların
Geleneği...
Dayı’nın 21 Eylül 1995 tarihinde
Buca Hapishanesi’ndeki Özgür Tutsakların direnişine dair söyledikleri,
bugüne de ışık tutmaktadır:
“... Buca Direnişi birden bire ortaya çıkmış bir olgu değildir. Buca
Direnişi, Parti-Cephe savaşçılarının
Özgür Tutsak anlayışlarının, savaşçı
parti kişiliklerinin ve mücadele anlayışlarının bir sonucudur. Her yerde;
şehirde, dağda, cezaevlerinde düşmana teslim olmama ve direnme,
Parti-Cephe geleneğidir. Savaşçılarımız, bu geleneği devam ettirmiş
ve devam ettireceklerdir...” (Birleşelim Savaşalım Kazanalım. Syf:
262 Boran Yayıncılık)
Evet, düşmana teslim olmama
ve direnme, Parti-Cephe geleneğidir.
1984 Ölüm Orucu Direnişi’nden
Buca-Ümraniye Direnişimize, 1996
Ölüm Orucu Direnişimizden Ulucanlar Direnişimize, Büyük Direnişimizden Genel Direnişimize böyledir bu. Genel Direnişimiz bu geleneğimizin tutsaklık koşullarındaki
güncel hali olmuştur.
Tutsaklık koşullarında geçen
1990’lı yıllarda, devrimci tutsaklara
yönelen saldırıların karşısına hapishaneyi işgal etme ve rehin alma eylemlerini de kapsayan fiili direnişlerle
çıkıyorduk. Bizim için değişen bir
şey yoktur. Burada esas olan zaman
ve mekanın değişmesi değil, savunduğumuz devrimci iradenin varlığıdır.
Elbette koşullar biçimsel anlamda
değişmiştir. Artık koğuşlarda değil,
hücrelerde tecrit altında tutuluyoruz.
Sayımız bir ya da üç kişiden fazla
değil, ama devrimci irademizin zerresinde bir eksilme yoktur. Aksine
devrimci irademiz, Büyük Direnişimiz ile daha bir güçlenmiştir.
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Hücre yakmak; AKP’nin her yanda dayattığı faşist karanlığa boyun
eğilmeyeceğini göstermektir.
Hücre yakmak; nerede ve nasıl
olunursa olunsun “Birimiz Hepimiz,
Hepimiz Birimiz İçin” demektir.
Hücre yakmak; Genel Direnişimiz’in zafer fişekleridir. Zafer, direnmek demektir. Bugün alınan mevziler, yarın elden gidebilir. Kaybedilmemesi gereken iradenizdir.
Hücreleri yakıyoruz, çünkü taleplerimizin karşılanması istiyoruz...

Taleplerimizi
Hatırlatıyoruz...

Bu yanıyla, bugünün tecrit hücrelerini İbili’den, Fidan’dan, Berrinler’den devraldığımız feda ateşlerinin
siyasal dinamizmiyle yakıyoruz.
Nedir siyasal dinamizm? Düşmanın programını bozarak hamle
üstünlüğünü ele geçirmektir. Statükoyu koruyayım diyerek bekleyen,
“esirim” diyerek edilgen kalan değil,
düşmanın politikasını bozacak tarzda
taarruz edebilmektir. İşte bu taarruzun
kendisi zafer demektir.

Neden Hücreleri
Yakıyoruz?
Bulunduğumuz her yerde hücreleri tutuşturup yakıyoruz. Yakıp külünü savurduğumuz, faşizmin kitap
yasaklama kararı oldu. Bize dayatılan
düşünce değişikliği, saldırı ve baskı
programını yakıp savurduk.

Hücre yakmak; dayattığınız hiçbir
şeyi kabul etmiyorum demektir. Ki
faşizmin dizginsiz saldırılarına ancak
Özgür Tutsakların bu fütursuzluğu
ile karşılık verilebilir.
Hücre yakmak; Neleri göze aldığınızı en açık haliyle ifade etmek
demektir. Baskı ve saldırıların karşısına geçip bedel ödemeye hazır
olduğunuzu göstermenizdir bu. Artık
o saldırılar ile sonuç alamayacaklarını
somutlamışsınız demektir.
Hücre yakmak; faşizmin saldırılarının karşısına ateşten bir barikat
kurup “Geçit Yok” demektir. Halkımızın deyimi ile söylersek “Ölmek
Var, Dönmek Yok” tavrıdır bu: Yenilmezliğin ilanıdır.
Hücre yakmak; bedel ödemeye
hazır olduğunuz kadar bedel ödeteceğinizi de ilan etmek demektir.

1-Sohbet Hakkı uygulansın...
2-Sürgünlere son verilsin...
3-Kitap yasağı kaldırılsın...
4-Kanser hastası Özgür Tutsak
Mesude Pehlivan tahliye edilsin...
5-İşkence ve saldırılar durdurulsun...
Mesude Pehlivan arkadaşımız
gün be gün hastalığının acısı ile boğuşsun ve bizlerde bunu sessizce
seyredelim, öyle mi? Asla! Arkadaşımızın hastalığı ile katledilmeye
çalışılmasına izin vermeyeceğiz. Madem ki, hasta tutsakları kuşatıp ağır
ağır katletmeye kalkıyorsunuz, o
halde hücreleriniz de tutuşacaktır.
Sohbet hakkımızı uygulamıyor
musunuz... O halde yaktığımız hücrelerin ateşleriyle konuşacağız demektir. Biz buluruz birbirimizle konuşmanın bir yolunu. Ve işte böyle
ateşli cümleler kurarız direnişe dair.
Sürgün sevkleri sürdürüyor musunuz... Pekala, gittiğimiz her yere
taşıyacağız o zaman Genel Direnişimiz’in sesini, ateşini, öfkesini... Ve
kapılar patlayacak, duvarlar inleyecek,
hücreler yanacak. Sürdürün bakalım
sürgünleri... Nereye kadar? Her sürgün
saldırısı sizin acizliğinizdir. Bizimle
baş edemediğinizin itirafıdır.
Kitap yasaklarını sürdürecek misiniz? Pekala, işte o zaman ateşli
dizelerden oluşan direnişin şiirini
tarihe yazmaya devam edeceğiz. Kitaplara, bilime, sanata, halktan yana
ve güzel olan her şeye düşman oluşunuzun karanlık gerçeğini direnişin
ateşi ile tutuşturmaya devam edeceğiz

HALK İKTİDARINI KAZANALIM!
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demektir o zaman.
Kazanılmış ziyaret haklarımızı
bir çırpıda yok edeceksiniz ve bizlerde buna sessiz kalacağız, öyle
mi? Yok öyle değil, öyle olmayacak.
Ailelerimizi kapıdan içeri almayacak,
aşağılayacak ve itip kakacaksınız...
Ve bunun bir karşılığı olmayacak,
öylemi? Elbette, öyle değil... Gasp
ettiğiniz haklarımızın öfkesini çıkartacağız karşınıza. Ve biz sizi, Genel Direnişimiz’le ziyaret edeceğiz...
Her sayımda saldırıya uğruyoruz
ama bizim için bu saldırılar yeni sayılmaz. 19 Aralık Katliamı’nın ardından F Tiplerinin ilk zamanlarında
ne yaptınızsa aynısını uyguluyorsunuz.
Söz konusu olan direniş karşısındaki
çaresizliğinizdir. İşkence ve saldırı
ile ne zaman sonuç alabildiniz ki,
şimdi sonuç alacaksınız. Biz çok öldük
ve her defasında “Bize Ölüm Yok”
diyerek direnmeye devam ettik. Ediyoruz işte ve edeceğiz zafere kadar...
Sayı: 539

Yürüyüş
18 Eylül
2016
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Personele Bir Çift
Sözümüz Var...
Sinan Kukul yoldaşımızın hazırladığı “Metris Tarihi” kitabının ilk
sayfalarında hapishanede görev yaparken saldırılarda yer almayan, kimi
halk olma özelliklerini yitirmemiş
olan personele de teşekkür edilir.
Çünkü, devrimci duyarlılık bunu gerektirir. Herkesin hakkı gözetilir.
Aynı duyarlılığın ürünü olarak, faşist
bir iştahla saldırılarla yer alanlara
haddini bildirmekte öncelikle Özgür
Tutsakların sorumluluğundadır.
Özgür Tutsakların neyi neden
yaptığı açıktır. İdare ve personele
bunları anlatıyoruz. Buna rağmen
saldıran, işkence yapanlara da tavırsız
kalamayacağımız açıktır. Herkese
hak ettiği kadar haddi bildirilir.
Bunun zamanı ve mekanı devrimin
inisiyatifindedir.
Gelinen aşamada kimi hapisha-

nelerin idareleri “eskiye dönelim”
önerilerini dile getiriyorlar. Hangi
eski... Ve dahası da şu ki, “eskiye
dönmek” eski statükoya dönmek anlamına gelir. Hayır! Biz taleplerimizin
karşılanmasını istiyoruz. Hasta tutsak
Mesude Pehlivan için eskiye dönmek
nedir, ne anlama gelir?..
Hasta tutsakken geç tahliye edilerek
katledilen şehidimiz Güler Zere için
“eski” nedir? Güler Zere’yi kim hayata
döndürebilir?.. Ya geciktirilen her
gün, Mesude Pehlivan’ın hastalığını
ne hale getiriyor? Mesude Pehlivan
eskiye dönebilecek mi?.. Biz Mesude’nin tahliye edilmesini istiyoruz.
Hücrelerde büyüyen ateşlere iyi
bakın. O ateşler “eskiye dönmek”
için değil, Genel Direnişimizin talepleri karşılansın diye yakılıyor. Ve
hep beraber haykırılıyor:

HASTA TUTSAK MESUDE
PEHLİVAN ÖLMEDEN SERBEST BIRAKILSIN...

Sanat Meclisi 7 Aylık Hak İhlalleri Raporu Açıkladı...

Olağanüstü Hal Kaldırılsın!
Sanat Meclisi 9 Eylül’de saat
14.00’de Aynalı Geçit Etkinlik Salonu’nda basın toplantısı düzenledi.
Sanat Meclisi adına Grup Yorum,
Mehmet Esatoğlu, Defne Halman,
Hale Üstün, Muzaffer Gezer, Barış
Güney, İbrahim Karamehmet, Fatih
Gezer, İdil Halk Tiyatrosu, FOSEM,
Kemal Oruç, Ayla Yılmaz ve Doğan
Çelik’in katıldığı basın toplantısında
sanatçılar; tüm ülke halkı üzerindeki
ve sanat üzerindeki baskıların son
bulmasını istedi.
Sanat Meclisi adına söz alan Grup
Yorum üyesi İnan Altın, son 1 yıl
içinde sanat eserleri ve sanatçılar
üzerinde yoğun baskılar olduğunu,
olağanüstü hal uygulamasıyla bu baskıların çok daha şiddetlendiğini belirtti. Tiyatrocuların işten çıkarıldığını,
konserlerin yasaklandığını, heykellere
saldırıldığını, muhalif olan herkesin
bu fırsatla sindirilmeye ve tasfiye
edilmeye çalışıldığını belirten Altın,
Grup Yorum’un da son 1 yıldır neredeyse tüm konserlerinin yasaklan-

dığını, katıldığı etkinliklerin engellenmeye çalışıldığını belirtti.
Sanat Meclisi adına basın açıklaması metnini tiyatrocu Mehmet
Esatoğlu okudu. Esatoğlu, tüm
sanatçıları olağanüstü hal koşullarında daha fazla üretmeye, etkinliklerini iptal etmeden daha fazla
halkla buluşmaya davet etti.
Basın açıklaması metninin okunmasının ardından söz alan tiyatrocu
Muzaffer Gezer, Sanat Meclisi olarak
15-16 Ekim’de Okmeydanı Sibel
Yalçın Parkı’nda 3. Sanat Festivali
düzenleyeceklerini söyledi. Tüm sanat
dallarının buluşacağı festivale katılımın ücretsiz olacağını belirten Gezer,
herkesi festivale katılmaya davet etti.
Konuşmaların ardından sanatçılar,
Çav Bella şarkısını hep birlikte okuyarak açıklamayı bitirdi…
Okunan açıklamada: “… Biz Sanat Meclisi olarak var olduğumuz
Haziran 2013’ten beri diyoruz ki birlikte hareket etmez ve karşı koymazsak “ekmeğimiz tehlikededir”,

“sanat üretme özgürlüğümüz tehlikededir”. “Varlığımız tehlikededir”.
Önerimiz koşullar ne olursa olsun
sanat üretimini sürdürmektir. İzleyici
bizden oyun bekler, şarkı bekler,
dans bekler. Dizeler bekler. Önümüzde ise engeller, engellemeler var.
“Ben kendi işimi yaparım sanatıma bakarım” diyenin bile durumu
çıkmazda. Çünkü sanatın dört bir
yanı kuşatılmış durumda. Tepeden
bir ses emir yağdırıyor. Sanat ürettiğimiz kadar, sanat alanının sağlıklı
koşullarını yaratmak için de çaba
harcamak gerekiyor.
Sanat insanları! Yeni bir dönemin
eşiğinde Sanat Meclisi olarak sizlere
çağrı yapıyoruz. El ele vererek, sanat
alanımızı savunarak yürüme günlerindeyiz. Ellerimiz var birbirimize
verecek!" denildi.

HALK MECLİSLERİNDE BİRLEŞELİM MİLİSLERDE SAVAŞALIM!

“Devrimci mücadele ve savaşta belirleyici olan kadrolar ve siyasi çizgidir. Tayin edici güç halk kitleleridir”
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SAVAŞÇI, HALKLARIN ACISINI
HİSSEDENDİR

Bir devrimcinin asli görevi hayatın
her alanında devrim mücadelesini büyütmektir. Peki bunu nasıl yapmalıdır?
Bilgiyle, cüretle, cesaretle, eğitimle,
emekle… Ancak bunların hepsi inancın
temelini oluşturan değerlerdir... Bunların
hepsinin temelinde devrimciliğimizin
nedeni olan halkımıza olan sevgimiz,
düşmana olan kinimiz vardır.
Televizyonda iki küçük çocuğun
ölesiye dövülüp taciz edildiği, dövüldüğü oklavayı gördüğümüzde ne hissediyoruz?
Mevsimlik işçileri taşıyan arabanın
şarampole yuvarlanıp onlarca insanımız
yaralanıp öldüğünde; çöpten ekmek
toplayan bir çocuğu; vızır vızır arabaların geçtiği yollarda yalınayak su,
selpak satan çocukları; çocuklarına ekmek götüremediği için intihar eden
bir babayı; yoksulluktan, tek göz gecekondusunda sobadan zehirlenerek
ölen beş kardeşi ve onların anne-babalarını ve daha onlarcasını gördüğümüzde, duyduğunuzda ne hissederiz...
“İnsanların aç olduğu bir ülkede
hiçbir şey olmamış gibi gıda mühendisliği yapamam” diyen Ahmet İbili.
“Açlık, yoksulluk, binbir çeşit çile
bizlerin halkımızın alın yazısı değil,
değişecek” diyen Nail Çavuş.
“Pek çok hastalığım var, fakat savaşmanın önünde engel değil bunlar.
Bunların verdiği acı, halklarımızın çektiği acıdan daha ağır değildir” diyen
Kemal Askeri.
“… Her şeyden önce de dünyanın
herhangi bir yerinde, herhangi bir
kişiye karşı yapılan herhangi bir haksızlığı daima yüreğinizde hissedin, bu

bir devrimcinin en güzel niteliğidir”
diye çocuklarına vasiyetini yazan Che...
Halklarımızın yaşadığı yokluklar,
yoksunluklar, haksızlıklar karşısında
yaşadıkları acıları yüreğinde hissetmek.
İşte tüm değerlerin, tüm devrimci
niteliklerin en güçlü duygusu.
Yüzünü bile görmediğiniz, belki
de hiç görmeyeceğiniz insanların yaşadıkları acıları yüreğinizde hissetmek.
O yürek ki nice sevgileri, nice umutları
acıları taşır; Sevgi Erdoğan’ın dediği
gibi;“Yürek diye sol göğüste taşınan
şey bütün insanların sevgisini sığdırabilecek kadar büyükse bu zorluklar
acılar birer birer azalır.” Halklarımızın
acılarını dindirmek için mücadeleyi
büyütür bu inanç...
Devrimcilik halkını sevmek, düşmana kin duymaktır. Beyni ile yüreğin
birliği, devrimciyi ayakta tutar, geliştirir.
Beynimize ve yüreğimize yol gösteren
diyalektik materyalizmdir. Diyalektik
materyalizm aklımızdır. Aklımız, duygularımıza da yol gösterir, onları disipline eder.
Bütün duygularımızı devrimci mücadeleyi geliştirmek için kullanmalıyız.
O acılar halklarımızın yaşadığı, onlara yaşatılan acılardır.
O acılar yapılan haksızlıkların, yoklukların, yoksunlukların getirdiği olanaksızlıkların acılarıdır.
Acılar mücadele etme azmini geliştirir.
Acılar, yaşanan acıların nedeni olan
emperyalist, faşist düzenin ve düzenin
başındaki sömürücüleri tanımamıza
neden olur.
Aylan bebeğin, Miran bebeğin, 301

"Dayanışma Mimarlığı" Sergisi İçin
Belgesel Çalışmaları Başladı!
Mimar Meclisi, Küçükarmutlu Mahallesi’nde Mimarlar Odası’nın düzenlediği "Dayanışma Mimarlığı"
sergisinde gösterilmek üzere hazırlanacak olan belgesel

maden işçisinin, Suruç’un, Ankara’nın,
Roboski’nin, Sur’un, Lice’nin, Günay’ın, Dilek’in ve onlarca acılara katliamlara, baskılara maruz kalan halkımızın acılarıdır. Halkımızın acıları,
yoklukları, yapılan adaletsizlikler ancak
halkın iktidarıyla sona erer.
Ahmet İbili, Nail Çavuş, Sevgi Erdoğan, Kemal Askeri gibi halkın evlatları halkın acılarına son verecektir.

“İnsanların aç olduğu bir
ülkede hiçbir şey olmamış
gibi gıda mühendisliği yapamam” diyen Ahmet İbili.
“Açlık, yoksulluk, bin bir
çeşit çile bizlerin halkımızın
alın yazısı değil, değişecek”
diyen Nail Çavuş.
“Pek çok hastalığım var,
fakat savaşmanın önünde
engel değil bunlar. Bunların
verdiği acı, halklarımızın çektiği acıdan daha ağır değildir”
diyen Kemal Askeri.
“… Her şeyden önce de
dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir kişiye
karşı yapılan herhangi bir
haksızlığı daima yüreğinizde
hissedin, bu bir devrimcinin
en güzel niteliğidir…” diye
çocuklarına vasiyetini yazan
Che...

çalışmalarına, 10 Eylül'de başladı.
Mimar Meclisi belgesel çekimleri için, Armutlu'da
evleri ziyaret etti, sokakta karşılaştıkları kişilerle sohbet
etti. Yaptığı açıklamada çekimlerin gelecek haftada
devam edeceğini söyleyerek ilgilenen herkesi bu çalışmalara davet etti.
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15 Temmuz’dan bu yana günlerdir
demokrasi şöleni diye meydanlara
halkı çağıran AKP, sürekli demokrasi
söylemlerini kullanmaktadır. Peki
nedir bu her fırsatta dile getirilen
demokrasi? Kimin için demokrasi,
ne kadar demokrasi ya da kim meydanlara çıktığında serbestçe konuşuyor? Kim gözaltına alınıyor? Bunların hepsine birlikte bakmak gerekiyor.
Demokrasi, dünyadaki tüm üye
veya vatandaşların, organizasyon
veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir tür
yönetim biçimidir. Yunanca dimokratia (dimos, halk zümresi, ahali
yani kratos, iktidar) sözcüğünden türemiştir. Türkçeye Fransızca “démocratie” sözcüğünden geçmiştir
Ana yurdu Eski Yunan’daki filozoflar Aristo ve Eflatun tarafından
eleştirilmiş, halk içinde “ayak takımının yönetimi” gibi aşağılayıcı kavramlarla nitelendirilmiştir.
Günümüzde burjuvazinin “demokrasi”ye getirdiği pek çok tanımvardır:
• Çoğunluğun yönetimi
• Azınlık haklarını güvenceye
alan yönetim
• Fakirin yönetimi
• Sosyal eşitsizliği yok etmeye
çabalayan yönetim
• Fırsat eşitliği sağlamaya çalışan
yönetim
• Kamu hizmetinde bulunmak
için halkın desteğine dayanan yönetim
gibi…
Elbette bu tanımların hepsi burjuvazinin, halkların gözünü boyamak
için kullandığı, “demokrasi”tanımlarıdır.
Liberal demokrasi, kendisini “iktidarı halkın belirlediğini ancak bu
iktidarın bireysel özgürlüklerle sınırlandığı bir siyasal sistem” olarak
belirtir. Buna göre “hoşgörü ve tüm
fikirlerin var olabildiği bir rekabet
ve siyasi eşitlik prensiplerinde gerçekleştirilen, seçimlerle iktidara temsili bireylerin getirilmesi liberal demokrasilerin temel nitelikleri” dir.
Sosyal demokrasinin kendini ta-
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AKP’NİN “DEMOKRASİ” TANIMI
nımlama biçimi ise “ siyasi eşitliğin
yanında sosyal demokrasi ile ekonomik eşitliğin de sağlanması gerekliliği”dir.
Sosyalizm ise sınıfsal özüne uygun
olarak “halk demokrasisi”ni savunur.
AKP’nin anladığı son günlerde
sıkça dile getirdiği, bilbordlara astığı,
afişini yaptırdığı demokrasi hangi
tanıma uymaktadır. Demokrasiyi sadece seçimlerde oy kullanmak olarak
anlıyor AKP. Günlerdir demokrasi
demagojisini kullanıyor. En ufak muhalif bir sese tahammülü yoktur. Halka Taksim’e çıkmayı yasaklayan
AKP, kendi çıkarları gerektirdiğinde
herkesi Taksim’e çağırmış, ancak
aynı günlerde Taksim Meydanı’nda
yürüyüş yapmak isteyen başka bir
gruba saldırmıştır. Bu da AKP iktidarının aslında demokrasi kavramını,
işine geldiği gibi kullandığını göstermektedir. AKP her fırsatta “halkın
iradesiyle geldik” der. Burjuvazi de
her şeyi halka sorduğunu, danıştığını
söyler. Seçimleri, meclisi, referandumu örnek gösterir. Tüm bunlar
doğru mudur? Nedir “halkın iradesi”?
Sadece sandık başına gitmek midir?
İktidarın halkın iradesini temsil etmesi
demek, halkın yönettiği, söz ve karar
hakkını doğrudan kullandığı, bağımsız
ve özgür bir ülkenin var olması demektir. Oy kullanmak veya seçimlerin
olması halkın iradesinin oluştuğu anlamına gelmez. Seçimler, bugün oynanan demokrasi oyununun bir parçasıdır sadece. Halkın iradesinin var
olup olmamasının tek ölçütü asla seçimler olamaz. Bu ülkede hiçbir zaman gerçek bir halkın iradesi olmamıştır. Var olan tüm iktidarlar, bu
tarz söylemleri demagoji malzemesi
yapmıştır. AKP’nin de yaptığı budur.
Gerçekten halkın iradesi söz konusu
olsaydı, halkın zararına olan yasalar
meclisten bir bir çıkar mıydı? Özelleştirmeler olur muydu? İşsizlik her
geçen gün çığ gibi büyür müydü?
Bugün ekmeğe, sebzeye, doğal gaza,
elektriğe zam kararlarını halk mı veriyor? Halkın gerçek bir iradesi söz
konusu olsaydı, halk kendi aleyhine
bu kadar karar alır mıydı? Bunca
açlığı, yoksulluğu çeker miydi? De-

mokrasi ve halk iradesini sık sık kullanan Tayyip Erdoğan yeri gelince
“isteseniz de istemeseniz de bu külliye
yapılacak” diyor. Yine hak gaspları,
işkenceler, yasaklar halkın iradesi
değildir olmaz. İktidardakiler halkın
iradesini temsil edemezler. Onlar için
halk sadece sömürülmek için vardır.
Yaşadığımız açlığın, yoksulluğun,
zulmün sorumlusu AKP’dir, bu düzendir. Özelleştirmeler, yeni imar
yasaları, 2B adı altında yapılan arazi
talanları, kıdem tazminatı dahil her
türlü kazanılmış haklara yönelik saldırı yasaları, kentsel dönüşüm adı
altında yapılan gecekondu yıkımları,
OHAL bahanesiyle çıkarılan KHK
ile halkın bir çok hakkı gasp edilmiş
kazanılmış haklarına saldırılmıştır.
Ayrıca tüm bunları KHK ile yaparak
yargı denetimine de engel olmak hedeflenmektedir. Tüm bu olan biten
de daha sayabileceğimiz onlarca yasanın hiçbirinde halkın iradesi söz
konusu değildir. Şu kesindir: “Halkın
iradesini temsil ediyoruz” cümlesi
bir safsatadır. Tüm bunlar demokrasi
olamaz halkın iradesini temsil edemez. Bu düzende hiçbir iktidar halkın
iradesini temsil edemez. Onlar için
önemli olan halkın iradesi değil; emperyalistlerin ve tekellerin iradesidir.
Bildikleri tek irade budur.

Y ozlaşmanın Karşısında
Eğitim Çalışmalarımız
Alternatifimizdir
Adana Halk Cephesi 9 Eylül’de Akkapı Mahallesi’nde yozlaşmaya karşı
eğitim çalışması yaptı. Mahalle gençlerinin katıldığı çalışmada “Hayatın
İçindeki Teori” kitabından “Yozlaşma”
konulu yazı okundu, ardından günlük
hayatta yozlaşmanın karşımıza çıkan
örnekleri üzerine konuşuldu. Devamında
ise, fuhuşun, uyuşturucunun, kumarın
emperyalizm ve oligarşinin politikası
olduğu, bu temelde birleşerek halk kültürümüzü yaşatmak gerektiği üzerine
sohbet edildi.
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EMPERYALİZM, DEVRİMCİ HAREKETLERİ
TASFİYE POLİTİKALARINI,
İMHAYLA, KUŞATMAYLA VE BARIŞ MASASI İLE
DEVAM ETTİRİYOR!
“Ölümlerden geliyorum şarkılar
söyleyerek,
geliyorum yaşamak için.
Bırak, ışıldayan bir yara
bağışlasın sesini,
bırak da kinler büyüsün,
kafeslerin içimde ektiği
bırak uzlaşmazlık çıksın ortaya,
yıkımların doğurduğu.
Yaramın üstünde yürümeyi
öğretti bana celladın bıçağı.
Yürümeyi, hem de yorulmadan
yürümeyi.
Direnmeyi öğretti. Direnmeyi’...
Mahmud Derviş (Filistinli şair)
Emperyalizm, sosyalist blokun
ayakta olduğu süreçte; askeri darbeler,
Düşük Yoğunluklu Savaş temelinde
şekillenen kontrgerilla hükümetleriyle,
açık işgaller ve kitle katliamları ile
devrimci hareketleri yok etmeye çalıştı.
Bu süreçte sürekli olarak devrimci
önderlikleri hedef aldı. Çünkü devrimci
önderliklerin imhası, halk kurtuluş hareketlerine büyük darbeler indirecekti.
Sosyalist bloktaki karşı devrimlerden sonra, Yeni Dünya Düzeni adı
altında, kendi imparatorluğunu pekiştirmek için “barış masası” silahına
daha fazla sarılır oldu. “Barış masalarında” teslim alacağı önderliklerle
halkların kurtuluş umudunu tarihe
gömmek istedi. Önderlikleri de buna
zorlamak için her türlü yöntemi denemiştir. Bir yandan imha politikaları
yürütürken, bir yandan da revizyonist,
reformist politikaları etkin hale getirebilmek için sivil toplumculuğun
kök salmasını sağlamaya çalıştı. Teslim
aldıklarına da “yasal particilik” sınırları
içinde, işbirlikçi oligarşilerin koltuk
değnekliği rollerini biçti. Bu koltuk
değnekliği rolünün karşılığı da, onların
fiziki imhasından vazgeçilmesiydi.
Ama bu politikanın tek bir sonucu
vardı: Halkların yüzyıllardır süren sınıflar savaşının tasfiyesi...

Bir Örnek: Filipinler ve
Kolombiya
Bugün, Filipinler ve Kolombiya

ABD emperyalizminin “barış masası”nda teslimiyeti
dayatmasının birer
örneğidir.
ABD, Kolombiya’da Kolombiya
Komünist Partisi
ve onun cephe örgütü olan FARCEP’e yönelik önder
kadrolarına imha
politikaları uyguladı. KKP’nin kurucu önderi Marulanda’nın ölümü
ile diğer önder kadrolara yönelik
imha politikasını yoğunlaştırdı. Ve
birçok önder kadrosunu katletti. Kuşatmayı daha da yoğunlaştırarak,
KKP’nin mevcut önderliğini “barış
masası”na ikna etti.
Filipinler Komünist Partisi ve cephe örgütü NPA (Yeni Halk Ordusu)’ya
yönelik olarak da yine kuşatma politikaları uyguladı. Filipinler’de mücadeleyi sürdüren gerillaya ve komutanlarına yönelik yoğun bir imha
ve tasfiye politikalarını uyguladı. Filipinler KP’nin kurucu önderi olan
Mario Sison, son otuz yılını Hollanda’da mülteci olarak sürdürüyordu.
Sison’a yönelik yasaklama-Kara Liste’lere alma tehditleri sonucu, ‘barış
masası’na ikna etmede çok zorlanmadı. Mültecileşmenin yarattığı çürümenin etkileri de kendisini göstermiş
ve FKP önderliği de emperyalizmin
“barış” oyununa dahil olmuştur.
Mario Sison, emperyalizmin kendisini hedef almaması için, kurucu
önderi olduğu hareketten önce ‘istifa’
etti. Sonra da kendisinin sadece bir
aydın olduğunu ve demokratik cepheye
danışmanlık yapan biri olduğunu ilan
etti. Ama emperyalizm bu geri adımın
devamını, yeni baskılarla getirdi.

Ambargoyla Küba’yı,
Küba’yla FARC’ı Teslim
Alma Politikası
ABD emperyalizmi, elli yıldan

Filipinler Yeni Halk Ordusu
fazla bir zaman sürdürdüğü ambargolarla Küba’yı hizaya sokmaya başladı. Küba’ya ABD’nin elçilik açması
da ambargonun bir sonucu olarak
değerlendirilebilir.

Filipinler de Oslo’da
Teslim Alınıyor
Filipinler’deki savaşın tasfiyesi de
mültecileşmenin, tasfiye politikalarının
en yoğun yaşandığı Oslo’daki görüşmelerle hayata geçmeye başlanmıştır.
Oslo görüşmeleri ile Filipinler oligarşisiyle ateşkes imzalanmıştır. Oslo,
bir kez daha silahlı kurtuluş hareketlerinin tasfiye politikalarının oynandığı
sahne durumundadır.
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Kolombiya ve Filipinlerde
Silahsızlanma
Barış, her ne kadar iki gücün arasındaki anlaşmalar olarak ifade edilse
de, emperyalizmin “barış”ı, bir tarafın
meşruğulunun kabullenilmesi ve diğer
tarafın silahsızlanması olarak hayata
geçer. Yani ortada bir barış yoktur,
bir teslimiyet vardır ve teslim olanın
da tüm gücünün tasfiyesi vardır.
Kolombiya ve Filipinler’de de
bunun tersi olmayacaktı. Bugün
FARC da, Filipinler KP de aynı
süreci yaşamakta, her ikisi de silahsızlanmanın politikasını nasıl hayata
geçireceklerinin derdindedir.

Gerilla
Silahlanmış Halktır
Gerillayı Tasfiye,
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Halkı
Silahsızlandırmaktır
Sömürü ve adaletsizliğin
sürdüğü bir ortamda, halkın
silahsızlandırılması; sömürü
ve adaletsizliğin sürmesinin
onaylanmasından başka bir
anlam taşımaz.
TEMMUZ 2016: Kolombiya’daki gerillanın silahsızlandırılması politikaları ateşkes süreciyle yürütülüyor.
AĞUSTOS 2016: Oslo’da ateşkes
ilan eden FKP önderleri, Filipinlere
gidip gerillayı silahsızlandırmak istediler. Barış görüşmeleri heyeti olarak Sison ve MK üyesi Luis Jalandoni, ülkeye ayak basar basmaz gözaltına alınmış. Gözaltındayken verilen
sözlerle birkaç gün sonra serbest bı-
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rakılmıştır. Aynen, önce suya atıp,
sonra sudan çıkartan kişiye şükran
duyulması gibi barış heyeti de Filipinler oligarşisine bir yandan minnetlerini sunarken, diğer yandan da
silahsızlandıracakları halka yönelik
de serbest bırakılmalarının bir zafer
olduğunu duyurmuşlar ve serbest bırakılmayı bir bayram havasına dönüştürmeye çalışmışlardır.
Sison, barış heyetine de hareketin

Ocak 1994’te Mücadele dergisinin Jalandoni ile
yaptığı röportajdan:
ABD emperyalizminin ‘yeni dünya düzeni’ ile birlikte
dünyanın birçok ülkesinde; yıllardır silahlı mücadeleyi
sürdüren siyasi yapıların birer-ikişer silah bıraktığı,
‘barış görüşmeleri’ adına uzlaşma teorilerinin yapıldığı
bir süreç yaşanıyor. Dünya halklarının kurtuluş umudu
diplomasi masalarında iğdiş edilirken, mücadeleyi sürdürmek kararlılığında olanlar da var. Filipinler Komünist
Partisi ve onun askeri kanadı olan Yeni Halk Ordusu da
mücadeleyi sürdüren gruplardan birisi...
Luis Jalandoni:
“Temel görev devletin silahlı gücünü yıkmaktır”
“Rejimin Barış Aldatmacası: İktidar ekonomik kriz
ve topyekün savaş politikası üzerinde dikkatleri uzak-

Silahlara her dakika iki milyon
dolar harcayan ve her dakika otuz
çocuğu açlıktan ya da iyileştirilebilir
hastalıklardan öldüren bir dünyaya
hayır diyoruz.
Bize ne yiyecek, ne de sevecek
bir şey veren, çoğunluğu yiyecek
açlığına, çok daha kişiyi de kucaklaşma açlığına mahkum eden bu
sisteme hayır diyoruz.
Bu dünya tablosunda, biz insan
sözünün tarafsızlığına hayır diyoruz.
Çevremizde gerçekleşen gündelik
çarmıha germeler karşısınd,a bizi
elimizi yıkamaya davet edenlere hayır diyoruz.
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önderi sıfatıyla değil, Jalandoni’nin danışmanı kimliğiyle gitmişti. Zaten kendisini savunmaya çalışmak için, tarihsel
misyonundan vazgeçenlerin,
emperyalizmin karşısında sağlam durmaları da beklenemezdi.
Sanki, kendisi binlerce insanın
ölümü konusunda belirleyici
bir konumda değildi ve sanki
binlerce insan onun emirleriyle
ölüme gitmemişti de, kendisi de emperyalizmin kucağında aydıncılık oynuyordu.
Bu iki örnek, emperyalizmin devrimci örgütleri tasfiyede kullandığı
bir yöntemin de, önderlerini baskı
ve tehditle “yola” sokmak olduğunu
göstermektedir. Kendi ülkemizdeki
küçük burjuva Kürt milliyetçiliğinin
durumu da bundan farklı değildir.

laştırmak için açıklamalarıyla ‘barış’ demagojisi yapıyor...”
“Pratik içinde mücadeleyi bırakmış olan Moro
Ulusal Kurtuluş Hareketi (MNLF) ile ateşkes anlaşması
yaptı. Bir yandan devrimci hareketle barış görüşmesi
aradığını söylerken, diğer yandan psikolojik savaşı yoğunlaştırıyor. Devrimci hareketten atılan, dıştalanan
döküntü bir grubu bu psikolojik savaşta devrimci mücadeleye karşı kullanıyor...” diyordu.
Nereden nereye: Düşmanla ‘barış’ın bir aldatmaca,
bir demagoji olduğunu, uzlaşanların devrimci hareketten
dıştalananlar ve zaten teslim olanlar olduğunu anlatan
Jalandoni nerede, halkı silahsızlandırma heyetindeki
Jalandoni nerede?

Eğer adil olmasaydı güzellik,
güzel olur muydu? Eğer güzel olmasaydı adalet, adil olur muydu?
Güzelliğin ve adaletin birbirinden
koparılmasına hayır diyoruz, çünkü
bu ikisinin güçlü ve verimli kucaklaşmasına evet diyoruz.
Biz hayır diyoruz ve hayır derken
de evet diyoruz.
Diktatörlüklere hayır, demokrasi
kılığına girmiş diktatörlere hayır
derken, gerçek bir demokrasi için
mücadeleye evet diyoruz; kimsenin
ekmeğinin ve sözünün reddedilmeyeceği, Neruda’nın bir şiiri ya da
Violeta’nın bir şarkısı kadar tehlikeli

ve güzel olacak bir demokrasi için
mücadeleye evet diyoruz.
Onursuz barışa hayır derken,
adaletsizliğe karşı kutsal isyan hakkına ve onun... halk direnişleri tarihi
kadar uzun tarihine evet diyoruz.
Paranın özgürlüğüne hayır derken, insanın özgürlüğüne evet diyoruz.
Hayal kırıklığının hüzünlü cazibesine hayır derken, UMUDA EVET
diyoruz.
Eduardo Galeano (Biz Hayır Diyoruz’dan)
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2008 yılının Ağustos’unda, Dayı’nın şehit olduğu ay, Kolombiya
halkının önderi Manuel Marulanda
da şehit düşmüştür.
Marulanda, halkının deyimiyle
Tiro-Fijo (Tam İsabet)’nun yaşamı,
dünya devrimci hareketine ışık tutan
bir örnek olmaya devam edecektir.
Teslim olmamak, emperyalizm
ve zulümle uzlaşmazlık, halkı silahsız
ve adaletsiz bırakmama politikalarının
sahibiydi. Kolombiya halklarının önderi ‘Tam İsabet’in anısına, onun yaşam hikayesi:
Manuel Marulanda FARC-EP (Kolombiya Silahlı Devrimci Güçleri–
Halk Ordusu)’in lideriydi. Hiç kuşkusuz O, Amerika kıtasının en büyük
devrimci köylü önderiydi.
Marulanda, 60 yıldan fazla bir süre
boyunca, köylü hareketlerini, kırsal
toplulukları örgütledi ve bütün demokratik kanallar vahşice ortadan kaldırıldığında, Latin Amerika’nın gördüğü
en güçlü ve dayanıklı gerilla ordusunu
ve milis kuvvetlerini kurdu. FARC,
gücünün zirvesinde olduğu 1999-2005
yılları arasında neredeyse 20 bin savaşçıya sahipti, yüz binlerce köylü eylemci, yüzlerce köy ve kent milisi ile
mücadelesini sürdürüyordu. Bugün
bile hükümetin tarlaları yakma politikasıyla 3 milyon köylüyü köylerinden
etmesine ve katliamlara rağmen FARC,
ülke genelindeki birçok cephede 1015 bin gerillaya sahip durumda.
Marulanda’nın başarılarını bu kadar
önemli kılan, onun örgütleme yeteneği,
stratejik zekası ve halkın taleplerine
yaslanan uzlaşmaz, kararlı, ilkeli ve
programlı duruşudur. Marulanda, yoksul
köylülerlerle, topraksızlarla, başkalarının
topraklarında çalışan emekçilerle ve kır
göçmenleriyle üç nesil boyunca diğer
gerilla liderlerinden daha fazla ve benzersiz bir uyum içinde çalıştı.
1964’te ABD tarafından yönetilen
askeri bir saldırı sonucu yıkılan köylerinden kaçan iki düzine köylüyle mücadeleye başlayan Marulanda, maddi
manevi hiçbir yabancı yardım olmaksızın
sistemli bir gerilla ordusu kurdu. Marulanda, diğer bütün gerilla liderlerinden
daha iyi bir köylü siyaseti öğretmeniydi.
Marulanda’nın ileri örgütlenme yete-

nekleri, köylülerle olan samimi ilişkisiyle
keskinleşmişti. Yoksul bir köylü ailesi
içinde, onlarla birlikte toprağı işleyerek,
örgütlenerek büyüdü ve onların günlük
ihtiyaçlarını ve gelecek umutlarını bilerek
onların dilini konuştu. Kavramsal olarak
ve deneme yanılma yöntemleriyle Marulanda, toplumsal ve coğrafi durumu
parlak bir biçimde kavradı ve bunun
üzerine stratejik politik ve askeri bir
yol çizdi. 1964’ten ömrünün sonuna
kadar, 7 milyar Amerikan dolarıyla finanse edilen, binlerce ABD yeşil berelisinin, özel kuvvetlerinin, paralı askerlerin, 250 binden fazla Kolombiya askerinin ve 35 bin paramiliter ölüm mangası üyesinin katıldığı en az yedi askeri
saldırıyı püskürttü ve bu saldırılardan
kurtulmasını bildi.
Küba ya da Nikaragua’dan farklı
olarak Marulanda, kitlesel bir inşa etti
ve kapsamlı bir kır liderini ortaya çıkardı;
sosyalist programını açıkça deklare etti
ve asla sözde ilerici kapitalistlerden
siyasi ya da maddi yardım almadı.
Marulanda zamanını macera arayan
batılı gazetecilere röportajlar vermekle
degil, Kolombiya’nın derinlerinde,
köylülerle tartışmak, onlara bir şeyler
öğretmek ve acılarını anlamaya calışmakla harcamayı tercih etti. Cafcaflı
manifestolar yazmak ve fotojenik pozlar vermek yerine yoksulların sağlam,
romantik olmayan ama etkili olan temelden eğitimini tercih etti.
Kolombiya’nın başkenti Bogota’ya
da hiç adım atmadığı söyleniyor. Ama
kıyıdaki Afro-Kolombiyalıların, dağlardaki ve ormanlardaki yerli Kolombiyalıların istekleri ve taleplerini kavradı; yerinden sürülmüş milyonlarca
köylünün toprak talepleri ile köylülere
ve yakınlarına çile çektiren, onlara
tecavüz eden toprak ağalarının isimleri
ve adresleri hakkında geniş ve derin
bir bilgi birikimine sahipti.
Marulanda, Washington ve Bogota’daki kontrgerillacı Başkanların en
ağır saldırılarına maruz kaldı ve hepsini
geri püskürttü. Yıkılan her köy için
Marulanda düzinelerce öfkeli köylüyü
örgütlerdi ve onları kadro ve komutan
olmaları için sabırla eğitti.
Marulanda basit yaşamı ile saygınlık kazanmıştı, aynı plastik çadırlar

Marulanda
altında sağanak yağmurları halkla
paylaştı. Milyonlarca köylünün saygı
duyduğu biri oldu. Çok alçakgönüllü
ve mütevazı idi, en önemli görevleri,
bölgesel özerkliğe ve taktik esnekliğe
önem vererek sorunları kolektif liderlikle çözmeyi tercih etti.
Diğer gerilla hareketlerinin aksine
FARC, dışarıdan maddi yardım almadı.
Fidel Castro açıkça silahlı mücadeleyi
desteklemeyi reddetti...
2001’den sonra Bush yonetimindeki
Beyaz Saray, FARC’ı terörist örgüt ilan
ederek Venezuella ve Ekvador üzerinde
FARC’ın lojistik amaçlı sınır geçişlerini
kısıtlamaları için baskı kurdu.
ABD’nin finanse ettiği büyük kontrgerilla çetesi, çeyrek milyon ABD askeri,
yerinden edilmiş milyonlarca insan, 35
bin ölüm mangası üyesiyle direk bağlantılı psikopat bir Devlet Başkanı…
Bu şartlar altında ayakta kalabilecek
bir gerilla hareketini hayal etmek bile
zor. Yine de, ne kararlı ve serinkanlı
Marulanda’nın, ne de FARC yönetiminin
aklının ucundan bile geçmemiştir teslim
olmak için pazarlıklar yapmak.
Onun ölümüyle ilgili olarak lise
öğrencilerine posterler ya da tişörtler
üretilmeyecek; ama Marulanda, Kolombiyalı milyonlarca köylünün kalbinde ve zihninde sonsuza dek, Yanki
ordusuyla ve paramiliter savaş makinesiyle yarım asır boyunca savaşıp
da asla teslim alınamayan ve yenilemeyen bir lider olarak yasayacak.
Hepsini yendi, konaklardakileri, başkanlık sarayındakileri, askeri üslerdekileri, işkence odalarındakileri ve burjuva
gazetelerinin ofislerindekileri... 60 yıldan
fazla süren bir mücadeleden sonra, çok
sevgili köylü yoldaşlarının kollarında
yaşama gözlerini yumdu...
Ama, Tiro-Fijo yaşamaya devam
ediyor.
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Halka Ulaşan Her Yürüyüş Dergisi

AKP Faşizminin OHAL’ine Vurulan
Bir Darbedir!

Yürüyüş

Halkımıza ulaşmaya umut olmaya devam ediyoruz.
Ne OHAL'ler ne de yapılan baskı ve tutuklamalar bizleri
engelleyemez. Gerçekleri halka ulaştırmaya, umudu büyütmeye devam edeceğiz. Yürüyüş dergisini her alana
taşıyacağız.

18 Eylül
2016

İSTANBUL

Sayı: 539

Gazi:

Halkın Mühendis Mimarları, 11 Eylül'de Karanfilköy
Mahallesi’nde dergi dağıtımı yaptı. 2 kişinin katıldığı
ve 1 saat süren çalışmada 15 Yürüyüş dergisi, 5 Kültür
Sanat Yaşamında Tavır dergisi ve 1 Halk Sofrası Pikniği
davetiyesi halka ulaştırıldı.

ELAZIĞ:

Mahallede Düz bölgesinde 7 ve 9 Eylül'de Yürüyüş
dergisinin 537. sayısının dağıtımı yapıldı. Esnaflara yönelik yapılan dergi dağıtımında toplam 400 dergi okurlara
ulaştırıldı. Dağıtım sırasında esnaflarla Gazi’deki son
saldırı üzerine sohbet edildi. Her akşam Gazi’nin 6
ayrı bölgesinde yapılan tencere tava eylemlerinin
duyurusu yapıldı ve Halk Cephesi’nin eylem programı
aktarıldı.

Hozat Garajı’ndaki esnaflara ve Yıldız Bağları Mahallesi’nde 10 Eylül'de kapı çalışma yapılarak dergi
dağıtımı yapıldı. Dergi dağıtımı esnasında yoksul bir
gecekonduya dergi sorulduğunda kadın kocasına ‘bey
bizim çocuklar geldiler dergi getirmişler" diye çağırdı.
Hozat Garajı’nda esnaflara 40 dergi, Yıldız Bağları’nda
yapılan kapı çalışmasında 50 dergi halka ulaştırıldı.

Bahçelievler:

Halk Cepheliler, 9 Eylül'de Yamanlar Mahallesi’nde
dergi dağıtımı yaptılar. 3 kişinin katıldığı ve mahallenin
çocuklarıyla yapılan dergi dağıtımı boyunca halkla
sohbet edildi. Yapılan dergi dağıtımında 75 dergi halka
ulaştırıldı.

Bahçelievler'de Yürüyüş dergisi dağıtımı yapıldı. 10
Eylül'de 6 kişinin katıldıkları çalışma da Zafer, Kocasinan
ve Soğanlı mahallelerinde yapılan dağıtımda 135 dergi
halka ulaştırıldı.

İkitelli Halk Cephesi: Bütün Yoksul
Mahalleler Bizim Olacak!
Gazi’yi Teslim Alamayacaksınız!
İstanbul-İkitelli Halk Cephesi 6 Eylül’de Kemal
Delen Parkı’nda bir araya gelerek çay programı düzenledi.
15 kişinin katıldığı çalışmada Gazi Mahallesi’nde yapılan
saldırılar üzerine ve Halk Meclisi hakkında sohbet
edildi. Ayrıca 9 Eylül’de İkitelli Özgürlükler Derneği’nde
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Karanfilköy:

İZMİR:

bir araya gelen Halk Cepheliler “Gazi Devrimdir” sinevizyonunu izledi. Ardından yapılan sohbetlerde, Hasan
Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi’nde
uyuşturucu ve yozlaşmaya karşı verilen mücadeleden
ve devletin yozlaşmayı yayarak neyi amaçladığı anlatıldı.
13 kişinin katıldığı gösterimin ardından polisin mahallede
sildiği duvar yazılamalarının yerine yenilerinin yapılma
ve Gazi’ye destek amaçlı tencere-tava eylemleri ve
sokak toplantıları yapma kararı alındı.

HALK MECLİSLERİNDE BİRLEŞELİM MİLİSLERDE SAVAŞALIM!

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
Dev-Genç tarihinden...

TÖDEF Öğrenim Dönemine
Açılış Şenlikleriyle Girdi
Yeni öğrenim yılına girerken şenlik düzenlemek
gelenekti, yeni bir mücadele yılına coşkuyla başlıyordu
gençlik. Dayanışma, kollektivizm, militan ruh yaşam
buluyordu bu şenliklerde. Birinci sınıflar hariç herkes
bilirdi okulun ilk günlerinde şenlik düzenleneceğini...
Bu yüzden rektörlüklerin düzenlediği «resmi» açılışlara
rağbet etmezlerdi. Rektörler, dekanlar, öğretim görevlileri akademik kariyerlerini gösteren gösterişli
giysileriyle konferans salonlarına oturur, akademik
dille yüksek perdeden konuşur, birbirlerini alkışladıktan
sonra aynı resmi havayla terk ederlerdi salonları. Öğrenci gençlik ise halaya dururdu alternatif açılış şenliklerinde. Türküleri, marşları, kavga sloganlarıyla
karşılarlardı yeni yıllarını. TÖDEF örgütlü olduğu
tüm illerde kendi programı dahilinde şenlikler düzenledi.
Trabzon'daki şenlik saldırıya uğrayan ilk şenlikti.
TÖDEF'in önerisiyle 13 Eylül'de yapılan şenlik
sürerken sivil-faşistler saldırdılar. Sivil-faşistlerle
çıkan çatışmada faşistler okuldan atıldılar. Ardından
okulu polis bastı, 10 öğrenci gözaltına alındı.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde de bir
alternatif açılış şenliği yapıldı. AYÖ-DER'li ve
DPG'li öğrencilerin birlikte düzenlediği şenliğe
200 civarında öğrenci katıldı. Gençliğin mücadele
coşkusunu yansıttığı şenliğe müdahale etmek isteyen
idare ve polis gösterilen kararlılık karşısında saldırmaya cesaret edemedi.
İstanbul'da şenlik yeri olarak MÜ İletişim Fakültesi
seçildi. İYÖ-DER'lilerin öncülüğünde 27 Ekim'de
yapılan şenlik tüm coşkusuyla sürerken yapılan konuşmalarda 7 Kasım'da yapılacak olan YÖK boykotuna
çağrılar yapıldı. Yeni öğrenim yılı böyle başladı.
Açılış şenlikleri gibi Seher ŞAHİN Rehberlik ve Dayanışma Masaları çalışmalarını da tüm okullarda
yaptı. (Gençlik-2 kitabından)
DOĞRU DÜŞÜNMENİN İLKELERİNİ
ÖĞRENECEĞİZ.
BİZİM FELSEFE ÖĞRENMEMİZ
DÜNYAYI YORUMLAMAK DEĞİL;
DEĞİŞTİRMEK İÇİNDİR.
DOĞRUNUN BİLİMİNE ULAŞMAK İÇİN
FELSEFE ÖĞRENMELİYİZ.
Ne demek felsefe...
Felsefe bilgi demektir...
O zaman doğru düşünmek için öğreneceğiz.
Yani kendimizi eğiteceğiz.

İDEOLOJİK HEGEMONYA
2- Klasik anlamda söylendiği gibi, sömürenlerle sömürülenler arasında yüzyıllardır sürmekte olan sınıflar
savaşı, üç cephede birden yürümektedir. Bu üç cephe
1-Ekonomik-demokratik mücadele,
2-İdeolojik mücadele,
3-Politik mücadeledir.
Çok kısaca özetlersek, ekonomik-demokratik mücadele
çeşitli ekonomik haklar için, düzen içinde karşılanması
mümkün olan demokratik haklar için verilen mücadeledir. Politik mücadele ise iktidar mücadelesidir; ve
silahlı mücadele de bu mücadelenin bir biçimi, en üst
boyutudur. İdeolojik mücadele ise düzenin kültürüne,
burjuvazinin ideolojik hegemonyasına karşı yürütülen
mücadeledir.

Ustaların dilinden, kaleminden;
DEVRiM NEDiR?
- ...Büyük devrimler büyük bir aşk duygusundan doğabilir
ancak. / CHE
***
- Devrim yapmak, ziyafet vermeye, yazı yazmaya, resim
yapmaya ya da nakış işlemeye benzemez; o kadar zarif, o
kadar sakin ve yumuşak, o kadar ılımlı, uysal, kibar, ölçülü
ve alicenap olamaz. Devrim bir ayaklanmadır, bir sınıfın
başka bir sınıfı devirdiği bir şiddet hareketidir. / Mao,
Seçme Eserler 1, s.60
***
- Devrimler tarihin lokomotifleridir, der Marx. Devrimler
ezilenlerin ve sömürülenlerin bayramıdır. Halk yığınları
hiçbir zaman, yeni bir toplumsal düzenin yaratıcıları olarak devrim sırasında olduğu kadar öne atılmazlar. / Lenin,
Seçme Eserler 3, s. 115
***
- ... her devrim, devrimi yapan sınıf için büyük özveri
demektir. Devrim olağan mücadelelerden on kat, yüz kat
daha fazla insanın harekete katılmasıyla ayrılır ve bu
bakımdan her devrim özveri demektir, sadece tek tek
kişiler için değil bütün sınıf için. / Lenin, Seçme Eserler 9,
s. 262
***
- Devrimler olmaksızın sözde demokratik bir barış, dar
kafalı bir ütopyadan başka bir şey değildir... / Lenin
***
- Bütün gerçek halk devrimlerinin ilk şartı (...) “hazır devlet makinasını” kırmak, parçalamaktır. / Lenin
***
- Devrim, ancak kendi yaşamımızı, düzenin statülerine ve
çarpıklıklarına yer vermeyecek tarzda devrimcileştirebildiğimiz ölçüde bize yakındır.
***
- Devrimin dışında başka bir yaşam yoktur. / CHE

HALK İKTİDARINI KAZANALIM!
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Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz varız!
'Demokratik Lise İçin
Mücadele Komiteleri’nde Birleşelim!

YOKSULLARIN MATBAASI
BU HAFTA DUVARLARA NE YAZALIM:

Artık DLMK'ları kurmak zamanıydı. Hızlı bir tempoyla
çalışlamalara başlandı.
Liseli gençliğe bulunduğu her yerde ''Yaşasın Demokratik
Lise Mücadelemiz" şiarı altında DLMK'da örgütlenme çağrısı
yapıldı. Çok geçmeden bu çağrı, yankısını bulacak ve DLMK'lar
EZ B
kurulmaya başlanacaktı.
U
Fütursuzluk...
AR BER Ş
İlk olarak '90-'91 öğretim yılında İstanbul'da Sarıgazi Canlara sıkılmış tüm kurşunları
KA LE İİR
DA YE İ
Lisesi'nde DLMK kitlesel bir şenlikle tartışma aşamasından Alnımıza çağırıyoruz
ŞL Lİ
çıkarak pratikte kendini ifade etti. O dönem Sarıgazi 60. Yıl Halklara atılmış bütün bombaları
AR M
Lisesi DLMK ile yapılan bir röportajda amaçlarını ve hedef- Sinemize davet ediyoruz
lerini şöyle dile getiriyordu DLMK'lılar;
Hançerlerin soğuk edasına
"(... ) Sarıgazi Lisesi öğrencileri olarak, Liseli Dev-Genç Sırtımızı adres gösteriyoruz
önderliğinde DLMK'ları kurduk ve mücadelemizi 'Demokratik Çekilecek nice çileye
Lise İçin Mücadele Komitelerinde Birleşelim' şiarıyla yük- Ardına kadar açıyoruz yüreğimizi
selteceğiz. (... ) Demokratik Lise İçin Mücadele Komiteleri'nin Ve kurşun, bomba, zincir
ilk ilkesi adından da anlaşılacağı gibi Demokratik Lise Mü- Ve tecrit, hücre, sansür
cadelesini yükseltmektir. Kitlesel karekterli bu yapı, demokratik Ardından ve arasından
tarzda bir işleyişe sahip olup, okullarda seçimlerle yönetime Bir tohum gibi Fidan’a durup
gelecek üst örgütlenmelerini de belirleyecektir. DLMK'lılar Alnımızı güneşe uzatıyoruz
anti-faşist, anti-emperyalist liseli gençliğin gerici-faşist eğitim Ve biliyor
sistemine karşı akademik-demokratik talepli mücadelesinin Ve bildiriyoruz ki
örgütlenme okuludur.
Zulüm yenilecektir
DLMK'lar bünyesinde oluşturulacak komisyonlar ile Yenilmez olan halktır...
akademik sorunlara, kültürel ve sportif faaliyetlere ağırlık ÜMİT İLTER/ANKA DESTANI
verilecek, bunun yanında öğrenci-öğretmen-aile ilişkilerini
mücadelenin yükseltilmesi noktasında birleştirecektir.
DLMK'lar, öğrencileri burjuvazinin pisliklerinden arınDÜNYA DEVRİMLERİNDEN...
dıracak, sorunların örgütlü çözümlerini, hakların kazanımını
“Haksızlığa karşı ilk öfkeli ses çoğunlukla
sağlamak ve liseli gençlik içinde örgütlenme bilincini geliştirip,
gençlerden gelmiştir. Genç kitleler büyük bir
demokratik lise mücadelesini güçlendirmek gibi amaçlar gütdeğiştirici potansiyele sahiptir. Bunun için egemektedir.
men sınıflar; tarihi boyunca gençliği türlü yolLiseli gençliğin her türlü sorunu DLMK'ların sorunudur.
larla zehirlemeye, pasifleştirmeye, uysallaştırDLMK'lar bu bilinç ve sorumluluk duygusuyla hareket
maya çalıştı; gençliğin enerjisini haksız savaşederek kitlelerin acil çözüm bekleyen sorunlarını kararlı bir
larda, milliyetçi hareketlerde tüketmeyi denedi.
şekilde ele alacaktır...
Gençlerin yüksek enerjisi ve atılganlığı, halkın
"YAŞASIN DEMOKRATİK LİSE MÜCADELEMİZ!”
çıkarlarına karşı kurulan iktidarların ömrünü
Ve DLMK'lar giderek yaygınlaştı. İstanbul'da onlarca
uzatmak için kullanılmak istendi.
okulda kurulan DLMK'lar, Ankara'da da sürdürdüğü imza
En vahşi koşullarda sömürülenler
kampanyasının ardından, aralık ayının başında "Liselerde
gençlerdi.
En ilkin savaşa sürülenler de onlar
Gerici-Faşist Eğitim Sistemine Hayır! Demokratik Lise İçin
oldu.
Ama
tüm çabalar gençliği; iyiyi, güzeli,
Mücadele Komiteleri Kuralım" Kampanyası başlatarak liseli
doğruyu
arama
uğraşından döndüremedi.
gençliğe çağrılar yaptı. Eylemler gösteriler düzenlendi.
Gençlik
büyük
tarihi
mücadelelerin hep en
Kısa sürede ülke çapında bir gelişim kaydedilerek liseli
önünde
yer
aldı.
20.
yüzyılın
ilk yarısı boyunca
gençlikle bütünleşildi. Dönem sonunda yapılan piknik ve şenyürütülen
uzun
zaferler
ve
yenilgilerle
dolu,
liklerde kitlesellik daha da açık bir biçimde kendini gösterdi.
Liseli gençliği çatısı altında toparlayıp sorunlar çerçe- kan bedeli bir mücadelenin ürünü olan Bulgaristan Devrimi'nin en dinamik kesimini de
vesinde mücadeleye katmak için kurulan DLMK'lar Liseli
gençler oluşturuyordu.”
Dev-Genç'in zengin mücadele deneyimi ve ruhuyla, mücadeleyi
Bulgaristan
Devrimci Gençlik Hareketi Tarihi
yükseltti bundan sonra.
Dimitrov Gençlik Akademisi
(LİSELİ DEV-GENÇ KİTABINDAN ALINMIŞTIR...)

LİSELİ DEV-GENÇ’Lİ
ESER VE HAKAN’A ÖZGÜRLÜK!
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Adalet İstemek Suç Değildir!
Gençliğin ve halkın onurlu mücadelesini sürdüren Dev-Genç, 25 Şubat
2016’da Dilek Doğan’a adalet istedikleri
için tutuklanan yoldaşları için 8 Eylül’de
yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada
kısaca şu sözlere yer verildi;
“46 yıldan bu yana Dev-Genç’liler
işçi direnişlerinde direnen işçiler için,
gecekondu yıkımlarında direnen yoksul
halk için, katledilen halk çocukları için
adalet taleplerinden hiçbir zaman vazgeçmediler. Bugün de Berkin için, Dilek
için, Yılmaz için Kürdistan’da katledilen
halk çocukları için adalet istemeye devam etmektedirler. Adalet istedikleri
için bedeller ödemekte, gözaltına alınmakta, tutuklanmakta, katledilmektedir.
Ama hiçbir zaman bu adalet talebinden
vazgeçmemektedirler.
18 Ekim’de de katil polis Yüksel
Moğultay tarafından Küçükarmutlu’da
gece yarısı evinde vurularak katledilen
Dilek Doğan için adalet talebini her
yerde dile getirdikleri için 25 Şubat’tan
beri Pelinsu Genç, Ozan Hamit Aslan
ve Çağatay Mazlum tutuklu bulunmaktadır ve dosyası yeni açılmaktadır.
AKP, adalet isteğimizden korktuğu
için bizleri haksız yere tutuklamaktadır.
Bizler Dev-Genç’liyiz. Berkin için adalet
istediği için zulmün saraylarını sarsan
Şafak’ların, Bahtiyar’ların öğrencileriyiz.
Gözaltılarla, tutuklamalarla, işkencelerle
asla adalet isteğimizden vazgeçmeyeceğiz. Adalet istediği için tutuklanan
Dev-Genç’lilerin 8 Eylül’de günü mahkemesi vardır. Adalet istemek suç değildir. Bin kez tutuklasanız da katletseniz
de adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz.
6 aydır tutsak olan Dev-Genç’li Pelinsu
Genç, Çağatay Mazlum ve Ozan Hamit
Aslan serbest bırakılsın!”

Genç’linin tutukluluk halinin devamına
karar verdiler. Bunun üzerin yazılı açıklama yapan Dev-Genç kısaca şu sözlere
yer verdi;
“Bu karar apaçık ki, adaletsizdir.
Adaletsizlik, demokratik haklar ve özgürlükler mücadelesi veren 7 öğrencinin
işkenceyle gözaltına alınması ve 6’sının
tutuklanmasıyla başlamıştır. 24 Şubat’tan
bugüne 6,5 ay geçmiştir. Ve tutsak öğrenciler daha ilk defa hakim karşısına
çıkmışlardır. 6,5 ay boyunca süren bu
keyfi tutuklama, suç oluşturan hiçbir
somut delil olmamasına rağmen 1 ay
daha uzatılmıştır. Bu kararla 4 tutsak
Dev-Genç’li bir kez daha cezalandırılmıştır. Aylardır özgürlüğümüzün gasp
edilmesi, OHAL uygulamaları veya
şüphe vb. iddialarla meşrulaştırılamaz.”

Gençlik Çürümüş Düzene
Alternatif Eğitim
Programlarıyla Mücadeleyi
Büyütecek
İstanbul – Kartal Liseli DevGenç’liler 13 Eylül’de bir liselinin
evinde bir araya gelerek Halk Okulu
çalışması yaptı. Çalışmada “DLMK
nedir? Nasıl kurulabilir ve Öğrenci
Meclisleri ile DLMK’nın farkı nedir?”
konuları üzerinde tartışma yaptı. Ayrıca Yürüyüş Dergisi’nin 538. sayısında “Liseliyiz Biz” bölümü okundu
ve konu içerisinde bulunan “Devrimcilik Neden Zorunludur? Arkadaşlık Nedir?” konuları üzerine sohbet
edildi. Son olarak hukuksuzca tutuklanan Liseli Dev-Genç’li Hakan
İnci’ye yatırılacak kitaplar ayarlandı
ve çalışma sonlandırıldı.

Faşist AKP İktidarının Gençlikten Korkusu Büyüyor

Gençlik Mevzilerini
Genişletecek

AKP Her Geçen Gün Keyfi ve
Hukuksuz Politikalarını Büyütüyor
24 Şubat 2016’da Sakarya ve İstanbul’da gözaltına alınıp tutuklanan 7
Dev-Genç’linin ilk mahkemeleri aylar
sonra 8 Eylül’de görüldü. Sakarya Adliyesi’nde görülen davada, OHAL hakimleri aylardır süren hukuksuzluğa
devam dediler. Tutsak kalan 4 Dev-

İstanbul – Sarıgazi Liseli DevGenç 9 Eylül’de bir araya gelerek
mahallede bulunan Gençlik Odası’nın
düzenlemesini yaptı. Yapılan düzenlemenin ardından odanın açılışı yapıldı
ve ardından hukuksuzca tutuklanan
liseli Hakan İnci’ye mektup yazma
programı ayarlandı. Yapılan çalışmaya
5 liseli katıldı.

Gençlik Halkın
Matbaasında Sesini
Duyurmaya
Devam Ediyor
İstanbul – Okmeydanı: Liseli DevGenç’liler 9 Eylül’de mahallenin birçok
yerinde yazılamalar yaparak yoldaşlarının
serbest bırakılmasını ve gündem ile ilgili
yazılama yaptı. İlk olarak OHAL’e karşı
ve Ankara’daki Adalet Yürüyüşçülerine
yapılan saldırı üzerine “AKP Adalet Yürüyüşümüze Saldırıyor Adalet İstemekten
Vazgeçmeyeceğiz!” yazılamalarından 6
adet yapıldı. Ayrıca Okmeydanı Fuat
Soylu Mahallesi’nde, katledilen halk çocukları için adalet isteyen ve polisin
terör estirdiği mahallesini savunurken
tutuklanan 17 yaşlarındaki yoldaşları
için “Hakan İnci, Eser Çelik Onurumuzdur!” ve “Liseli Dev-Genç” yazılamalarından 8 ayrı yere yazıldı.
Mersin: Dev-Genç’liler cezaevlerinde
bulunan Özgür Tutsakların sesini ve
tecriti duyurmak için 10 Eylül’de Fuat
Morel Mahallesi’nde yazılama yaptı.
Farklı yerlere yapılan yazılamalarda
“Tecrit İşkencedir, Tecrite Son!” yazılaması birçok yere işlendi.
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Gençlik Okuyarak
Tarihini Öğrenecek
Mücadele Edecek
İstanbul – 1 Mayıs Mahallesi’nde
Liseli Dev-Genç’liler 9 Eylül’de bir
araya gelerek Okuma Grupları çalışması
yaptı. Çalışmada TAVIR Yayınları’nın
“Çizgilerle Anadolu Tarihi” kitabını
sonlandıran liseliler okumanın ardından
son dönemde uygulanan baskılar üzerine konuşup çalışmayı sonlandırdı.

Gençlik Alternatif
Ateşbaşı Sohbetlerinde Bir
Araya Geliyor
İstanbul – Alibeyköy Liseli DevGenç’liler 7 Eylül akşamı bir araya gelerek ateşbaşı sohbet programı düzenledi.
Barış Manço Parkı’nda yapılan programda, Gazi Mahallesi’nde polis terörü
hakkında konuşuldu ve Gazi’ye destek
amaçlı ziyaret günü ayarlandı. Yapılan
sohbetin ardından türküler söylenerek
halay çekildi ve 15 liselinin katıldığı
program sonlandırıldı.

HALK İKTİDARINI KAZANALIM!
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Umudun Sesi Gençlikle Halka Ulaştırılıyor!
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Dev-Genç’liler ve Liseli DevGenç’liler burjuva basının yalan,
çarpıtma haberlerine karşı gerçeğin, umudun ve gelecek güzel
günlerin sesi Yürüyüş Dergisi’ni
ısrarlı mücadelesi ve coşkusuyla
halka ulaştırdı. Yapılan çalışmalardan derlediklerimiz şu şekilde:
İstanbul – Okmeydanı: Liseli
Dev-Genç’liler 7 ve 8 Eylül’de
yaptıkları çalışmalarda Okmeydanı
Fuat Soylu Mahallesi ve Anadolu
Parkı’nda Yürüyüş Dergisi ve
Dev-Genç Dergisi dağıtımı yaptı.
Çalışmalarda dergilerin içeriği
yansıra devrimcilerin yaşamları
hakkında sohbet edildi. Ayrıca misafir olunan bir esnafta düzenin
insanları nasıl yozlaştırdığı, gençlerin vatanseverlik duygusunu çarpıttığı üzerine konuşuldu. Yapılan
çalışmalarda 53 Dev-Genç Dergisi,
8 Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı.
Çayan: Liseli Dev-Genç’liler 8
Eylül’de Güzeltepe esnafına Yürüyüş
dergisi dağıtımı yaptı. Çalışmada
esnaflarla ülke gündemi üzerine
sohbet edildi. Çalışma sonunda 98
Yürüyüş dergisi esnaflara ulaştırıldı.
Hacıhüsrev Hacıahmet: Liseli
Dev-Genç’liler 8 ve 10 Eylül’de
Yürüyüş dergisi dağıtımı yaptı.
Yapılan çalışmalarda halkla
AKP’nin OHAL süresini uzatarak
halka açtığı savaşı meşrulaştırmaya
çalıştığı anlatıldı. Ayrıca 17 yaşında
mahallesini savunduğu için tutuklanan Liseli Dev-Genç’li Hakan
İnci ve tutsak liseliler hakkında
bilgi verildi. Yapılan çalışmalarda
toplam 85 Yürüyüş Dergisi halka
ulaştırıldı.
İstanbul – Bakırköy: Liseli
Dev-Genç’liler 8 Eylül’de esnaflara Yürüyüş Dergisi dağıtımı yaptı. Yapılan çalışmada İstanbul –
Gazi Mahallesi’nde yapılan saldırılar ve 17 yaşında mahallesini
savunduğu için tutuklanan Liseli
Dev-Genç’li Hakan İnci anlatıldı.
Çalışmada 20 adet Yürüyüş Dergisi
halka ulaştırıldı.

Kadıköy: Dev-Genç’liler 8
Eylül’de umudun sesi Yürüyüş
Dergisi’ni halka ulaştırdı. Yapılan
çalışmada Adalet Kampanyası ve
Ankara Yürüyüşü hakkında bilgi
verildi. Ayrıca OHAL uygulamaları
halkı teslim almak için çıkarıldığı
anlatıldı. Yapılan çalışmaya 3 DevGenç’li katıldı ve 100 adet Yürüyüş
Dergisi halka ulaştırıldı.
Ankara: Dev-Genç’liler 7 Eylül’de Dikmen ve İlker Caddesi’nde
esnaflara Yürüyüş Dergisi dağıtımı
ve tanıtımı yaptı. Çalışmada ülke
gündemi hakkında bilgi verildi ve
derginin içerisinde bununla ilgili
bulunan yazılar anlatıldı. Yapılan
çalışmada 38 Yürüyüş Dergisi halka
ulaştırıldı.

Elazığ’da Dev-Genç’liler Umudu Köy Köy
Yaymaya Devam Ediyor
Elazığ Dev-Genç’liler Dambüyük Köyü’nde boş duran bir binayı
köyün gençleriyle birlikte Gençlik
Derneği ve Kütüphane yaptı. İlk
olarak 10 Eylül’de gençler ile birlikte
bina temizlendi ardından çay sohbeti
yapılarak gündem üzerine konuşuldu. Ardından yaptıkları açıklamada halka da çağrı yaparak şu
sözlere yer verdi; “Köyde genel
olarak gençlerin birlikte vakit geçirebilecekleri bir yerin olmaması ve
gençlerin düzenin yoz yaşamına
bulaşıp kahvelerde günü bitiren,
akşamları bira içen tipler olmasına
izin vermeyeceğiz. Düzene alternatif
olacağız diyoruz bulunduğumuz
mahallelerde köylerde gençlik dernekleriyle, köy dernekleriyle, kütüphanelerle geleceği şimdiden inşa
edeceğiz… Yeni kurulan kütüphane
ve gençlik binasının birçok ihtiyacı
var bunlar; Kitap (Raf), masa örtüsü,
(Dambüyük Köyü Gençlik Derneği
ve Kütüphanesi adlı) tabela, 1 adet
masa tenisi ve satranç takımı. Bir
kaçı halkımızdan bizlere ulaştırabileceklerden yardımlarınızı bekliyoruz.”

Adalet Talebimizi Her Yerde Her
Zaman Haykırmaya
Devam Edeceğiz
Adalet için İstanbul’dan Ankara’ya yürüyen
Halk Cepheliler 9 Eylül’de saat 14.00’da Yüksel
Caddesi’nden, Adalet Bakanlığı’na yürüyüp, ardından
basın açıklaması yapmak isterlerken, basın açıklaması
yaptıkları sırada 9 Halk Cepheli AKP’nin katil polisleri tarafından Yüksel Caddesi’nde işkenceyle
gözaltına alındılar. Bu hukuksuzluk üzerine yazılı
açıklama yapan Dev-Genç açıklamasında şu sözlere
yer verdi:
“AKP faşizmi halka karşı uyguladığı terörü kat
ve kat arttırmaya devam ediyor. Halkın adalet
isteğini kanla, işkence ve bin bir türlü terörle bastırmaya devam ediyor. AKP tüm adaletsizliklerin
temsilcisi olmuş durumdadır. AKP yönetememe
krizi içindedir. Bu krizini halka daha fazla terör
uygulayarak ve bunu OHAL adı altında yasallaştırarak aşmak istemektedir. Halkın evlatları hiç bir
zaman bu adaletsizliğe boyun eğmemiş ve eğmeyecektir. Tüm adaletsizliğin karşısında durmuş ve
durmaya devam edecektir.
Bu sebeple 27 Haziran’dan beridir Ankara’da
“Katledilen Çocuklarımız İçin Adalet İstiyoruz!”
şiarıyla süresiz açlık grevi yapıldı. Yine “Katledilen
Çocuklarımızın Katilleri Yargılansın Adalet İstiyoruz”, “ OHAL kararnamesi Adaletsizliği Büyütmek
İçindir, Adalet İstiyoruz!” şiarıyla 4 Eylül’de İstanbul’dan Ankara’ya Adalet Yürüyüşü yapıldı. Aynı
zamanda birçok yürüyüş, basın açıklaması yapıldı.
Hepsinde de OHAL bahanesiyle AKP’nin katil polisleri en aşağılık şekildi saldırdı. Yürüyüşümüz boyunca gittiğimiz illerde basın açıklamalarımıza saldırmayı sürdürdü…
HALKIMIZ; Tanıyın bu halk düşmanlarını,
tanıtın bu zulüm bekçilerini, tanıyın ve adalet mücadelemizde sesimize ses, soluğumuza soluk olun!”
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Gençlik Halkın
Değerlerini Yaşatıyor
Devrimci mücadelenin genç neferleri,
halkın çocukları Dev-Genç’liler ve Liseli
Dev-Genç’liler Kurban Bayramı nedeniyle
bulundukları bölgelerde halkın bayramını
kutlayan mesaj yayınladı ve devrim şehitlerini ziyaret etti. Programları dahilinde
yaptıkları çalışmalardan derlediklerimiz
şu şekilde;
Çayan Liseli Dev-Genç: “Halkımızın
geleneksel bayramın kutlar özgür bir yaşam sürme, dileğiyle mücadelemize devam
etme yolunda adalet isteme yolunda iyi
bayramlar dileriz.”
Kartal Liseli Dev-Genç: “Biz Liseli
Dev-Genç’liler olarak katliamların, adaletsizliğin, yıkımların ve sömürünün yaşanmadığı devrim ve sosyalizm umuduyla
tüm halkımızın ve liselilerin bayramını
kutlarız.”
Dev-Genç: Kavganın gençliği DevGenç’liler 13 Eylül’de İstanbul – Gazi
Mezarlığı’nda devrim şehitlerinin mezarlarını ziyaret etti. Yapılan ziyarette
Dayımız Dursun Karataş’ın ve mezarlıkta
bulunan devrim ve demokrasi şehitlerinin
mezarları ziyaret edildi. Aynı gün Küçükarmutlu Mahallesi’nde bulunan ve devrim
mücadelesinde evlatlarını şehit ve tutsak
veren aileler ile ilgilenmek için açılan
Sevgi Erdoğan Vefa Evi’ni ziyaret ederek
ailelerin bayramlarını kutladı.
Hacıhüsrev: Liseli Dev-Genç’liler 13
Eylül’de İstanbul – Hacıhüsrev Mahallesi’nde bayram nedeniyle esnaflara ve evlere ziyaret yaptı. Yapılan ziyarette bayramlaşmanın önemi ve halk kültüründen
kopuş ve yozlaşma üzerine sohbet edildi.
Yapılan ziyaretlerin ardından halkı 18
Eylül’de Kemerburgaz’da yapılacak olan
Geleneksel Halk Sofrası Pikniği’ne davet
etti. Ve üç adet piknik kartı verildi.
Elazığ: Dev-Genç’liler 11 Eylül’de
Gülmez Mezarlığı’nı ziyaret etti. Yapılan
ziyarette “Şehitlerimizin Mezarında Ot
Bitmeyecek” şiarıyla orada bulunan 8
devrim şehitlerinin mezarları ziyaret edildi.
Mezarlıkta devrim şehidi Erkan Akçalı’nın
ailesi ile bayramlaşıldı ve mezarlığında
1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Son olarak “Bize Ölüm Yok” marşı söylendi ve mezarlara kızıl karanfiller bırakılarak ziyaret sonlandırıldı.

Liseli Dev-Genç Mücadele Etmeye
ve Katil AKP’nin Korkusu Olmaya
Devam Edecek!
Katil AKP’nin hukuksuzluğu
tarafından tutuklanan Liseli DevGenç’li Eser Çelik ve Hakan İnci
için Anadolu’da bulunan yoldaşları
yazılı açıklama yayınlayarak kısaca
şu sözlere yer verdi;
Mersin Liseli Dev-Genç; “Gün
geçtikçe korkuları daha da büyüyen
çürümüş düzenin bekçisi katil AKP
iktidarı ve onun işkenceci katil polisleri, yoldaşlarımızdan, sıra arkadaşlarımızdan ölesiye korkmaya devam ediyor. OHAL’in keyfiyetiyle
hak, hukuk tanımadan gözaltı sürelerini uzatarak 18 yaşına varmamış
genç arkadaşlarımızı acımasızca işkencelerden geçirip tecrit hücrelerine
yolluyorlar. Zalimlikte, alçaklıkta
sınır tanımayan AKP iktidarı bu
yaptıklarıyla halka korku saldığını,
koltuğunu sağlamlaştırdığını sanıyor.
Oysaki tam aksine baskıya, zulümle,
işkenceyle nereye kadar gidebilir ki
bu bir avuç alçak katil sürüsü? Yaptıkları hiçbir şey meşru olmadığı
gibi 80 milyon halkı teslim alma
hayalleri de tamamen gerçek dışıdır.
Tarih onların hakkındaki hükmünü çoktan verdi. Tanklarıyla, toplarıyla, tüfekleriyle tarihin çöplüğüne
atılacaklar. Kinle nefretle saldırdığınız
bizler halkımızın en şerefli evlatları
olarak, her sayfası temiz, onurlu,
şanlı tarihimizin kudretiyle sizin sonunuz olacağız. Kurumlarımıza, mahallerimize saldırmaya devam ederek
zafer kazandığınızı sanıyorsunuz ancak tarihin seyrini değiştirmeye gücünüz yetmez. Şunu bilin ki sizin
kazandığınızı sandığınız zaferler
içinde aslında bizim mutlak zaferimizin tohumlarını taşıyorlar. Siz
sınır tanımadan saldırmaya devam
edin, faşizme karşı savaşma onurunu
taşıdığımızın bilincini kuşanan bizleri
asla yıldıramayacaksınız. Proletaryanın büyük önderi Josef Stalin’in
de dediği gibi: ‘Biz gerçekten korkmuyoruz, biz devrimden korkmuyoruz! Gök daha kuvvetli gürlesin,
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fırtına daha şiddetli kopsun! Zafer
saati yakındır!’”
Ankara Liseli Dev-Genç;
Ankara Liseli Dev-Genç’liler 5
Eylül’de Tuzluçayır – Feyzullah Çınar Parkı’na “Tutsak Liseli DevGenç’li Eser Çelik ve Hakan İnci
Serbest Bırakılsın!” pankartı astı.
Ardından yaptığı yazılı açıklamada
kısaca şu sözlere yer verdi; “AKP
faşizmi yine saldırıyor. Daha 18’ine
varmamış liselilerden korkuyor. İşkenceyle gözaltına alıp tutukladıkça,
bizleri dört duvar arasına koymaya,
ailelerimiz üzerinde baskı kurarak
bizleri böylece pes ettirmeye çalışıyor.
Onlara göre bir liseli uyuşturucu
içebilir, satabilir, yoz düşüncelere
sahip olabilir ya da halka yabancılaşabilir. Ama asla devrimcilik yapamaz. Oysaki yanılıyorlar. Biz de
bu yolda Hakan kadar kendimizden
eminiz, biz de bu yoldan asla dönmeyiz. Hiç bir baskı bizi yıldıramaz.
OHAL bahanesiyle keyfi tutuklamalara başvuran AKP faşizmi sıkışmıştır. Bu yüzden 16 yaşındaki
Hakan İnci’yi tutuklamıştır. Yoldaşımızın üzerine sigara basanlar bu
ülkenin katilleridir. Hakan İnci ve
diğer tutsaklarımızın başına geleceklerden bu devlet sorumludur!”
İstanbul Çayan Liseli Dev-Genç;
“AKP korkusunu bizlere bir kez
daha Hakan İnci’yi tutuklayarak
göstermiştir. Bizler Liseli DevGenç’liler olarak AKP’nin korkusunu
büyütmeye devam ediyoruz. Asla
bu düzen ve eğitim sistemine ayak
uydurmayacağız gerekirse tekte kalsak bu mücadeleyi sürdüreceğiz.
Hakan İnci Gazi’deki polis terörüne
karşı direnmiştir ve tutuklanmıştır.
Biz Liseli Dev-Genç’liler olarak
mahallelerimizde terör estiren AKP
ve onun köpekçisi olan aşağılık polisleri mahallelerimizde barındırmayacağız. Hakan İnci serbest bırakılsın!
Liseli tutsaklar onurumuzdur!”

Sayı: 539

Yürüyüş
18 Eylül
2016
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Yarattığınız Adaletsizlik Bataklığında Boğulmaktan Korktuğunuz
İçin Adalet İsteyenlere Azgınca Saldırıyorsunuz!
Kendi Adaletsizliklerinizde
Er Ya da Geç Boğulacaksınız!

Sayı: 539

Yürüyüş
18 Eylül
2016

42

Ankara Yüksel Caddesi'nde açıklama yapmak isteyen Adalet Yürüyüşçülerine polisin saldırıp gözaltına
alması ile ilgili yapılan açıklamaların
ardından, gözaltına alınanlar serbest
bırakıldı. Gözaltındakileri sahiplenmek ve faşist AKP'nin saldırılarını
teşhir etmek için yapılan açıklamaları
yayınlıyoruz.
Halk Cephesi: “Katledilen çocuklarımız için, Kürdistan’ da evleri
bombalanan, yıkılan, bodrum katlarında yakılan Kürt halkımız için,
ataması yapılmayan öğretmenler,
parasız eğitim isteyip tutuklanan
öğrenciler için, Gazi Mahallesi’ndeki
polis terörüne son verilmesi için,
AKP’nin katil polisleri tarafından
işgal edilen uyuşturucu bağımlılarının tedavi edildiği Hasan Ferit
Gedik Uyuşturucuyla Savaş ve Kurtuluş Merkezi’mizi geri almak için
dünyada, ülkemizde yaşanan tüm
adaletsizlikler için Ankara’ya Adalet
Bakanlığı’na yürüyoruz.
AKP OHAL’ i bahane ederek
halka saldırıyor, biz OHAL’ e teslim
olmayacağız, direneceğiz.
30 günlük gözaltı süresi, konser
yasakları, tiyatroların yasaklanması,
en küçük demokratik hakların bile
yasaklanmasının tek nedeni halk
korkusudur. AKP daha fazla baskıyla,
zorla, işgallerle, katliamlarla halkı
teslim almaya çalışıyor. Buna sessiz
kalmak AKP’nin katliamlarına, hırsızlıklarına ortak olmaktır. AKP’nin
halka saldırılarını durdurmanın tek
yolu direnmektir, halkın acılarına
göz yummak değil elimizden ne
geliyorsa yapmak boynumuzun borcudur. Bugün bu zulme tek bir söz
söylemek insanlığımızı, değerlerimizi kaybetmemek için önemlidir.
3 gündür İstanbul’dan Ankara’
ya adım adım yürüyoruz. 3 günde
3 kez saldırıya uğradık. Kartal’da,
Kocaeli’nde, Bursa’da polis tarafından işkencelerle gözaltına alındık.
Direnmenin güzelliğiyle, coşkusuyla
adım adım Ankara’ ya yürümekten

vazgeçmeyeceğiz. Tek kişi de kalsak
her gün gözaltına da alınsak biz
AKP’nin faşizmini teşhir etmeye
devam edeceğiz.” (8 Eylül 2016)
Ankara Halk Cephesi: “Bizler
aç bırakılan, sömürülen, zulme uğrayan, geleceği karartılan Adaletsizliklere maruz kalmış herkes için
Adalet istiyoruz, bunun içinde İstanbul’dan Ankara’ya yürüdük...
Bizleri bu baskılar, işkenceler, gözaltılar yıldıramaz. OHAL’i tanımıyoruz. AKP’nin yasaklarını, kararlarını tanımıyoruz” (9 Eylül 2016)
Halkın Mühendis Mimarları:
"Her gün adaletsizliklerinize yenilerini ekliyorsunuz. ‘Adalet istiyoruz’
demeyi yasaklıyorsunuz. Basın açıklamalarını yasaklıyorsunuz. Devrimcilerin kurumlarını yıkıyor, kalekol kuruyorsunuz. Kendi içinizdeki it dalaşı bir yana; şimdi de
devrimcileri, demokratları, halkın
aydınlarını FETÖ’cü diye gözaltına
alıyor, tutukluyor, işten çıkarıyorsunuz... İstediğiniz kadar OHAL
yasaları çıkartın, Kanun Hükmünde
Kararnameler çıkartın, gözaltına
alın, tutuklayın. ‘Adalet istiyoruz’
demek o kadar meşrudur ki halkın
gözünde, sizin yasalarınız buna
engel olamaz. Kendi adaletsizliklerinizde er ya da geç boğulacaksınız!" (9 Eylül 2016)
Devrimci İşçi Hareketi: “Katil
sürüleri insanlarımıza ters kelepçe
takarak yıldıracağını sanmaktadır.
Katil sürelerine sesleniyoruz elinizi
bizden çekin. Öyle saldırmayla bizleri yıldıramazsınız. Bu ülkede adalet
yok. İnsanlarımızı katledip hesap
sormayacağımızı zannettiniz. Bu
alanlar bizimdir. Basın açıklaması
yapmak en demokratik hakkımızdır,
basın açıklaması yapmak suç değildir, halka saldırmak suçtur”. Saldırıya uğrayan Halk Cepheliler aynı
gün serbest bırakıldı. (9 Eylül 2016)
İzmir Halk Cephesi:
İzmir’de Halk Cepheliler Adalet
Yürüyüşçülerine yapılan saldırıyı
protesto etmek amacıyla gözaltıların
serbest bırakılması için 9 Eylül’de
Yamanlar Mahallesi’nde yazılama
yaptılar.
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Kamu Emekçileri
Cephesi
Ankara'ya
Yürüyor

Hepimiz Birimiz,
Birimiz Hepimiz İçin!
OHAL’le birlikte binlerce öğretmen
açığa alındı. Açığa alınanlar arasında, Kamu
Emekçileri Cepheli arkadaşlarımız da var.
Yıldırma, sindirme, biat ettirme; biz emeğiyle, alın teriyle, onuruyla yaşayanlara
işlemez. Bizleri teslim alamayacaksınız.
Biz, mücadelemize devam edeceğiz. Yürüyüşümüzü, açığa alınan Kamu Emekçileri
Cepheli arkadaşlarımıza ithaf ediyoruz.
Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız!
Kamu Emekçileri Cephesi 10 Eylül 2016

www.kamuemekcilericephesi.net
twitter: emekçi meclisi
facebook: Emekçi Meclisi
kamuemekcileri2014@gmail.com

İşine, Emeğine Sahip
Çıkmak Suç Değildir!
Sonuncumuza Kadar
Direneceğiz!
Ankara yürüyüşü için 10 Eylül’de
yola çıkan KEC’liler Kocael’inde 12
Eylül'de gözaltına alınmışlardı. İşkenceyle gözaltına alınan ve polis telsiziyle kafasına darbe alan Halil Top’un
kafasından aldığı yaraya dikiş atıldı.
Diğer arkadaşları da işkencelere maruz
kaldı. KEC’liler: “Gözaltına alsalar
da yürüyüşümüzden bizleri alıkoyamazlar. OHAL bahanesiyle haklarımıza
emeğimize işimize saldırıları kabul
etmiyoruz, sonuncumuza kadar direneceğiz” açıklaması yaptı.
Kamu Emekçileri ayrıca, gözaltına
alınan Adalet Yürüyüşçülerinin derhal
serbest bırakılmasını istedi. Açıklamada; "AKP, darbe, OHAL bahanesiyle halkın herkesimine azgınca saldırmakta. Kamu emekçileri de bu saldırıdan nasibini aldı. Binlerce kamu
emekçisi açığa alındı, işinden, gücünden edildi. Kendi memurunu yaratmak için oluşturdukları kriterlerle,
emekçileri kendi kalıplarına sokmaya
çalışıyorlar. Genelgelerle, yasalarla
haklarını gasp ediyorlar. Kamu Emekçileri Cepheliler, AKP’nin bu saldırılarına karşı başlattıkları mücadeleyi,
adım adım Ankara’ya yürüyerek bir
üst aşamaya çıkardılar. 10 Eylül’de
Kartal’da başlattıkları yürüyüşün Gebze ayağını bitirdikten sonra bugün
Kocaeli’nde basın açıklaması yapmak
isterken, AKP’nin katil polisleri tarafından gözaltına alındılar. Emekçilerden korkularının ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gördük. Korkmakta haklılar. Hakkını savunanlardan,
boyun eğmeyenlerden, teslim olmayanlardan, direnenlerden korkmakta

haklılar. Korkularını daha da büyüteceğiz. Geleceğimizi onlara vermeyeceğiz. Sonuncumuza kadar direnemeye, mücadele etmeye devam edeceğiz" denildi.

Kamu Emekçilerine
İkinci Saldırı, İkinci
Gözaltı, 4 Öğretmen
Gözaltında!
OHAL İşimize
Haklarımıza Saldırıdır!
AKP emekçilere saldırmaya doymuyor. 13 Eylül’de iki saldırı… İki
gözaltı. 4 öğretmen işkenceyle gözaltına alındılar. KEC’liler saldırılarla
ilgili şu açıklamayı yaptı: “Öğretmenler
bu ülkenin aydın insanlarıdır. Ülkesine,
halkına, kendisine yönelik saldırıya
karşı tavrını net ortaya koyandır.
Boyun eğmeyendir, direnendir. İşi
emeği için Ankara’ya yollara düşen
öğretmenleri Kocaeli’nde, Gemlik’te,
Bursa meydan ve Bursa yolunda işkenceyle gözaltına alındılar. Bu kadar
korkmalarının sebebi ne? Tek bir nedeni var; evet onlar onurlu mesleklerini
en iyi icra eden öğretmenlerdir. Haksızlığa karşı haklıların yanında direnmeyi tercih edenlerdir. İşte bu tercihlerinden dolayı korkuyorlar saldırıyorlar. Kendi istedikleri kriterlere sokamadıkları için korkuyorlar. Korkmaya devam edin. Onlar bu ülkenin
aydınlık yüzleridir. Bu yüzlerden korkmaya devam edeceksiniz. Çünkü ne
zaman nerede bir haksızlık hukuksuzluk varsa bu yüzler sizlerin karşınıza
dikilecek. Doğruları söylemeye devam
edecekler. Kimsenin gücü buna engel
olamayacak. Ebru Çetin, Sadık Yazıcı,
Nazife Onay ve Sibel Mete Derhal
Serbest Bırakılsın!”

HALK İKTİDARINI KAZANALIM!

Sayı: 539

Yürüyüş
18 Eylül
2016
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Emeğine Sahip
Çıkmak Değil; Gözaltına
Almak Suçtur!

Sayı: 539

Yürüyüş
18 Eylül
2016

Kamu Emekçileri Cephesi 14 Eylül’de
bir açıklama yaparak saldırılara ve gözaltılara rağmen yürüyüşlerini sürdüreceklerini bildirdiler. Açıklamada: “Ankara’ya
yürümek isteyen KEC’li Halil Top ve
Coşkuner Turan Eskişehir girişinde gözaltına alındılar. Gözaltına almak acizliktir,
korkaklıktır, halk düşmanlığıdır. Günlerdir
emeğiyle onuruyla alınteriyle yaşayan
öğretmenleri işkenceyle gözaltına alıyorsunuz. Siz kimsiniz?
Hırsızlıkta, ahlaksızlıkta işkencede bir
numara olan halk düşmanları polislerin
ne haddine saldırmak, gözaltına almak...
Kendisini satan ülkesini satanlardan mı
izin alacağız hakkımızı aramaya. Bu ne
cüret! Biz buna pabuç bırakır mıyız? Bizi
kendinizle karıştırmayın. Biz üç kuruşa
değerlerimizi satmayız. Sizler gibi satılık
değiliz. O yüzden bizi daha çok göreceksiniz karşınızda. Vatanımızı, mesleğimizi
size yedirtmeyeceğiz. Daha çok korkun.
Bir gözünüz açık uyumaya devam edin.
Korkularınızı daha da büyüteceğiz” denildi.

Binlerce Kamu
Emekçisinin Onurlu Sesi
KEC’liler, 5. Kez
Gözaltına Alındı
İş Güvencesi ve Adalet için Ankara’ya adım adım yürüyen KEC’liler 5.
kez işkenceyle gözaltına alındı. Halil
Top ve Coşkuner Turan Bursa’dan devraldıkları yürüyüşü Eskişehir’e kadar
devam ettirdikten sonra Eskişehir’de
gözaltına alındı.
Gözaltılarla ilgili 14 Ekim’de açıklama yapan KEC’liler: “Korkmakta
haklılar çünkü biz devrimci kamu emekçileriyiz, biz başladığımız işi sonuna
kadar götürürüz, çünkü biz ezilen, aşağılanan, üç kuruşa muhtaç edilip ek
ücret için mesleğini unutan, okullardaki
tüm sorunların ilk sorumlusu sayılan
binlerce kamu emekçisinin onurlu, gür
sesiyiz.
Kimse bizi görmesin isterler, kimse
örnek almasın isterler, kimse bizim
ideolojimizi öğrenmesin isterler nafile… Güneş balçıkla sıvanabilir mi?
‘İş güvencesi’ ne demektir?
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İş güvencesi ‘işten atılır mıyım’ korkusu
duymadan, güvenle, işini yapabilmektir.
İş güvencesi en yakınındaki mesai arkadaşından ‘beni müdüre şikâyet eder mi?’
endişesi duymamaktır. İş güvencesi meslek
onuruna yakışır şekilde hizmet vermektir.
İş güvencesi ‘Başıma bir şey gelse ailem
ne olacak?’ tasası taşımamaktır. Biz bu
nedenle ‘iş güvencemiz geleceğimizdir,
geleceğimizi teslim etmeyeceğiz!’ dedik
ve düştük yollara.
Adım adım yürüyecek, kişi kişi, karakol
karakol, adliye adliye anlatacağız. Bugün
duyulmaz belki sesimiz ama yarın, âmâ
sırası gelince, ama devran dönünce elbette
duyulacaktır!
Bu ses haklılığın sesidir, gücünü halktan
ve haklılıktan alır. Gömsen de toprağa
bir gün mutlaka filizlenir. Gözaltına Alınan
Arkadaşlarımız Derhal Serbest Bırakılsın!
İşkence Yapmak İnsanlık Suçudur, Vazgeçin!” diyerek kararlılıklarını bir kez
daha vurguladı.
O İş Güvencesi ve Adalet İçin Yürüyen
Emekçilerin Yanındayız
Suriye Halk Cephesi 10 Eylül'de
Adalet yürüyüşündeki KEC'lileri arayarak desteğini ifade etti. Görüşmeyle
ilgili: "Bugün Adalet Yürüyüşçüleri ile
görüştük. Çok iyiler… Gebze’deler…
Halkımıza ve adalet talebiyle yanıp tutuşan herkese selam ve sevgilerini iletiyorlar… Bizler Suriye Halk Cephesi
olarak Adalet Yürüyüşçülerimizi yalnız
bırakmayacak, Ortadoğu’daki sesleri
olacağız. Adaletin Olmadığı Ülkemizde,
Adaleti Biz Sağlayacağız!" denildi.
O Her Zaman Olduğu Gibi Halkın
Yiğit Evlatları Kazanacak!
1 Mayıs Halk Cephesi Adalet yürüyüşü yapan KEC’lilere yönelik polisin
saldırısıyla ilgili 13 Eylül’de açıklama
yaptı. Yapılan açıklamada: “Katil oligarşi
kendi düzenini korumak için önce Halk
Cephesinin adalet yürüyüşüne saldırdı
işkencelerle gözaltına aldı devrimcileri
ama yürüyüşü durduramadı ve biz kazandık. Şimdi KEC’li memurlara saldırıyor ve yine işkencelerle gözaltına
alıyor. Başaramayacaksınız halk düşmanları gözaltına da alsanız işkence
edip tutuklasanız da her zaman olduğu
gibi bu halkın en yiğit evlatları kazanacak” denildi.

"Biz Faşizmi Ülkede
Hergün Yaşanan
Adaletsizliklerden
Tanıyoruz"
Kamu Emekçileri Cephesi, 10
Eylül'de de bir açıklama yaparak,
AKP’nin halka yönelik faşist uygulamalarının halkı teslim alamayacağını belirtti. Açıklamada: “…
8 Eylül itibariyle açığa alınan öğretmen sayısı 11 bin 301. Açığa alınan öğretmenlerden 9843’ü EğitimSen üyesi. Açığa alınmayanlar da
adeta nefesini tutmuş neler olacağını
bekliyor. Biz devrimci kamu emekçileriyiz. Ne nefesimizi tutup olacak
olanları bekleriz, ne de “sıra bize
gelince bakarız”… Biz faşizmi, ülkede her gün yaşanan adaletsizliklerden tanıyoruz. Bodrum katlarda
yakılan canlarımızdan, sokak ortasında günlerce sokakta bekletilen
cesetlerimizden, uykusundan uyandırılıp katledilen Dilek’imizden,
atanmadığı için intihar eden gencecik
öğretmenlerimizden biliyoruz. Bu
ülkede adalet yok diyoruz! Adaleti
ancak dişimiz, tırnağımızla kazanacağımızı biliyoruz.
Güvencesizlik emekçiler için
adaletsizliktir. Ülkeyi sömürenler
ömür boyu çalışmadan sefa süren
emekçiler açlık sınırında bir ücretle,
güvencesiz çalıştırılmak isteniyor.
Buna teslim olmayacağız.
OHAL bahanesiyle işimiz elimizden alınıyor. AKP emekçilere halka
yönelik saldırılarla teslim almaya sindirmeye çalışıyor. Biz Kamu Emekçisi
Cepheliler olarak bu baskılara boyun
eğmeyeceğiz. Direnmek en meşru
hakkımızdır. Haklılık ve meşruluktan
aldığımız güçle direneceğiz.
Bugün tüm saldırılara karşı, iş
güvencemiz, geleceğimiz, onurumuz
için bugün Ankara yürüyüşümüze
başladık. Adım adım Ankara’ya
yürüyeceğiz. Gittiğimiz geçtiğimiz
her yerde haklılığımızı haykıracağız.
Halkımızı, meslektaşlarımızı,
AKP’nin zulmüne uğrayan herkesi
yürüyüşümüze destek vermelerini
istiyoruz. Bu yürüyüş aynı zamanda
onlar içindir” denildi.

HALK MECLİSLERİNDE BİRLEŞELİM MİLİSLERDE SAVAŞALIM!

OHAL; İş Haklarımıza ve
İş Güvencemize Saldırıdır,
Teslim Olmayacağız,
İş Güvencemize
Sahip Çıkacağız!
Kamu Emekçileri Cephesi 8 Eylül’de,
14 bin öğretmenin açığa alınması ile ilgili
bir açıklama yaptı. Açıklamada: “Başbakan
Binali Yıldırım, 2 Eylül günü Bölge’de “terörle iç içe olmuş 14 bin öğretmenin bulunduğunu ve zorunlu yer değişikliği yapılacağını” açıklamış, daha sonra 4 Eylül günü
Diyarbakır’da yaptığı konuşmada “terörle
iç içe olduğundan şüphe edilen 14 bin öğretmenin ve kamu görevlilerinin tedbir olarak
açığa alınacağını” açıklamıştır. Darbe girişimini fırsata çeviren AKP, bütün faşist politikalarını OHAL’i kullanarak ve kendi yasalarını çiğneyerek, kamu emekçilerine pervasızca saldırmaya devam ediyor. Sadece
14 bin öğretmenle sınırlı olmadı olmayacak
da. Kamu emekçilerini böl-parçala-yönet
yöntemini kullanıyorlar. ‘Bölge’ diyerek,
Kürdistan’da çalışan emekçileri diğerlerinden
ayırarak işten çıkartacaklar…
AKP, kendi kriterlerine uymadığı gerekçesiyle; yıllarca emeğiyle, onuruyla
çalışan binlerce kamu emekçisini, kendi
gibi düşünmeyen akademisyenleri işten
atıp, gerici faşistler tarafından sosyal medyada linç kampanyası başlattı.
Yeni Personel Rejimi Yasası’yla birlikte
kamu emekçilerinin kademe kademe kaldırılmak istenen iş güvenceleri, OHAL bahanesiyle hızla kaldırılıyor. ‘Bundan sonra
kadrolu öğretmen alınmayacak’ açıklamaları
ve işten atılan bütün kamu emekçilerinin
yerine sözleşmeli öğretmen alacak olmaları,
asıl amacın, iş güvencesini ortadan kaldırmak
olduğunu göstermektedir. İktidara geldiği
günden beri torba yasalarla halkın her kesimini açlık ve yoksulluğa mahkum eden,
bütün emekçilerin iş güvencelerini elinden
alan AKP faşizmine boyun eğmeyeceğiz.
AKP, devletin bütün kurumlarında kadrolaşırken ve ülkede uyguladıkları faşist politikalara karşı nasıl direndiysek, şimdi de
OHAL sürecinde, direnişimize devam edip
mücadelemizi yükselteceğiz.
Bizlerin; emeğiyle, onuruyla çalışan
kamu emekçileri olarak, AKP faşizminin
bütün saldırılarına karşı fiili-meşru mücadelemizi sürdüreceğimizi herkes bilmelidir. Faşizmin olduğu yerde direniş
her zaman olacaktır” denildi.

Kanun Hükmünde Kararnamelerle, Memuriyetten İhraçlarla,
Bizleri Sindiremezsiniz Mücadelemiz Devam Edecek!
Mimar Meclisi KHK ile memuriyetten ihraçların yapılmasını ilişkin
11 Eylül'de yaptığı açıklamada şunlara değindi: "Üniversite, tarihsel
olarak aklın özgürleştirici jeneratörüdür. Bu nedenle, bugün üniversite
ve öznesi akademisyenler doğal olarak her tür tahakkümün karşısında
olagelmişlerdir. Çünkü üniversitelerin demokratik, özerk bir yapıya
sahip olması, zenginliklerinin ve ilericiliğinin kaynağıdır ve bu temelle,
otokrasiye karşı yaşamı savunurlar. Toplumların eleştiri, sorgulama ve
araştırma mekanizmaları olan üniversitelerin bağımsızlığı ve zenginliği
o coğrafyanın aydınlık yüzünün tezahürüdür. Ancak bugün yaşamdan
yana olan birçok değerli akademisyen FETÖ/PDY oluşumu ile aynı
kefeye konularak görevlerinden el çektirilmişlerdir. Hukuk egemenlerin
hukuku olsa da, yaşam hepimizindir. Bizler mimar meclisi olarak 'Maaşımızı devlet veriyor diye akademisyen değiliz' diyenlerin haklı mücadelelerinin destekçisiyiz. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da herkes
için özgürlük, herkes için daha iyi bir yaşamın savunucusu olmaya
devam edeceğiz.”
✰✰✰

Mimar Meclisi "Dilek Doğan" Parkı Kolektif İnşaa
Atölyesi Günlüğü
Emeğimizle Kolektif Çalışmalarımızla Halkın Yanındayız
Dilek Doğan'ı Yeni Üretimlerimizle Yaşatmaya Devam Edeceğiz
Mimar Meclisi "Küçük Armutlu
Yerinde ve Yerlisi ile İyileştirme
Mimari Fikir Projesi Yarışması ve
Çalıştayları" sonucu olarak ortaya çıkan "Dilek Doğan" Parkı’nı, 27
Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında yaptığı kolektif inşaat atölyesi ile
hayata geçirdi. Parkın tamamlanması için 22-25 Eylül tarihleri arasında
tekrar atölye yapılarak parkın son hali verilecek.

Sayı: 539

Yürüyüş
18 Eylül
2016

Baskılar, Gözaltılarla
Şehitlerimizi Sahiplenmemizi
Enternasyonalist Dayanışmamızı
Engelleyemezsiniz
Halk Cephesi Uluslararası İlişkiler Komitesi TAYAD'lı Lerzan Caner'in gözaltına alınmasıyla ilgili 9 Eylül'de bir açıklama yaptı. Yapılan
açıklamada şunlara değindi: "TAYAD’lı Lerzan Caner 8 Eylül akşamı
evinden gözaltına alındı, ertesi gün savcılık ifadesinin ardından da tutuklama talebiyle mahkeme sevk edildi!
Lerzan Caner’e yöneltilen suç halk savaşçısı Onur Polat’ın cenazesine
katılmaktır! Hangi hukukta yazar cenazeye katılmak suçtur diye,
hangi güç halkın cenazesine sahip çıkmasına engel olabilir! Üstelik
tutuklamaya çalıştıkları Lerzan Caner yıllarını, devrimci tutsakların,
göçmenlerin hakları için mücadele içinde geçirmiştir! Halkların emperyalizme karşı dayanışması için yıllardır Eyüp Baş Sempozyumlarına
emeğini katmış, gece gündüz halkların özgürlüğü için çalışmıştır!
AKP’nin katil polislerine, emperyalizmin uşaklarına sesleniyoruz!
Onur Polat’ın cenazesine katılma gerekçesiyle, demokratik hakları
için mücadele eden insanları susturamazsınız! Emperyalizme karşı
savaşımızı; yoldaşlarımızı gözaltına alarak, tutuklamaya sevk ederek
susturamazsınız!"

HALK İKTİDARINI KAZANALIM!
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Ankara Adalet İçin Açlık Grevi Günlüğü
73. Gün – 7 Eylül:

Sayı: 539

Yürüyüş
18 Eylül
2016

Bugün sabah 7.00 de geldik. İdilcan
Kültür Merkezi’ne İstanbul’dan TAYAD’lı ailelerimiz hapishanelerde uygulanan tecride karşı Adalet Bakanlığı
önünde yapacakları açıklama için sabah
Ankara’ya geldiler. Kültür merkezinde
sımsıkı sarıldık birbirimize. Hapishaneler
üzerine sohbet ettik. Öğlen saat 13.00’da
Adalet Bakanlığı önünde yapacakları
açıklama için ayrıldılar. Açıklamalarını
yapıp Ankara TAYAD’lı ailelerimizle
tekrardan kültür merkezimize geldiler.
Açıklama üzerine sohbet ettik. Şehit-

lerimizi ziyaret etmek, sonrada İstanbul’a
dönmek için ayrıldılar. Yolcu ettik ailelerimizi. Kalabalık bir gündü, güzel
geçti bu günümüz.

74. Gün – 8 Eylül:
Sabah erkenden İdilcan Kültür Merkezi’ne geldim. Çok geçmeden adalet
için Ankara yürüyüşümüzde Bursa’da
gözaltına alınan 2 arkadaşımız geldi
kültür merkezimize... Yürüyüş ile ilgili
sohbet ettik. Bir başka arkadaşımızda
Eskişehir’den yola çıkarken aradı bizi
tarif ettik, nasıl geleceğini. Günlük ga-

zeteleri okuduk. Öğleden sonra Eskişehir’de yapılan basın açıklamasından
2 arkadaşımızın gözaltı haberi geldi.
Yürüyüşçülerimiz akşam Ankara’ da
olacaklar hem akşam açlık grevini sonlandıracağımızdan hem de yürüyüşçülerimiz için yemek hazırlığına girdi arkadaşlar. Bir taraftan Adalet Bakanlığı
önünde olacak basın açıklaması için
basını gezdik. Akşam olduğunda adalet
yürüyüşçülerimizle birlikte yemeğimizi
yedik. Sohbetimizi sıcak çaylarımızı
yudumlayarak yaptık. İlerleyen saatlerde
dinlenmek üzere evlere dağıldık.

Hukuk Onların İse Adalet Halkındır!
Adalet Talebi Onurumuzdur!
Devrimci İşçi Hareketi 9 Eylül’de Halk Cephelilerin, Adalet
talebiyle sürdürdüğü kampanya ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada:
“Bu ülkede adalet yok. Adalet istiyoruz. Adalet İçin Açlık Grevindeyiz”
diye başlayan Halk Cephesi’nin “Adalet İstiyoruz” kampanyası 75.
gününde son bulacak. Adalet Kampanyasına destek için İstanbul’dan
yola çıkan, 4 gündür “Çocuklarımızı Katledenler Yargılansın” diye
yollarda adalet taleplerini haykıran Halk Cephelileri selamlıyoruz…
Faşizm ile yönetilen ülkeler de elde edilen hiçbir demokratik hakkın
kalıcı olması mümkün değildir. Faşist iktidarlar kaşıkla verdiklerini
kepce ile geri almaktadır. Dün canımız kanımız pahasına kazandığımız,
basın açıklamaları yaptığımız tüm alanlar, bugün katil AKP tarafından
kendi it dalaşları bahane edilerek yasaklanmıştır. Hak arayan herkes
terörist ilan edilmiştir. İşçilerin memurların tüm çalışanların hakları
ellerinden alınmış durumdadır. OHAL ile birlikte uygulanmaya
konulan KHK ile emekliliği dolan herkesin emekli olması yasaklanmıştır. 12 Eylül 1980 faşist darbe ile uygulamaya konulan 24 Ocak
kararlarında bile göze alınamayan bazı kararlar bugün 15 Temmuz
darbe girişimi bahane edilerek alınmıştır. Burjuva hukuku bile işlememekte, çıkardıkları yasalara kendileri bile uymamaktadırlar. Adalet
talebi ile yollara düşen Halk Cephelileri selamlıyor ve adalet talepleri
talebimizdir diyoruz. Bu ülkede adalet yok. Katledilen çocuklarımız
için, işçiler için adalet istiyoruz. Adaleti biz sağlayacağız” denildi.
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Halk Meclisi Tutsakları
İçin İmza ve Mektup
Kampanyası Başlatıldı
İstanbul-Okmeydanı Halk Meclisi, uyuşturucuya
karşı mücadele ettikleri için AKP faşizminin tutsak
ettiği çalışanlarına imza ve mektup kampanyası
başlattı. Kampanya dahilinde yapılan çalışmalarda,
6 Eylül’de Anadolu Parkı’nda, 7 Eylül’de ise
Sibel Yalçın Parkı’nda imza ve mektup standı
açıldı. Çalışma sonunda altı sayfa imza föyü dolduruldu ve beş adet mektup kartı halk tarafından
yazıldı. Okmeydanı Halk Meclisi “Halk Meclisi
tutsakları derhal serbest bırakılsın!” diyerek halkı
desteğe çağırdı.

HALK MECLİSLERİNDE BİRLEŞELİM MİLİSLERDE SAVAŞALIM!

Halkın Hukuk Bürosu,

Açıklama No: 492

Yalan ve Demagojilerinizle Devrimcileri Karalayamazsınız
Müvekkilimiz Mehmet ÖZDEMİR
İle İlgili Akşam Gazetesi’nde “Elde
Silah Cepte BYLOCK” Şeklinde Yapılan
Haberdeki Tek Bir İddia Bile Doğru
Değildir
Bu Haberler AKP polisinin ve Basınının, Komploculukla Suçladıkları Fethullahçılar’dan Bir Farklarının Olmadığının Göstergesidir!
Bu sabah (8 Eylül) sosyal medyada
ve basında müvekkilimiz Mehmet ÖZDEMİR ile ilgili haberler paylaşıldığını
gördük. Bu haberler AKP’nin tetikçisi
MİT’in bülteni gibi çalışan Akşam Gazetesi’nde çıktı. Haberin içeriğinde”…
kalkışmanın yaşandığı gece bir darbecinin
silahının izini süren polis, bu silahı daha
önce DHKP-C militanının kullandığını
tespit etti.” gibi ifadeler yer alıyordu.
Dosyada avukatlık yaptığımız ve
müvekkilimize hangi suçlamaların yöneltildiğini bildiğimiz için, dosyada
yer almayan bu komplocu ifadelere
karşı açıklama yapma ihtiyacı duyduk.
Haber kaynaklarında çıkan haberleri
soruşturma dosyasıyla kıyaslayarak
incelediğimizde:
1-) Müvekkilimiz Mehmet ÖZDEMİR’in “BYLOCK” programını kullandığı doğru değildir. Ne bununla ilgili
bir tespit yapılmıştır ne de müvekkilin
telefonunda, bu programı kullandığına
dair bir delil bulunmuştur. Müvekkilin
kullandığı telefon bu programı destekleyen altyapıya sahip bir akıllı telefon
dahi değildir.
2-)Haberde geçen, müvekkilin
“BYLOCK” programı aracılığıyla
FETÖ ile DHKP-C arasında iletişim
kurduğu iddiasına ilişkin ne emniyette
ne savcılık ne de sorgu hakimliğinde
kendisine bir soru yöneltilmiştir. Bu
düpedüz yalandır. Müvekkil FETÖ örgütünden kiminle haberleşmiştir? Hangi
konuşmaları yapmıştır? DHKP-C örgütünden kiminle hangi konuşmaları
gerçekleştirmiştir? Bu soruların cevabı
yoktur, çünkü bu “uydurmalar” komplocu AKP polisinin işidir.
3-) Müvekkil Mehmet ÖZDEMİR,
bindiği belediye otobüsünden yaka paça
gözaltına alınmıştır. Ne üzerinde ne de
evinde bir silah bulunmuştur. Buna rağmen basına servis edilen gazete haberinde
silah iddiası yazılmıştır. AKP’nin kom-

plocu polislerinin haberi servis ederken
zerre kadar namusları olsaydı gazeteye
arama tutanağını da gönderirlerdi. Eğer
Akşam Gazetesi’nin en ufak bir habercilik
etiği varsa, emniyete çanaklık yapmayı
bırakıp, arama tutanağını da yayınlamalıdır! Ancak yapamayacaklardır, çünkü
onlar yalancı ve sahtekardırlar.
Bu uydurma haberde darbecilerin
kullandığı bir silahın müvekkille nasıl
bağlantılı olduğu kısmı da boş kalmıştır.
Bu açıdan bakılınca AKP’nin komplocu
polisi tarafından hazırlanan senaryo
oldukça zayıftır.
Gerçek şöyledir: Mehmet ÖZDEMİR; Onur POLAT ve Günay ÖZARSLAN isimli iki devrimcinin cenaze törenlerine, Gazi Katliamı Anmasına katıldığı için 22 Ağustos 2016 günü bindiği
belediye otobüsünden gözaltına alınmıştır. Hiçbir hukuki nedeni olmaksızın
komplo hazırlığı için 17 gün boyunca
işkence altında ve gözaltında tutulmuştur.
Gözaltında müvekkille görüşmeye gidildiği sırada polis Mehmet ÖZDEMİR’in avukatı olarak bizlere “DHKPC ile FETÖ’nün bağını yakında kuracağız” demiştir. Bu ifade komploculuğun
kanıtıdır. Müvekkil gözaltında iken
polis, müvekkil aleyhinde komplo dosyası hazırlamaya çalışmıştır.
Dosyaya uydurma bir bilgi notu
konulmuştur. Bu bilgi notunun çıkan
haberle hiçbir alakası yoktur. Bu uydurma istihbarata göre, “15 Temmuz
gecesi bir polis beylik tabancasını düşürmüştür, bu tabanca da DHKP-C
örgütünün eline geçmiştir”. Tutuklama
gerekçesi yapılmak istenen bu uydurma
notta ne müvekkil aleyhine ne de farklı
bir kişiye karşı somut bir iddia vardır.
Ortada daha önce DHKP-C’lilerin kullanıp şimdi darbecilerin kullandığı bir
silah yoktur.
Emniyette 17 gün boyunca müvekkile
bu sorular sorulmamıştır. Sadece
“BYLOCK” programı kullanıp kullanmadığı sorulmuştur. Bunun dışında ne
örgütsel iletişim ne de silah konusunda
kendisine bir soru yöneltilmemiştir. Müvekkil, yasal basın açıklaması ve anmalardan, cenaze merasimlerinden kaynaklı
DHKP-C örgütü üyesi olma iddiasıyla
tutuklanmıştır.
Yapılmaya çalışılan bu komplo hiçbir

mantıksal ölçüt içermemektedir. İçi
boştur, koftur ve gerçek dışıdır. FETÖ
örgütünün polislerinin, hakimlerinin ve
savcılarının görevde olduğu dönemde;
DHKP-C üyesi olma iddiasıyla, devrimcilerin örgütlü bulunduğu mahallelerin, derneklerin, avukat bürolarının,
sanatçıların ve gazetecilerin bürolarının,
evlerinin basıldığı, tutuklandıkları, meslekten atıldıkları ve haklarında komplolar
yapıldığı ortadadır. FETÖ örgütünün
Alevilere, solculara ve demokrat insanlara
nasıl bir düşmanlık besledikleri gün gibi
ortadadır. Durum böyleyken hangi gerekçeyle böyle bir bağ kurulabilir?
Bunun nedeni Emniyet Teşkilatında
komploculuğun FETÖ’nün tasfiye olmasıyla sonlanmamış olmasıdır.
BİR BAĞ VARSA BU AKP-FETÖ
ARASINDADIR!
– Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
CNN-TÜRK’te 17 Ocak 2014 tarihinde
katıldığı programda kendisine sorulan
“Yargıda, emniyette FETÖ’cüler var
mı?” sorusuna, “Hayır öyle bir şey Sayı: 539
olabilir mi? ” diyerek cevap vermiş,
Yürüyüş
gerçekleri gizlemiştir. Mecliste Fet18 Eylül
hullah Gülen’i açıktan savunarak, ona
2016
söz söyleyenleri eleştirmiştir.
– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan 17-25 Aralık 2014 sonrasında
cemaat için, “Ne istediler de vermedik!”
demiştir.
– Fethullahçıların organize ettiği
herkesçe bilinen Türkçe Olimpiyatlarına
Recep Tayyip Erdoğan başta olmak
üzere tüm AKP yetkilileri bizzat katılmışlardır.
– Fethullah okullarına AKP’li belediyeler arsa, yurt vb. tahsis etmişlerdir.
FETÖ ile bağ kurulacaksa önce AKP
iktidarına bakmak gerekir. FETÖ-AKP
14 yıldır ittifak halinde halka saldırmaktadırlar. Bu ittifakın akılda kalan
yalnızca birkaç örneğini yukarıda sıraladık. Müvekkilimiz de 2007 yılında
FETÖ-AKP işbirliği ile 14 ay tutuklu
kalmıştır. Birkaç bin FETÖ’cü polis hakim ve savcının görevden alınması komploculuğun sona erdiği anlamına gelmez.
Bu anlayış hala AKP eliyle devam etmektedir. Ancak komplolar çökecek,
gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır.
Yalan ve demagojilerinizle devrimcileri
karalayamazsınız.
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Mahallemizi Halkın Devrimci Kurumlarını
Halkımızla Birlikte Canımız Pahasına Savunacağız!
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Gazi Mahallesi gecekondu bölgesinde
6-7-8 Eylül'de kapı çalışması yapıldı.
Kapı kapı dolaşılarak gecekondu halkının
yaşadığı sorunlar dinlendi, oturup kapı
önlerinde çayları içilip sohbet edildi.
Uzun zamandır devrimcileri ve dergilerini
görmeyen gecekondu halkı özlemlerini
belirtti. Yürüyüş dergisinin tanıtımının
yapıldığı çalışmalarda ev ev son yaşanan
yıkım saldırılarını anlatan bildirilerden
dağıtıldı. Sokak sokak kuşlamalar gecekondu halkının adımladığı her yere saçıldı.
Özgür Tutsakların taleplerini anlatan stickerlar yapıştırıldı. Gecekondu halkına
mahallede yaşanan saldırılar, polis terörü
anlatıldı. Birlik olmak, zulme sessiz kalmamak üzerinde konuşuldu. Saldırılardan
haberleri olduğunu, kendi yaşadıkları
yerde uyuşturucu sorununu çözen Gazi
Halk Meclisi’nin yıkılmasına ve Tedavi
Merkezi’nin işgal edilmesine özellikle
çok üzüldüklerini belirttiler. Yapılan çalışmalarda 6 sokakta kapı çalışması yapıldı.
30 adet Yürüyüş dergisi, 250 adet bildiri
dağıtımı yapıldı. 1500 kuşlama yapıldı.
11 Eylül'de de gecekondu bölgesinde
çalışmalarına devam eden Halk Cepheliler sokak temsilcileri ile adım adım
sokakları dolaştı. 2 aile ziyaret edildi.
Bu evlerde Halk Sofrası pikniği ve akşam yapılacak olan tencere tava eylemi

konuşuldu. 1 adet piknik davetiyesi verildi, söz alındı.
Çalışmaları yürüten 5 kişi ile
gün içerisinde Yürüyüş dergisinden Gazi Mahallesi’ne yönelik
saldırıları anlatan kısım okundu
ve değerlendirme yapıldı. “Saldırıların nedeni iktidara alternatif
oluşumuz, iktidar iddiamızdaki
ısrarımızdır” denildi. Halkın matbaası olan duvarlara 4 adet yazılama yapıldı. Özgür Tutsakların
direnişini ve taleplerini anlatan
stickerlardan 30 adet yapıştırıldı.
Gecekondu sokaklarına 200 kuşlama saçıldı.
19.00’da sokakta eylem saatini
bekleyen 6 genç ile tencere tava
eyleminin duyurusu yapıldı. 1520 kişilik kitle ile 2 sokak dolaşıldı,
sloganlarla, ajitasyonlarla tencere
tava eylemi yapıldı. Evlerinden
katılanlar ile 30 kişiye ulaşıldı.
Sokakta çalışmalara katılan ve bir
gün önce söz alınan gençler ile Ali Özbakır
Parkı’nda çekirdek- çay- sohbet yapıldı.
15 kişinin katıldığı sohbette hoparlör
ayarlayıp “Gazi Marşı”nı gecekondulardan
yankılandırma ve umudun türküleri ile
Adalet Halayı çekme kararı alındı. Mahalle
gençleri ile tanışıldı, bir çok farklı önerisi
olan gençler dinlendi. Sohbetin ardından
hep beraber mahalle arasında 2 adet pankart asıldı. Pankart asılırken yer gösteren,
yardım eden, sağlam olsun diye çiviyle
pankartı ağaca çakan aileler ile tanışıldı.
Bayramda buluşmak üzere sözleşildi.

Düz Bölgesi:
Halk Cepheliler Gazi Mahallesi’nde
devam eden polis terörüne karşı 6 Eylül'de
kuşlama çalışması yaptılar. Gazi-Düz’de
20 sokağı kapsayan çalışmada toplam
2000 kuşlama yapıldı. Aynı günün akşamı
da 1253. sokak'ta tencere-tava eylemine
devam edildi. 6 Halk Cephelinin ajitasyon
çekerek ve sokakta bulunan evlerin zillerine basarak başlattığı eyleme tüm evlerden ilgi gösterildi ve katılım oldu.
Kimi evler tencere-tava çalarken kimi
evlerde de pencere ve balkonlara çıkarak
alkış ve ıslıklarla eyleme katıldı. Kimi
evler ise ışık yakıp söndürdü. Sokakta,
kapısının önünde oturan aileler de alkış

ve ıslıklarla eylemde yerlerini aldılar.
Ayrıca 2 araç da tencere tava eylemi
devam ederken korna çalarak Gazi halkının polisin baskı ve terörü karşısında
kendi yaratıcılıklarıyla eylemlere hazır
olduğunu gösterdi.
8 Eylül'de de Düz Bölgesi’nde ve
Gazi girişindeki sokaklarda devam edildi.
Saat 20.00’da 12 Halk Cephelinin başlattığı eylem öncesinde 1 saat boyunca
kapı çalışması yapıldı ve 40 aileyle son
saldırı süreci konuşuldu. Tencere-tava
eyleminin önemi ve polisin bu eylemi
neden ciddiye aldığı anlatıldı. On binlerin
sokağa çıkacağı eylemlerin bu şekilde
adım adım örgütlendiği anlatıldı. Eyleme
halkın katılımı iyi oldu. Kimi aileler
sokak boyunca Halk Cephelilerle beraber
yürüdüler ve alkışlarla ıslıklarla eyleme
katıldılar. Sokaklarda biten eylem sonrasında 75. Yıl Caddesi’nde de tencere
tava çalındı, sloganlarla caddede ilerlenirken araçlar da eyleme korna çalarak
katıldılar.

Sekizevler:
Sekizevler bölgesinde 8 Eylül'de yeni
bir sokakta ev ev dolaşılarak akşam saat
20:00’da tencere tava çalma eylemine
çağrılar ve mahallede artan polis terörünün
üzerine sohbet edildi. İnsanların zaten
polis teröründen muzdarip oldukları ve
bunu konuşmalarında dile getirdikleri
gözlendi. Böyle 2 saat süren kitle çalışması
sonucunda saat 20:00’a geldiğinde evlerin
camından balkonundan tencere tava çalanlar her dakika arttı. 10 dakika süren
bu eylemin ardından çekilen ajitasyonlarla
eylem bitirildi.

Kondulardan Meydanlara
Volkanlaşıp Büyüyoruz!
Gazi Mahallesi gecekondularına umudu taşıyan Halk Cepheliler kapı çalışması
yaptı. Kondulardan çıkıp Karadeniz’in
doruklarında toprağa tohum olan Ali
Haydar Çakmak’ın ailesi 9 Eylül'de
ziyaret edildi. Eli öpülen, sohbet edilen
şehit ailelerin yıkımlara öfkesi büyüktü.
Gecekondu bölgesinde bir sokakta yapılan
kapı çalışmasında yirmiye yakın ailenin
kapısı çalındı. İki eve misafir olunup yıkımlar ve Gazi halkına yönelik saldırılar
anlatıldı. Dayanışmanın gücünden bah-

HALK MECLİSLERİNDE BİRLEŞELİM MİLİSLERDE SAVAŞALIM!

sedilerek tencere- tava eylemlerine çağrı
yapıldı. Çalışmalarda 10 adet Yürüyüş
dergisi, 50 bildiri verildi. 2 yazılama
yapıldı. Önceden asılan ve bozulan
pankartlar halkla birlikte yeniden asıldı.
9 kişi çalışmalara katıldı. Bir sonraki
gün de bir araya gelen Halk Cepheliler,
aynı sokakta ev ev dolaşarak sokak
toplantısına çağrı yaptı. 22 kapının çalındığı, 7 eve girilen, toplamda 50 bildirinin dağıtıldığı sokakta 30 kişi ile
sokak toplantısı yapıldı. Mahalledeki
saldırılar ve bunlara karşı yapılacaklar
üzerine konuşulan halkın düşünceleri
ve önerileri alınan toplantıda sokak
temsilcileri seçildi. Toplantıdan sonra
eylem saatinin de gelmiş olmasıyla tencere tavalarla sokaklara çıkıldı. Sloganlar
ve ajitasyonlarla 3 sokak dolaşıldı. 20
kişinin yürüyüş yaptığı tencere tava
eylemine evlerinden katılanlar oldu.
Tekrar aynı yere gelinerek her gün
20.00’da eylemi başlatma sözü alınarak
bitirildi. Tencere- tava eyleminden sonra
mahalle gençliği ile onların sorunları
ve neler yapmak istedikleri üzerine sohbet edildi. Çay-çekirdek sohbeti yapma
kararı alındı. Adımlanan tüm sokaklara
kuşlar saçıldı. 500 adet kuşlama yapıldı.
Ayrıca kapı çalışmalarında Halk Sofrası
pikniğine çağrı yapıldı. İlk kez tanışılan
ailelere davetiye verilerek pikniğe gelme
sözü alındı. 6 davetiye verildi. Gazi
Halk Meclisi ise 10 Eylül'de Düz bölgesinde 5 adet “AKP’nin Polisi Uyuşturucunun Hamisi / Tayyip’in Düşmanı

Halklar, Dostları Uyuşturucu Tüccarı
Mafyalar” yazılı 3×1 boyutunda pankartlar astı. 6 Eylül'de de gecekondu
bölgesinde kapı çalışması yapıldı ve
şehit aileleri ziyaret edildi. Uzun süredir
gidilmeyen gecekondu bölgesinde Halk
Cephelileri ilgiyle sevgiyle karşılayan
ailelerle sohbet edildi. Sezgin Engin’in
ailesi ile kahvaltıda bir araya gelindi
mahallede yaşanan yıkımlar ve polis
terörü üzerine sohbet edildi. Gazi Mahallesi’nin yozlaşmaya karşı mücadelede
şehit verdiği Recep Hasar’ın ailesi
ziyaret edildi. Bu sırada kapının önünde
halı yıkayan gecekondu halkı ile beraber
halı-kilim yıkandı. Mahalle halkının
el birliği ile hazırlayıp kapı önüne açtığı
sofraya oturuldu mahallede son yaşanan
saldırılar anlatıldı. Tencere-tava eylemlerine çağrı yapıldı. İşlerine yardım
eden, sorun yaşadıklarında yanlarında
olan Halk Cephelilere dualar ederek
yine gelin diyerek uğurladılar.
"Gecekondulardan Gelip
Gırtlağımızı Kesecekler"
Korkunuzu Büyüteceğiz
Gazi Mahallesi gecekondu bölgesinde Cepheliler, mahalle gençleri 9 Eylül'de halkın matbaası
olan duvarlara Umudun Adını
nakşetti. 9 farklı yere yazılamalar
yapılarak Gazi Mahallesi’nde yaşanan polis terörüne karşı öfke,
duvarlara yansıdı.

Sayı: 539

Yürüyüş
18 Eylül
2016

AKP Halkın Ekmeğine Kan Sıçratıyor!
Emeğimize, Emeğimizle Ekmek Parası Kazandığımız İş Yerlerimize Sahip Çıkacağız!
Gazi Halk Meclisi katil polislerin halkın alın terini akıtarak geçimini sağladığı
taksi duraklarını ve Baraj'da bulunan
Rıza Poyraz Çay bahçesinin yıkılmasıyla
ilgili 14 Eylül'de bir açıklama yaptı. Açıklamada şunları dile getirdi: "Gazi Mahallesi'nde bayramın 2. günü katil polisler
yine iş başında. Kepçe, TOMA ve Akrepler
Gazi sokaklarında terör estirdi… 13 Eylül
gecesi saat 03.00 sularında onlarca zırhlı
araçlarla, uzun namlulu silahlarla Merkez
Taksi durağını ve barajda bulunan Gazi
Spor Kulübü’ne belediye tarafından tahsis
edilmiş olan çay bahçesini yıkmıştır. İşgal

eder gibi baskın düzenleyip yıktıkları
yerler, düşman toprakları değil, yoksul
halkın mahalleleridir. Yaklaşık bir yıldır,
yoksul gecekondu mahallelerine, o mahallelerdeki devrimci demokratik örgütlenmelere karşı bir saldırı içindedir
AKP’nin polisi. Çok amaçlı bir saldırıdır
bu. 1 Milyon evi yıkabilmek için, devrimcilerin önderliğindeki tüm örgütlülükleri yok etmek, dozerlerin ve tekellerin
önünü düzlemek istiyorlar. Bugün yoksul
gecekondularda bizzat polisin teşvik ve
himayesiyle süren yozlaşmanın karşısında
tek bir güç vardır: Devrimciler… Dev-

rimcileri tasfiye edip uyuşturucunun, fuhşun, kumarın, çetelerin, çürümenin, yozlaşmanın önünü açmak istiyorlar. Yoksul
mahallelerde 'Polis mahallemizden defol'
diyen haykırışlarını susturmak ve polis
terörüne karşı kurulan barikatları kaldırmak
istiyorlar. Devrim yoksulların öfkesi, hıncıdır; o öfkenin en güçlü şekilde biriktiği
yer ise, yoksul gecekondulardır. Halka
ve devrimcilere saldırılarıyla devrimin
potansiyelini yok etmek istiyorlar. Asla
bu amaçlarına ulaşamayacaklar... Biz
Halkız. Baş eğmeyeceğiz. Baş eğmeyenlerin soyundan geliyoruz..."

HALK İKTİDARINI KAZANALIM!

49

Uyuşturucuya Karşı Mücadelemizi
Engelleyemeyeceksiniz
Sizi ve Hamiliğini Yaptığınız Uyuşturucu Satıcılarını Mahallemizden
Kovacağız
Gülsuyu’nda kurulacak olan Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş
ve Kurtuluş Merkezi için, 8 Eylül'de
Elisa Cem Düğün Salonu’nda yapılmak istenen Dayanışma Gecesi,
AKP’nin katil polisleri tarafından
engellendi. Geceye 4 saat kala salona
gelen katil polisler, “eğer salonu verirsen kapatırız salonunu” diyerek
salon sahibini tehdit ettiler. Ardından
da geceye 2 saat kala salon önüne
gelerek girişi engellediler. Heykel
Meydanı’na ve mahallenin birçok
yerine de yığınak yaptılar. Çevik
Kuvvet minibüsleri, akrepler, TOMA’lar ve sivil minibüsler ile Heykel
Meydanı, Nurettin Sözen Parkı’nı
çevrelediler. Ellerinde siyah poşet
olan birçok sivil polis de mahallenin
içlerine dağıldı. Heykel MeydaSayı: 539
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nı’ndan geçen herkese GBT yaptılar.
Restoran içinde oturan insanlara GBT
yaptılar. GBT’ler sırasında 1 kişi,
asker kaçağı olduğu gerekçesi ile
gözaltına alındı. Daha sonra serbest
bırakıldı.
Gecenin yapılamaması üzerine,
saat 21.00’de, düğün salonu önünde
bir araya gelen kitle, bir açıklama
yaptı. Açıklamada; “AKP’nin katil
polisleri bu geceyi engelleyerek, kimin yanında olduklarını gösterdiler.
Uyuşturucu çeteleri meydanda uyuşturucu satıyorlar ama katil polisler
onları engellemek yerine uyuşturucuya karşı mücadele edenleri engelliyor. Gazi Mahallesi’nde Uyuşturucu
ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi’ni
basıyor, tedavi görenleri gözaltına
alıyor, Merkez’i polis karakoluna çeviriyor. Ama uyuşturucuya, çetelere
karşı mücadelemiz devam edecek.
Gülsuyu’nda Uyuşturucu ile Savaş

Okmeydanı Halk Meclisi; Halkımızı
AKP Faşizminin Yozlaştırma Politikalarına
Teslim Etmeyeceğiz!
İstanbul – Okmeydanı Halk Meclisi Mahmut Şevket
Paşa (MŞP) Mahallesi’nde yozlaşmaya karşı ilk sokak
toplantısını 2 Eylül’de Ercan Sokak’ta yaptı. İlk olarak
MŞP komitesi sokakta bulunan evlerin tek tek kapılarını
çalarak yapılacak olan sokak toplantısına çağrı yaptı.
Yapılan toplantı ilk olarak Okmeydanı Halk Meclisi tarafından mahallede düzenlediği “uyuşturucuya ve kumara
karşı yürüyüş”ün videosu izlendi. Bu görüntülerde polis

ve Kurtuluş Merkezi’ni açarak gençlerimizi bu bataktan kurtaracağız”
dendi. Açıklamaya, Gazi Mahallesi’nde bulunan Savaş ve Kurtuluş
Merkezi’nde tedavi gören ve 1 hafta
gözaltında tutulan gençler, aileleri
ve kurum çalışanlarının da olduğu
20 kişi katıldı. Açıklamanın ardından
kitlenin üzerine doğru gelen akrepten
inen ve elinde silah bulunan katil
polis gözaltı yapmak istedi. Ancak
kitlenin taşlaması üzerine akrebin
içine kaçtı. Ardından da havaya ateş
açtı. Açıklamanın ardından kitle dağıldı. Açıklamadan 1 saat sonra ara
sokaklarda evine giden 3 kişiyi polis
gözaltına almak istedi. Polis 3 kişiyi
yakalamaya çalışırken havaya 20’nin
üzerinde mermi sıktı. Bu sırada Eda
Yaren Arık gözaltına alındı. 1 gün
gözaltında tutulduktan sonra serbest
bırakıldı.

– torbacı işbirliğinin somutlanması toplantıya katılanlar
tarafından hayretle ve ardından lanetlenerek izlendi.
Ardından MŞP komitesi yapılan konuşmalarla birlikte
sokak sakinlerinin şikayetlerini dinledi. Bir sokak sakini
ise yaşadıkları sorunların çözümleri için kapalı bir
alanda daha organize bir toplantı talep etti ve bu talep
toplantıya katılanlar tarafından kabul gördü. “Sorunlarımızın üstesinden birliğimizin gücüyle geleceğiz. Halkımızı AKP faşizminin yozlaştırma politikalarına teslim
etmeyeceğiz!” denilerek 22 kişinin katıldığı sokak toplantısı iradi olarak sonlandırıldı.

Uyuşturucu İçip Göreve
Çıkan, Halkımıza Bağırıp
Çağıran Polis Mahalleden
Defol!
Okmeydanı Halk Meclisi, adalet istedikleri, uyuşturucuya
karşı mücadele ettikleri için tutsak düşen üyeleri için 27
Ağustos’ta Fetihtepe Yolağzı’nda bir basın açıklaması
gerçekleştirdi. Yaklaşık 50 kişinin katıldığı basın açıklamasında "Adalet İsteyen Halk Meclisi Tutsakları Kamil
Sarıkaya ve Yasin Celep Serbest Bırakılsın!” pankartı
açıldı. Okunan basın açıklamasından hemen sonra uyuşturucunun mahallemizdeki hamisi polis halka plastik
mermi ve gaz bombalarıyla saldırdı. Ancak halkın tepkisi
üzerine çekilip gitmek zorunda kaldılar.
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Gökhan Yıldırım
Serbest Bırakılsın!
Gazi Halk Cephesi Gökhan Yıldırım'ın katil polisler
tarafından gözaltına alınmasıyla ilgili 14 Eylül'de bir
açıklama yaptı. Açıklamada: "Darbe girişimi ve OHAL
sonrasında halka karşı savaşını daha da boyutlandıran
AKP faşizmi; devrimcilere, yoksul mahallelere, halkın
devrimci kurumlarına ve ekmek parası kazandığı iş yerlerine saldırmaya devam ediyor. Dün gece Gazi Mahallesi’nde Gazi Merkez Taksi Durağına ve Rıza Poyraz
Çay Bahçesine saldırıp buraları yıkan AKP’nin katil
polisleri aynı saatlerde arkadaşımız Gökhan Yıldırım’ı
da işkence ile gözaltına almıştır... AKP’nin katliamcı,
işkenceci, halk düşmanı polisleri daha önce de birçok
kez hukuksuz bir şekilde ve kontra yöntemlerle Gökhan

Yıldırım’ı kaçırmaya, gözaltına almaya çalışmış ve
bununla da yetinmemiş Gökhan’ı katletmek istemişlerdir.
Gökhan’ın bulunduğu aracı güpegündüz taramışlardır.
Ne var ki bütün denemelerinde başarısız olmuşlardır.
Transportır araçları, Akrep, Kobra ya da Kartal türü
araçları, onlarca özel harekat polisleri ve her türden
silahları da olsa sonuç alamamışlardır. Haklı ve meşru
olan biziz, devrimcilerdir… Bu haklılık ve meşrulukla
yoksul mahallelerimizde halkımızın umudu olmaya, halkımızın kurtuluş mücadelesini büyütmeye, yozlaşmaya
karşı savaşmaya her koşulda devam ettik ve ediyoruz.
Halk düşmanı katil polisler tam da bu nedenle ve de
olanca hazımsızlıklarıyla saldırıyorlar bize. Sonuç alamadıkça, saldırganlıkları daha da büyüyor. AKP’nin polisleri, Gökhan ve onun nezdinde devrimciler karşısında
defalarca kez rezil rüsva olmuşlardır. Defalarca kez devrimci yaratıcılık, hız, esneklik ve uyanıklık faşizmin askeri-teknik ve her türden maddi üstünlüğünü ters düz etmeyi başarmıştır. Bunu sağlayan haklılığımız, meşruluğumuzdur… Bunu sağlayan halk ve vatan sevgimizdir… İdeolojimizdir bunu sağlayan… Gökhan Yıldırım’a
işkence yaparak halka karşı suçlarınızı büyütmeyin.
Halk, halk düşmanlarının işlediği suçları unutmaz ve
ilelebet bunlara karşı sessiz kalmaz. Bunu unutmayın!..İşkenceye son verin!.. Gökhan Yıldırım derhal serbest bırakılmalıdır..." denildi.
Sayı: 539

Fuhuşa Kumara Çeteleşmeye İzin Vermeyeceğiz
Bahçelievler Zafer Mahallesi’nde uzun süredir fuhuş
yaptığı tespit edilen ev 8 Eylül'de Cephe Milisleri tarafından el yapımı bomba ve silahla taranmıştır. Atılan el
yapımı bombanın sesi mahallenin her yerinde duyulmuştur. Eylem esnasında halka ajitasyon çekilmiş, halkta
eyleme alkışlarla destek verdi.
Cephe Milislerinin yaptığı açıklamada: "Halkın
şikayeti üzerine Cepheliler tarafından araştırmalar
yapılmış, evin fuhuş evi olduğu tespit edilmiştir. Bunun
ardından önce evin duvarına “Fuhuşa İzin Vermeyeceğiz-Cephe” yazılaması yapıldı. Ancak uyarı dikkate alınmamış, fuhuşa devam edilmiştir. Ahlaksız olan katil
polislerin fuhuş yapılmasına göz yumduğu fuhuş yapanlarla
ortak olduğunu tüm halkımız gözleriyle görmüştür.
Polisin her gün fuhuş yapanlarla görüştüğü, samimi
şekilde yakınlaşmalarını gören halkımız aylardır şikayet
ettiklerini belirtiyor. Mahalle halkı Cephelilere polisi

Her Zaman Bizimlesin
Dilek...
İstanbul Küçükarmutlu’da polis tarafından infaz edilerek şehit düşen Dilek
Doğan, ailesi ve Ankara TAYAD’lılar tarafından 14 Eylül'de mezarı başında anıl-

Yürüyüş
18 Eylül
2016

aradıklarını ama gelen polisin de içeri girip fuhuş yapanlarla birlikte olduğunu söylemişlerdir. Polis katil ve
ahlaksız olduğundan dolayı ebetteki hiç bir şekilde müdahale etmeyeceğini bilmekteyiz. Mahallede açıktan
rahat şekilde polisin fuhuşu desteklemiş olması oldukça
rahatsız etmiştir halkımızı ve bundan dolayıdır ki çözümün
ancak devrimcilerin sağlayacağına inanmışlardır ve bize
gelmişlerdir.
Burası Zafer Mahallesi birçok bedel ödenmiştir
mahallemizde. İnsanlarımız çeteler tarafından vurulmuş,
esnaflarımız defalarca çeteciler ve polis tarafından saldırıya uğramıştır. Bizler mahallemizde bedel ödemeye
ve ödetmeye devam edeceğiz. Bedeli ne olursa olsun
fuhuşsa kumara çeteleşmeye izin vermeyeceğiz! Polisi
ve fuhuş yapanları tekrar uyarıyoruz ahlaksızlıklarına
devam ederlerse hiç bir uyarı yapmadan silahlarımızla
cezalandırılacaklardır!" denildi.

dı.
Dilek Doğan’ın Kahramanmaraş –
Afşin – Türk çayırı köyündeki mezarı
başında bayramın 3. günü yapılan anmada, Dilek Doğan’ın mezarı yıkandı
ve temizlendi. Anma, ağıtlar ve türkülerle
sona erdi.

HALK İKTİDARINI KAZANALIM!

51

Avrupa’da

Sayı: 539

Yürüyüş
18 Eylül
2016

Uluslararası Tecrite Karşı Mücadele Platformu tarafından her yıl bir
başka ülkede düzenlenen, gelenekselleştirilen ve bu yıl 13.’sü düzenlenen uluslararası sempozyum 9 ile
11 Eylül günleri arasında Fransız
Komünist Partisi’nin yayın organın
gerçekleştirdiği Fete de L’Humanite’de yapıldı.
Lübnan, İrlanda, İngiltere, Fransa,
Almanya, Belçika, Hollanda, İtalya,
İspanya, Sudan, Latin Amerika’dan
ve dünyanın çeşitli ülkelerinden katılımcılar bu sene Fransa Halk Cephesi’nin evsahipliğinde Paris’te buluştu. Sempozyum Avrupa ve dünya
genelinde yükselen ırkçılık, göçmen
sorunları emperyalizmin hayatın değişik alanlarında uyguladığı tecrit,
ülkemizde yaşananan hak ihlalleri,
saldırılar ve Ortadoğu’daki emperyalist saldırganlık ele alındı.
Dünyanın dört bir yerinden Uluslararası Tecrite Karşı Mücadele Platformu’nun düzenlediği 13. sempozyuma katılanlar ise Türkiye’de direnenlerin yanında olduklarını göstermek için broşürler dağıtarak, düzenlenen yürüyüşe katılarak ve yaptıkları
konuşmalarla, dayanışmanın birlikte
emperyalizme karşı mücadele etmekten geçtiğini gösterdiler.

✰✰✰

Avrupa Halk Cephesi Fete

13. UTMP Uluslararası Sempozyum
Paris’te Düzenlendi

kiye’de 15 Temmuz da yaşanan “darbe”
girişiminin ardından yaşanan OHAL ile ilgili “AKP
faşizmi 80 milyon halkı teslim alamaz” başlıklı Halk
Cephesi imzalı Fransızca
bildiriler, Halkın Hukuk
Bürosu’nu tanıtan Fransızca
broşürler, Halkın Mühendis
Mimarları’nı tanıtan broşürler, Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucu İle Savaş ve
Kurtuluş Merkezi ile ilgili
binlerce broşür dağıtıldı.
Yapılan sesli konuşmalar
ile Türkiye’de AKP faşizminin halkı teslim alamayacağı vurgulandı.
Türkiye’de olduğu gibi
Avrupa’da da yükselen ırkçılık, işsizlik, uyuşturucu
ile ilgili verilen mücadeleye
vurgu yapılarak, herkesin
bu konuda yapabileceği
mutlaka bir şeylerin olduğu vurgulandı. Üç gün boyunca Humanite
bayramında yapılan bilgilendirme,
anlatımlarla, görsel Anadolu mutfağı
ve müzik dinletileriyle, Avrupa Halk
Cephesi örgütlenmekten başka bir
çarenin olmadığını vurgulayarak, herkesi faşizme karşı Halk Cephesi saflarında birleşmeye çağırdı. Etkinliğin
ikinci gününde ise sahne alan Grup
Yorum direniş türkülerini seslendi-

rerek, emperyalizme karşı direnmekten başka çarenin olmadığını belirtti.
Görsel tek tip yürüşüyle Avrupa
Dev-Genç de alanda yerini alarak,
Avrupa’da verdikleri mücadeleyi anlattı.
Bir ayı aşkındır Türkiye hapishanelerinde devrimci tutsakların yaşadığı
tecrit işkencesi ve buna karşı tutsakların
verdiği mücadele TAYAD tarafından
açılan tutsak ürünleri ile dağıtılan binlerce bildiri ile dile getirildi.

Humanite’deydi!
Avrupa Halk Cephesi 9-10 ve 11
Eylül günleri Fransa’nın başkenti
Paris’te Fransız Komünist Partisi tarafından her sene düzenlenen Fete
de l’Humanite’deydi. Fransız Komünist Partisi’nin yayın organı Humanite gazetesi ile dayanışmak amacıyla 81. kez düzenlenen etkinliğe
her sene olduğu gibi bu senede katılım
yüksekti.
Avrupa Halk Cephesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Humanite gazetesinin düzenlediği festivalde görkemli
standı ile yerini aldı. Üç gün boyunca
dağıtılan on binlerce broşür ile Tür-
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İsviçre TAYAD’dan ABD’de Direnen
Tutsaklara Dayanışma Mesajı
İsviçre TAYAD tüm TAYAD’lılar adına
ABD’de bulunan tüm tutsakların direnişini
selamladı.
Bir dövizle birlikte çekilen fotoğraf
ile destek mesajını yollayan TAYAD direnenlerin ve tutsakların her zaman yanında
olduğunu söyledi.
Çekilen resim ABD’deki tutsaklar örgütü vasıtası ile tutsaklara ulaştırılacak.
US Amerika tutsaklar örgütü “Amnesty and Freedom for All Political
Prisoner ” dayanışma mesajı ve fotoğrafı tutsaklara ulaştıracak.
ABD’de 9 Eylülden itibaren 20 farklı eyalette tutsaklar onurları için açlık
grevine başladılar.

HALK MECLİSLERİNDE BİRLEŞELİM MİLİSLERDE SAVAŞALIM!

Belçika’da Direnen Ali Çetin Direnişini
Kazanımla Sonlandırdı
Ali Çetin direnişini
sonlandırdı. Çalıştığı
VASCO şirketinden 17
yıl çalıştıktan sonra
keyfi bir şekilde işten
çıkartılan Ali Çetin susup kabullenmek yerine direnmeyi seçmişti.
İşten çıkartıldığı fabrikanın önünde çadır
kurarak direnişe geçen
Ali Çetin direnişini 81 gün sürdürdü.
Direnmenin hak kazanmanın yegane yolu olduğunu
tekrar gösteren Ali’nin direnişi kazanımla sonuçlandı.
81 gündür direnen Ali Çetin direnişine son verdiğini
Cuma günü bir basın açıklaması ile duyurdu. 30 kişinin katıldığı açıklamada elde ettiği kazanımları anlattı. Belçika
basını yoğun ilgi gösterdi. Direnişine destek olan herkese
teşekkür eden Ali Çetin, konuşmasında ANADOLU FEDERASYONU ve HALK CEPHESİNE de teşekkür etti.
Bağlı olduğu sendikanın direnişine hiçbir şekilde destek
olmadığı gibi son günlerde belediye başkanının yönlendirdiği
polis saldırılarında dahi kendisini yanlız bıraktığının altını
çizdi.
Direnişi ile kazandıklarının yanında bir kısım hakları
içinde hukuki süreç başlatacağını duyurdu.
“ALİ ÇETİN’E ADALET”, “DİRENMEK HAKTIR
YASAKLANAMAZ”, “YAŞASIN DİRENİŞ YAŞASIN
ZAFER” sloganlarının atılması ile basın açıklaması son
buldu.

İsrail Başbakanı Netanyahu
Hollanda’da Protesto Edildi
6 Eylül 2016 tarihinde
İsrail’in katil Başbakanı
Benjamin Netanyahu,
Hollanda ziyareti sırasında, Filistin İçin Adalet
İsteyen Öğrenciler tarafından protesto edildi.
Hollanda Dev-Genç olarak eyleme katıldık.
Program farklı kurumların konuşmaları ile başladı.
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi adına da bir konuşma
yapıldı. Filistin’de süren savaşın sorumlularının emperyalizm
ve siyonizm olduğu, direnişin devam ettiği ve tek kurtuluş
yolunun var olan sistemin değişmesi olduğu anlatıldı.
Konuşmaların ardından Hollanda Dışişleri Bakanlığına
kadar yürüyüş yapıldı. Burada da yapılan konuşmalarla
eylem bitirildi.
Hollanda Dev-Genç

LONDRA’DA YÜRÜYÜŞ DERGİSİ
STANDI AÇILDI
İngiltere Yürüyüş Dergisi Temsilciliğinden açıklama:
İngiliz emperyalizmi katil AKP ile işbirliği yaptığından
beri devrimcilere saldırıya devam ediyor. Tüm dünya
halklarının ve özellikle de Türkiye’de yaşayan halkların
sesi olan Yürüyüş dergisini susturmaya çalışıyor. Geçtiğimiz cumartesi günü Edmonton Yürüyüş dergisi standına
saldırmış, arkadaşlarımızı gözaltına almışlardı.
Bizlere saldırdıkça sinip korkacağımızı sananlara,
yanıldıklarını bir kez daha göstereceğiz. Doğruyu söylemekten ve haklının yanında olmaktan vazgeçmeyeceğiz.
Bizler gerçekleri halklarımıza anlatmaya ve Yürüyüş
dergisini sahiplenmek için her cumartesi 14.00 – 16.00
arası Woodgreen kütüphanesi önünde stand açmaya
devam ediyoruz.
Woodgreen Kütüphanesi önünde yağmura rağmen
açılan stantta 3 Yürüyüş dergisi, 4 Tavır ve 3 Bizim
Gençlik dergisi halka ulaştırıldı.

✰✰✰

Londra’da Tutsaklarımızın Direnişine Destek
Çadırı
Devrimci tutsakların direnişine destek, onların Londra’daki sesi soluğu olmak, ABD ve İngiliz emperyalizmi
işbirlikçisi katil AKP’yi teşhir etmek için kurulan çadır
7. gününde kaldırıldı.
Son günde; her sabah olduğu gibi çadırımız derlenip
toplandı ve kahvaltıdan sonra sabah haberleri okundu.
Gün boyunca ziyaretçilerimiz geldi ve onlara tutsaklarımızın direnişi ve sahiplenilmesi gerektiği anlatıldı.
İngilizce bildiriler dağıtıldı.
Akşam yemeğinden sonra akşam haberleri okunup
sohbet edildi. Konuşmalar yapıldı ve daha sonra Dev
Genç’lilerin hazırladığı bilgi yarışması yapıldı. Üç
gruptan oluşan bilgi yarışması 15 sorudan oluştu.
Kızılbaş cephesi grubu yarışmanın birincisi olurken
yarışma sonrası bir ailemizin getirdiği karpuz kesilerek
hep beraber yenildi ve daha sonra çadırın neden açıldığı
ve amaçları anlatılan konuşmanın ardından hep beraber
kurduğumuz çadır gene hep birlikte müzikler, halaylar
ve sloganlarla kaldırıldı.
İngiltere Yürüyüş Dergisi Temsilciliği

Sayı: 539

Yürüyüş
18 Eylül
2016

NRW Dev Genç Yazılama Yaptı
Almanya’nın Dortmund şehrinde 8 ve 9 Eylül tarihlerinde, Hafen ve merkez bölgesinde NRW Dev-Genç
tarafından 14 adet yazılama yapıldı. Duvarlara “Avrupa
Dev-Genç, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur İşkencecilerden Hesap Soracağız Avrupa Dev-Genç, Devrimci
Tutsaklara Uzanan Elleri Kıracağız, Dev-Genç ve Şafak
Yayla Yaşıyor Dev-Genç Savaşıyor” yazıldı .
NRW Dev-Genç

HALK İKTİDARINI KAZANALIM!
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AVRUPA’dakiBİZ

YOZLAŞTIRMA, EMPERYALİZMİN VE
İŞBİRLİKÇİLERİNİN KÜLTÜREL SALDIRISIDIR!

Sayı: 539
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18 Eylül
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Emperyalizmin dünya halklarını
sömürüsünde vazgeçmediği başlıca
yöntemlerden biri de yozlaştırmadır.
Yozlaştırma; uyuşturucu, fuhuş,
her türlü kaçakçılık ve insanlık onuruna aykırı davranış biçimlerinin toplamıdır.
Uyuşturucu, her zaman emperyalizmin sömürü ve hakimiyetini
sağlamak için kullandığı bir araç olmuştur. Hakim sınıflar halk kitlelerini
yönetebilmek için uyuşturma yöntemlerini eskiden beridir kullanmıştır.
Afyon kullanımının kitlesel olarak
kullanımının en somut olduğu ülke
Çin’di. Ancak uyuşturucunun planlı
programlı şekilde, stratejik bir silah
olarak kullanımı ise Amerika tarafından hayata geçirilmiştir.
Amerika hem kendi şehirlerinin
yoksul mahallelerinde, hem de sömürgelerinde uyuşturucuyu çok etkin
bir silah olarak kullanmıştır.
Uyuşturucu ve kontra faaliyetleri
hep iç içe yürümüştür. Hem emperyalist ülkelerin kendi iç sorunlarını
çözmek için, hem de sömürge, yarı
sömürge ülkelerde kendilerine işbirlikçiler, katiller bulmak ve bir yandan
da yasal yollardan yapamadıklarını
yasa dışı olarak yapmak için, sürekli
olarak uyuşturucu ve mafyayı kullanmışlardır. Küba’yı uyuşturucu ve
fuhuş merkezi haline getirmişler ve
tüm Güney Amerika’ya açılan bir
kapı haline getirmişlerdir. Devrim
öncesi Küba’nın adını ABD’nin kerhanesi dedirtebilmeleri de bundandır.
Küba’da oluşturulan mafyacılarla
tüm Güney Amerika’dan ABD’ye
uyuşturucu ticareti yollarını kurmuşlardı. Devrim sonrası ise aynı mafyacıları devrime karşı kullanmışlardı.
Vietnam savaşı sırasında hem Vietnam’ın güneyini, hem de Kamboçya’yı bir uyuşturucu ve fuhuş
merkezi haline getirmişlerdi.
Nikaragua’daki kontralar da asıl
iş olarak uyuşturucu ticaretini yaparken, aynı zamanda ülkede gelişen
devrimci harekete karşı ve devrimden

sonra da, devrimci hükümeti devirmek için kontra olarak kullanılmışlardı.
Kolombiya’daki uyuşturucu kartelleri de Panama devlet başkanı Noriega da hepsi Amerikan emperyalizminin uyuşturucu bağlantılı örgütlenmesinde yer almışlardır.
Uyuşturucunun asıl olarak altmışlı
yıllardan sonra yaygın bir pasifikasyon aracı olarak kullanılması, örgütlü
hale getirilmiştir. İlk uygulanan yerlerden biri de ABD’deki siyahilerin
yaşadığı bölgeler ve Kara Panterler
Hareketi’nin örgütlü mahalleleri olmuştur.
Kara Panterler Hareketi’ni, asıl
olarak uyuşturucu ve yozlaşmayı mahallelere sokarak yıkmışlar ve sonuç
almışlardı.
Altmışlı yıllar bu konuda çok çarpıcıdır. Hatta 1968 süreci ile o dönem
tüm Avrupa ve ABD’deki protest hareketin mariuhana ile özdeşleşmesi de
bir tesadüf değildir. Sanki 68 kuşağı
denilince “mariuhana” denilen uyuşturucunun içimi doğal bir şey haline
getirilmiştir. Bu şekilde 68 kuşağının
devrimci baş kaldırı yönleri uyuşturucu
ve cinsel özgürlük sınırları içine hapsedilip, uzun sürede pasifize edilebilmiştir. Oysa ’68 kuşağı asıl olarak o
dönem, dünyayı sarsan devrimci dalganın emperyalist ülkelere yansıması
sonucudur. Ve bu içeriği de uyuşturucu
ve yozlaşma yoluyla pasifize edilmiştir.
Bugün Latin Amerika’da eski gerilla
hareketlerinin olduğu her yerde tek
hakim gücün uyuşturucu kartelleri ve
çeteler olması hiç de tesadüf değildir.
Nikaragua ve El Salvador’un bugün
yetişen hemen tüm gençliği çeteler ve
uyuşturucunun elindedir demek hiç de
abartılı değildir. Yine Meksika’dan
diğer birçok Latin ülkelerine kadar
hepsi de uyuşturucu ve yozlaşmanın
pençesindedir. Ve buralarda devrimci
hareketin gelişiminin önündeki en büyük engel durumundadırlar.
Güney Afrika başta olmak üzere
hemen birçok Afrika ülkesinde de

durum aynıdır. Beyaz azınlık hükümetleri yerlerini demokrasicilik adı
altında sözde parlamenter rejimlere
bırakırken; uyuşturucu ve yozlaşmayı
da tüm halkı etkisi altına alacak şekilde yaygınlaştırmıştır. Uzak Asya
ülkelerinden özellikle Tayland, Filipinler, Endonezya, Sri Lanka vb.
gibi ülkeler de uyuşturucu ve yozlaşma ile hizaya getirilen ülkeler durumundadır.
Avrupa’da özellikle sol güçlerin
dinamik olduğu İrlanda ve İspanyaBask bölgeleri bu konuda çok öne
çıkan bir durumdadır. İngiltere ve İspanya’nın İrlandalı ve Basklılara yönelik
bedava denilecek fiyatlarla pompalanan
uyuşturucuların kurbanı oldu. IRA ve
ETA’yı “barış masasına” oturtan en
önemli etmenlerden biri de, özellikle
gençlik tabanlarının uyuşturucuya alıştırılarak, politik dinamizmin dışına itilmesidir. Düzen, uyuşturucuyu bir örgütlenme aracı olarak kullanmıştır.
IRA’nın ve ETA’nın milliyetçi, dinsel
motiflerle, emperyalizmin yozlaştırma
politikalarına karşı savaşabilmesi de
mümkün olmamıştır. Çünkü emperyalizmin hem askeri, hem ideolojik
ve hem de yozlaştırma saldırılarına
karşı direnebilecek tek güç, devrimci
ideolojidir.
Bizim ülkemizde de emperyalizmin saldırıları farklı bir gelişimde
olmamıştır. 12 Eylül’le birlikte uygulanan depolitizasyon politikaları
da asıl olarak baskı ve faşist terörün
yanı sıra yozlaştırma politikaları olmuştur.
Ülkemizdeki kontrgerilla da uyuşturucu ve yozlaştırma ile örgütlenmiştir. Bugün ülkemizde her çetenin
içinde ve hatta başında olanlar da
devletin kolluk güçleri olmuştur.
Ağar-Çiller ekiplerinin, mafyacılar
aracılığıyla akıttıkları eroinlerle, kendilerine işbirlikçi katiller buldukları
ayyuka çıkmıştır. Bizzat devlet eliyle,
Çatlılar vs. aracığıyla dağıtımı yapılan
eroinlerle hem devrimci hareketin,
hem de Kürt milliyetçi hareketinin
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önderliklerine yönelik imha operasyonları düzenlemeye kalktıkları da
ortaya çıkmıştır.
Kürdistan’daki köy koruculuğu
sistemi de, şehirlerdeki gözaltında
kayıplar, infaz ekipleri de yine uyuşturucu ticareti ile özdeşleşmiş kesimler ve devletin bu konudaki kadrolaşması ile bizzat yürütülmüştür.
Türkiye’deki mafya-çete-devletin
bütünleşmesi yeni sömürge ülkeler
açısından ortak politikalardan biridir.
ABD açısından da aynı politikalar
mevcuttur. Örneğin, Nikaragua’daki
devrimci iktidara karşı kontregerilla
savaşı yürütenler; aynı zamanda uyuşturucu kartelleriydi. Amerikan ordusu
adına Nikaragua’daki kontralarla
ilişki yürüten Oliver North’un ABD
yönetiminin onayı ve organizasyonu
aracılığıyla Nikaragualı kontraların
ABD’ye kokain sevkiyatlarından alınan pay ile İran’da geliştirilmeye
çalışılan rejim karşıtı hareketin finansmanı ve Afganistan’daki Taliban
ve El Kaide’nin örgütlenmesinin finansmanının sağlandığı, mahkeme
kararlarıyla da ortaya çıkmış bir gerçektir.

Avrupa’da Yozlaşma
Bugün Avrupa’nın hemen tüm şehirlerinin gettoları çok açık bir şekilde
yozlaştırma cenderesi altındadır. Mafya-çete-uyuşturucu sürekli olarak yozlaştırmanın temeli olmuştur. Avrupa
ülkelerinin yoksul mahallelerinin, geleceksizliğe mahkum edilmiş olan
gençliği hedeflenmektedir. Geleceksizliğe mahkum edilen gençler, aynı
zamanda emperyalist tekellerin de
sömürü ağlarının kurbanıdır. Moda
ile reklamlarla getto gençliğine çıkmaz
bir yol göstermektedirler. Sırf pahalı
giysi, ayakkabılar için her riski göze
alan bir gençlik yaratılmaktadır.
Avrupa’nın gettoları binlerce geleceksiz gençle doludur. Bunlar, bir
yandan içinde bulundukları toplumlarla uyumsuzluk ve nefretle doludur.
Nefret ettiklerinin de ne olduğunu
bilemez durumdadırlar.
Emperyalizmin Suriye’ye yönelik
saldırılarında da IŞİD gibilerine kitle
tabanı bu şekilde yaratılmıştır. Ge-

leceksizliğe mahkum edilen gençlik,
IŞİD’e yönlendirilmiş, bunlar “Özgürlük Savaşçıları” olarak pohpohlanmıştır. Ancak, bu silah da emperyalizmin elinde patlamaya hazır bir
bomba durumuna gelmiştir.
Avrupa emperyalizmi, bir yandan
emperyalist merkezlerin gettolarında
geleceksiz gençlik kuşağı yaratırken,
bir yandan da onların dinamiklerini
köreltmek için, devrimci alternatiflere
yönelik yasaklama ve devlet terörünü
sınırsız şekilde kullanmıştır. Suriye’de
kafa keserlerken, onları pohpohlayanlar; bu silahın kendilerine yönelmesi durumunda ise tam bir paniğe
girmiş durumdadır.

Yozlaşma; Emeğine ve
Değerlerine
Yabancılaşmaktır
Yozlaşmanın çözümü de emeğine
ve değerlerine sahip çıkmaktır.
Emeğimize ve değerlerimize nasıl
sahip çıkacağız?
Öncelikli olarak yozlaştırma saldırısının, bir emperyalist politika olduğu gerçeğini ortaya koymalıyız.
Yozlaştırma, emperyalizmin ve
işbirlikçilerinin kültürel saldırısıdır.
Bu saldırıya karşı direnmek, emperyalizmin halklara karşı savaşını kavramaktır... Yozlaştırma saldırılarına
karşı direnmek, halk olmak, sınıf
gerçeğini kavramaktır... Yozlaştırma
saldırılarına karşı direnmek, bunun
karşısında kendi kültürümüzü yaşatmak ve büyütmekle mümkün olabilir.
Yozlaştırma politikalarına karşı
mücadele, ailelerimiz arasındaki ilişkileri güçlendirmek, çözülmelerin
önüne geçmek için, çocuklarımızın
geleceği için, onları kaybetmemek
için tek yoldur.
Yozlaştırmaya karşı mücadele etmek zorundayız. Yozlaştırma saldırısı
artık her yanı sarmıştır. Bundan kaçmak için ara yol kalmamıştır. Tek
yol mücadele etmektir.

Yozlaştırmaya Karşı
Nasıl Savaşacağız
Kendi giyim tarzımızı, eğlence
anlayışımızı yaratarak, kendi müzi-

ğimizi dinleyerek, kendi halk kültürümüzü yaşatmalıyız. Ancak bunlar
yetmez. Çünkü yozlaştırma politikaları asıl olarak emperyalizmin,
devrimci mücadeleye karşı pasifikasyon politikasıysa, biz de asıl
olarak devrimci mücadele içinde olmalıyız. Devrimcilik dışında bizi düzenin saldırılarına karşı koruyacak
bir çözüm ve başka bir hayat yoktur.
Çünkü devrimcilik dışında halk değerlerini koruyan, halk ve vatan sevgisini diri tutan bir anlayış yoktur.
Devrimci çözümün önündeki örnekler çok nettir. Çin, uyuşturucunun
elinden nasıl kurtuldu? Küba, fuhuş
bataklığından nasıl çıktı, Rusya frenginin alkolizmin pençelerinden nasıl
kurtuldu? Onlar devrimlerini yaparak,
emperyalizmin kültürel saldırılarından
kurtuldu. Emperyalizmin yozlaştırma
saldırılarına karşı mücadele edilmeyen
yerlerde ise, yozlaşma ve çürüme
daha bir üst boyutlara gelmiştir. İşte,
önümüzdeki örnekler bu kadar net
ve açıktır. Bu noktada tüm ailelerimizin
ve gençliğimizin yapması gerekenler
de çok açıktır: Ya emperyalizmin yozlaştırma politikalarına karşı devrimci
saflarda yer alıp direneceğiz. Ya da
emperyalizmin yozlaştırma bataklığında birer kurbana dönüşeceğiz.
HFG (Hasan Ferit Gedik Uyuşturcuyla Savaş ve Kurtuluş Merkezi)
tedavi merkezini oligarşinin işgali,
ülkemizdeki çete ve uyuşturucuyla
gençliğimizin teslim alınması politikasının dışında bir gerçek değildir.
Avrupa’da da gençliğimizin marka
özentisiyle tuzağa düşürülmesi ve
emperyalist tekeller için bir kar kaynağı haline getirilmesine karşı, alternatiflerimiz olmalıdır. Alternatiflerimiz de kendi giyim tarzımız,
kendi kültürümüzle yaşamdır. Emperyalizmin yarattığı geleceksizliği,
devrimci örgütlenmeyle doldurmalıyız.
Halkımızın kurtuluşu için bedel
ödeyen de, savaşan da devrimcilerdir.
Halk bizim Büyük Ailemiz, vatan
ise Büyük Evimizdir. Emperyalizme
karşı direnebilmek için ailemizi ve
evimizi emperyalist saldırılara karşı
korumalıyız.
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“Ölüm soğuktur, iticidir, istenmez. Ama ölüm, bir yudum
özgürlükse onu kana kana içmesini biliriz biz. Eğer ölüm bir
tutam özgür vatansa, o toprağı sulamasını biliriz. İşte o zaman
ölüm soğuk değil, şan ve şerefle yunup arınmış bir ışık olur
bize. Kurtuluş ölümlerde yatıyorsa, gülerek karşılarız.”
Zeynep Arıkan Gülbağ

26 Eylül - 2 Ekim
Ahmet BAŞÇAVUŞ,
Nurettin TOPAL: 27
Eylül 1992’de Sivas’ın Zara
Büyükgüney Köyü’nde oligarşinin askeri güçleriyle
girdikleri çatışmada şehit
Ahmet Başçavuş
Nurettin Topal düştüler. Nurettin Topal,
1972 Sivas Hafik doğumludur. 1989’da İstanbul’da mücadeleye katıldı. Çiftlik
Halk Kültür Dayanışma Derneği’nde çalıştı.
Ahmet Başçavuş, Denizli Tavas doğumludur. 10 yaşındayken Belçika’ya gitmiş, 14-15 yaşlarında yurt dışında
mücadeleye katılmıştı. Avrupa’nın “nimet’leri, yoz yaşam
ve kültürü ona göre değildi. O ülkesi için savaşmak istiyordu. Tıpkı Fintöz gibi. Gönlünde hep kırlar vardı.
Ali Rıza DEMİR: 9 Kasım 1973’te
Adıyaman’ın Merkez Gökçay (Karikan)
Köyü’nde doğdu. 1991’de İTÜ Tekstil Mühendisliği öğrencisiyken devrimci hareketin
saflarında mücadeleye katıldı. 1994’te tutsak
düştü. F Tipi saldırısına karşı 1. Ölüm
Ali Rıza Demir Orucu Ekibi’nde yer aldı. Sakat bırakılıp
tahliye edildi. O ihanetin bataklığını değil,
direnmenin onurunu seçti. Katliamlara, zorla müdahalelere,
tahliyeye, polisle işbirliği yapan ailesine karşı 343 gün
boyunca direnerek, 27 Eylül 2001’de Armutlu’da kahramanlar kervanına katıldı.
Özlem DURAKCAN: 1982 Çorum doğumludur. Lisenin ilk yıllarından itibaren
mücadele içinde yer aldı. 1996’dan başlayarak, tüm 1 Mayıslar’da, Newrozlar’da, 8
Martlar’da kavganın içinde oldu. Ülkemizde
Gençlik dergisinde muhabirlik yaptı. TAÖzlem Durakcan YAD’ın düzenlediği eylemlerin çoğunda
yer aldı. Ve nihayetinde “Bu ülkede zulüm
varsa, direniş de var” diyerek ölüme yattı. Tutuklu Aileleri
Bülteni Ankara Temsilciliği’nde başladığı direnişte 28
Eylül 2001’de ölümsüzleşti.
F. Yılmaz GÜVEN: 1959 doğumludur. 1
Ekim 1979’da İstanbul Bahçelievler’de faşistlerle çıkan bir çatışmada bıçaklanarak
katledildi.

F. Yılmaz Güven

Elmas YALÇIN,
Fuat ERDOĞAN,
İsmet ERDOĞAN:
28 Eylül 1994’te İstanbul Beşiktaş’ta
bulunan Arzum
Elmas Yalçın
Fuat Erdoğan
İsmet Erdoğan Kafe’de polis tarafından katledildiler.
Üçü de Devrimci İşçi Hareketi Komitesi’nde yer alan devrimcilerdi.
Elmas YALÇIN, 1960 Sivas Divriği doğumludur. 197879’da lise yıllarında devrimci oldu. 1986’da İstanbul’da örgütlü
mücadelede yerini aldı. BEMSEN’in kurucularındandı.
Fuat ERDOĞAN, 1962 Denizli Acıpayam Dedebağı Köyü
doğumludur. Hukuk Fakültesi öğrencisiyken mücadeleye katıldı.
Avukat olarak düzenin değil, halkın adaletinin temsilcisi oldu.
İsmet ERDOĞAN, 1968 Sivas Yıldızeli doğumludur. Kayseri
Erciyes Üniversitesi öğrencisiyken mücadeleye katıldı. 1990’da
İstanbul Belediyesi’nde atölye şefi olarak mücadelesini sürdürdü.

Bülent Karataş

Bülent KARATAŞ: Dersim Hozat, Türk Taner
Köyü, 1974 doğumlu olan Bülent; evli ve iki
çocuk babasıydı. Hayvancılık yaparak, kahvehanelerde çalışarak geçimlerini sağlıyordu. Devrimcilere yardım ettiği için, 1997 yılında kısa
süreli tutsaklık yaşadı. 27 Eylül 2007’de odun
toplamak için gittiği ormanda özel tim tarafından

Fatma SÜZEN,
Kayhan TAZEOĞLU: 29 Eylül 1992’de İstanbul Beylerbeyi’nde
bulundukları üssün ölüm mangaları
tarafından kuşatılması üzerine, üslerini SDB savaşçılarına yaraşır bir
Fatma Süzen
Kayhan Tazeoğlu tarzda savunarak şehit düştüler.
Fatma Süzen, 1972 Konya/Akşehir doğumluydu. Yoksul bir emekçi ailenin kızı olarak, Manisa’da büyüdü. Mücadeleyle 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi öğrencisi iken, dernek çalışmaları sırasında tanıştı.
Ve Dev-Genç’li oldu. ‘91 Mayıs’ından itibaren yeraltına geçti.
‘92 başında SDB savaşçısı olarak görev aldı.
Kayhan Tazeoğlu, 1970 Bayburt doğumludur. Kayhan,
yoksul bir emekçi ailenin çocuğuydu. Mesleği elektronikçilikti.
Yaşamı hep çalışmakla geçti. ‘89 sonunda devrimci mücadeleyle
tanıştı. ‘90 1 Mayıs’ında gözaltına alındı. İşkencecilerle ilk
karşı karşıya gelişinde onları yenilgiye uğrattı. Giderek daha
çok, daha güç görevler üstlendi. Eğitim sürecinden sonra SDB’li
oldu.

Makbule SÜRMELİ: 28 Eylül 1992
gecesi, İçerenköy’de bulunduğu evde kuşatıldığında çatışarak şehit düştü. 1966
Muş Varto doğumlu Makbule, Ankara Cebeci Sağlık Meslek Lisesi’nde mücadeleye
katıldı. ‘89 1 Mayısı’nda tutsak düştü.
Makbule Sürmeli Tahliyesinden sonra Türk Hemşireler Derneği’nde çalıştı. 90 ortalarından itibaren
farklı görevler üstlendi.
Ayşe BAŞTİMUR: 1967 BalıkesirBigadiç doğumludur. 1987’de örgütlü ilişkiler içinde yer aldı. Türk Hemşireler Derneği’nde görevler üstlendi. Mücadele
içinde çeşitli görevler üstlendikten sonra,
92’de tutsak düştü. F Tiplerine karşı, ÇaAyşe Baştimur nakkale 1. Ölüm Orucu Ekibi’nde yer
aldı. 19 Aralık Katliamı’nı, zorla müdahale
işkencesini yaşadı. Tahliye sonrası, direnişini dışarıda
Özlem Durakcan’la yan yana sürdürdü. 28 Eylül 2001’de
ölümsüzleşti.
Hasan Ferit GEDİK: İstanbul Gülsuyu
Mahallesi’nde uyuşturucu çetelerine karşı
verilen mücadelede polis destekli uyuşturucu çetelerinin saldırısı sonucunda 30
Eylül 2013’de şehit düştü.
28 Eylül günü Halk Cephesi tarafından
Hasan Ferit Gedik İstanbul Gülsuyu’nda yozlaşmaya karşı
bir yürüyüş düzenlendi. Bu eylemde çeteler, Halk Cephelilerin üzerine ateş açtı. Ertesi gün, 29
Eylül’de Halk Cepheliler saldırıyı protesto ederken polis
destekli çeteler bu sefer arabayla gelip kitleyi arkadan
tarayıp kaçtılar. Bu saldırıda Hasan Ferit Gedik’in
kafasına 4, boynuna 1 ve sırtına 1 kurşun isabet etti.
Kaldırıldığı hastanede 30 Eylül’ün ilk saatlerinde şehit
düştü. Uyuşturucuya karşı mücadelede bayrağımız oldu.
Hasan Veli AŞIKÇI:
1977’den itibaren devrimci
hareketin Balat, Fener, Ayvansaray
Bölgesi’ndeki çalışmalarında yer
aldı. 12 Eylül sonrası Kabakoz
ve Metris Hapishaneleri’nde kaldı.
Hasan Veli Kaşıkçı Tahliyesinden sonra da mücadelesini sürdürdü. 29 Eylül 1987’de
hastalığı sonucu aramızdan ayrıldı.
Rıdvan SANCAR: 1956
Mardin Nusaybin doğumludur.
Devrimci Sol’un yaratılmasına
katılan kadrolardan biriydi. Beyazıt Dev-Genç Komitesi’nde
yer almıştı. 12 Eylül Cuntası’na
Rıdvan Sancar karşı direnişi örgütleyen Devrimci Sol kadrolarındandı. 2
Ekim 1980’de cuntaya karşı gerçekleştirilecek
bir eylemin hazırlıkları sırasında, elindeki
bombanın patlaması sonucu şehit düştü.

Derya Devrim
Ağırman

Mustafa İşeri

Salih Çınar

Sebahattin Yavuz

Derya Devrim AĞIRMAN, Mustafa
İŞERİ, Salih ÇINAR, Sebahattin YAVUZ,
Songül KOÇYİĞİT: 29 Eylül 2004’te Tokat
İli Yağmurlu Beldesi kırsal alanında gerillalarla
oligarşinin askeri güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düştüler. Bir görev nedeniyle
bölgede bulunan Cephe üyesi, Çorap Emekçileri
Songül Koçyiğit Derneği (ÇEM-DER) başkanı Salih Çınar ise
sağ yakalandıktan sonra infaz edildi. Uzun
yıllar boyunca dağlarda tüm zorluklara göğüs gererek devrim
ve sosyalizm bayrağını taşıdılar. Umudu büyüttüler Karadeniz’in
yoksul köylerinde. Dört gerilla, yılların tecrübesiyle, sınıf
kinleriyle, devrimci coşkularıyla direndiler. Songül Koçyiğit
11 yıl, Sebahattin Yavuz 10 yıl, Mustafa İşeri 10 yıl, Derya
Devrim Ağırman ise 6 yıldır dağlardaydılar.
Sebahattin Yavuz, 1973 doğumludur. Aslen Erzincan-Kemahlı olup, Tokat Almus İlçesi Mescit Köyü’nde doğup
büyüdü. 1990 başlarında mücadeleye katıldı.
Songül Koçyiğit, 1973’te Sivas Ulaş İlçesi, Kurtlukaya
Köyü’nde doğdu. 1991’de örgütlü mücadeleye, Eylül 1993’te
gerillaya katıldı.
Mustafa İşeri, 1971’de Tokat’ın bağlı Almus İlçesinin
Durudere Köyü’nde doğdu. Mücadeleye 1989’da Küçükarmutlu’da başladı. 1994 Kasım’ında gerillaya katıldı.
Derya Devrim Ağırman, 1981 İstanbul doğumludur. 16
yaşındayken devrimci harekete sempati duymaya başladı. 17
yaşında dağlarda savaşçı oldu.
Salih Çınar, Tokat Almus İlçesinin Kınıklı Köyü’nde
doğdu. 1998’den bu yana mücadele içindeydi. Çorap Emekçileri
Derneği’nin (ÇEMDER) başkanıydı.

Zeynep Arıkan GÜLBAĞ: 1968 Malatya Hekimhan
doğumludur. 1986-87’de İstanbul Üniversitesi’nde öğrenciyken katıldı mücadeleye. Yaklaşık 5 yıl Dev-Genç
içinde çeşitli görevler aldı. 92’de, Büyük Direniş’te ölümü
birlikte kucaklayacakları Kazım Gülbağ ile evlendi. Daha
sonra İstanbul SPB Komutanı olarak mücadelesini sürdüZeynep Arıkan rürken tutsak düştü. Harbiye Orduevi’ne LAWla saldırı
düzenlemekten yargılanmıştı. Tutsaklık koşullarındaki
Gülbağ
Büyük Direniş’te bedenini silah yaptı. Ölüm orucunda
hastane hastane dolaştırılırken Mengeleler’e karşı direndi. Tahliye edildiğinde Armutlu direniş mahallesinde direnişini sürdürerek 27 Eylül
2001’de ölümsüzleşti.

Ömer Faruk
Bayraktar

Ömer Faruk
B AY R A K TA R :
1960 doğumludur.
İstanbul Serencebey’de 2 Ekim
1979’da faşistler tarafından katledildi.

Yüksel Genç

Yüksel GENÇ:
Devrimci bir görevi
yerine getirirken 28
Eylül 1980’de silahının ateş alması
sonucu aramızdan
ayrıldı.

Anıları Mirasımız
Makbule Sürmeli’yi Onunla Ev Yaşamını
Paylaşan Bir Yoldaşı Anlatıyor:
Ben Makbule’yi ilk gördüğüm anı anlatmak istiyorum.
Karşılaştığımız ev yerleşik bir bölge ve komşuluk ilişkilerinin
sıkı olduğu bir semtti. Makbule’nin üzerinde sarı, uzun bir
etek vardı ve başı bağlıydı. Bahçeyi temizlemekle meşguldü.
Onunla daha sonra karşılaştığımız gün konuştuğumuzda
“Evi ve seni gördüğüm an aklımdan acaba bir aile yanına
mı yerleştiriliyorum?” diye düşünmüştüm, demiştim. O da
“bölgeyle nasıl bütünleştiğimizi, kurumsallaşmanın ne kadar
sağlam olduğunu göstermez mi bu?” demişti. Gerçekte de
Makbule usta bir kurumsallaştırıcıydı. Çevreyle olan sıcak
ilişkileri, inandırma kabiliyeti, eve güvenle girip çıkmamızı
ve kalmamızı sağlıyordu. Bana kurumsallaştırmanın nasıl
olması gerektiğini ilk anlatan Makbule’dir. Gündüzleri
sokağa çıktığı için benimle gece yattıktan sonra konuşma
imkanı buluyordu. Uzun uzun yaşadığı olaylarla somutlaştırarak gece geç saatlere kadar sohbet ederdik birlikte.
Makbule çok duygusal bir insandı. Şehitlerimizden söz
ederken dudağı seğirir, yüzü değişir, sesi ağlamaklı bir hal
alırdı. 17 Nisandan sonra şehit düşen ve tanıdığı Satı ve

Salih ÇINAR'ı
Yakınları, Yoldaşları Anlatıyor
Çorap emekçileri anlatıyor:
«Salih inanmış, yoldaşlarına güvenmiş yiğit bir çorap
emekçisiydi.»
Yaşamının tamamına hakim olan emekçiliği, paylaşımcılığı,
fedakarlığı çorap sanayiinde birçok dost edinmesine sağladı.
Sömürüyü, adaletsizliği tüm acımasızlığıyla esas olarak burada,
kölelik ilişkilerinin hakim olduğu çorap sektöründe öğrendi.
İşçilerin kanını emen, işçilerden çaldıklarıyla zevkü sefa içinde
yaşayan patronlara karşı kin ve öfke doluydu.
13 yıllık çorap işçiliği yaşamında haklarını gaspettirmemeye, işçi arkadaşlarını hak alma mücadelesinde kendisi
gibi kararlı tavizsiz olmalarını sağlamaya çalıştı hep.
2003 Eylül'ündeki “Zamsız Çalışmayacağız” sloganıyla
ayağa kalkan çorap işçilerinin ilk kitlesel eyleminin örgütleyicisi
ve yöneticisiydi. Hemen ardından ÇEM-DER (Çorap Emekçileri
Derneği)’in kuruluş çalışmalarını aktif olarak yürüttü ve
kurucu genel başkanlığını yaptı. Emekçi kişiliği burada da ön
plana çıkıyordu. Derneğin en küçük işleriyle bile kendisi
mutlaka ilgileniyordu. Gece vardiyasında çalışıyor, gündüz
uyumadan derneğin işleriyle, çorap işçilerinin örgütlenmesi
ve işçi kimliğine, kültürüne sahip olması için çalışıyordu. İşçi
arkadaşlarını çok seviyor, onların en küçük sorunlarında bile
yanlarında olmaya sorunlarını paylaşmaya maddi manevi yardımcı olmaya çalışıyordu.
Patronlara karşı öfkesini ise her fırsatta dile getiriyor,
"eninde sonunda çorap patronlarına diz çöktüreceğiz, çorapta
sendikalı olacağız, köleliğe son vereceğiz, çünkü artık
örgütsüz değiliz ÇEMDER'imiz var" diyordu. Görüştüğü

Hamiyet için şiir yazmıştı. “Onlar yerleri doldurulamayacak
kadar güzel ve değerli insanlardı, onlara layık olabilmek için
daha fazla kendimizi verip, çalışmalıyız” derdi. Arkadaşları
tarafından verilmiş her şeyin çok büyük önemi vardı onun
için. Bir arkadaş ona bir ceviz ve beşikte sallanan kırmızı
elbiseli bir bebek vermişti. Onlara ilişkin şakalar yaptığımda,
çok kızardı. Bana birgün bebek resimleri basılı kartpostallar
hediye etmişti. Çocukları çok severdi. “Bir çocuğumun olmasını
ve onu kendi istediğim gibi yetiştirmeyi çok isterdim.” dedi.
Çok paylaşımcı biriydi. İlginç sözler, espriler, hediye
olabilecek şeyler bulur, ya arkadaşlar aracılığı ile bize iletir
ya da randevu ister bizle görüşürdü. Bir keresinde benimle
olan bir randevusuna evde yoğurt mayalayıp getirmişti.
“Koyun sütünden yaptım, koyunumuz var, her akşam erkek
arkadaş tutuyor ben sağıyorum” demişti. Ben de “siz herhalde
çiftlikte kalıyorsunuz” diyerek takılmıştım.
Makbule bir sağlıkçıydı. Birçok arkadaşımızın yarasını o
sarmıştır. Bir gün yaralı bir arkadaşı tedavi etmesi için Makbule’yi telefonla çağırmaları gerekir. Arayan arkadaş “Tüm
aletleri al, gel, işimiz var” der. Makbule’nin aklından ilk
geçen silahlar, bombalar olur. “Hangilerini” der. Arkadaş o
zaman uygun bir dille sağlık malzemelerini kastettiğini
anlatır. Pratikte uzmanlaşmış bir operatördür. Her buluşmamızda
sağlık bilgilerini bizlere de aktarmaya çalışırdı.”

kan emici patronlardan birine derneğin kurulduğu ilk
günlerde, derneğin kuruluş bildirgesini göstererek, işçilerin
önünde “Artık şerefsizlik yapamayacaksınız, buna izin vermeyeceğiz, çünkü derneğimiz kuruldu” diye haykırıyordu.
Çorap sektöründe bugüne kadar görülmemiş bir şekilde
fabriklarda veya atölyelerde, yaklaşık 500 kişinin sigortalı
olmasında, kıdem ve ihbar tazminatlarını almasında onun
emeği ve kararlılığı vardır. İlkokul mezunu olmasına rağmen
iş yasasını öğrenmiş ve işçilerin yasal haklarını patronlara
ve avukatlarına karşı tavizsiz bir şekilde savunmuştur.
Ahlaksızlıklara, yalancılığa, riyakarlığa asla prim vermezdi. Terazidere’de, çorap atölyelerine gece vardiyalarında
fuhuşu ve düzenin çeşitli pisliklerini bulaştırmaya çalışan
namussuzlara karşı tek başına yürüttüğü mücadele bugün
hala konuşulur örnek verilir.
Çorap patronları onun kararlılığını rüşvet ve tehditlerle
yıldırmaya çalıştıklarında, “bizler onurumuzla yaşayan insanlarız, şerefimizi ve arkadaşlarımızı satmayız. Şerefsizlik
size yakışır. Bu yola başımı koydum, elinizden geleni
ardınıza koymayın” diyerek karşı koyuyordu.
Salih, inanmış ve yoldaşlarına güvenmiş, kısa sayılabilecek
devrimci yaşamında emekçiliği ile ön plana çıkmış yiğit bir
çorap emekçisiydi.
Ancak her şeye rağmen onun gönlü, köyünde çalışırken
tanıştığı halk kurtuluş savaşçılarıyla birlikte olmaktı. Söz
onlardan açılınca gözleri bir başka gülerdi. Onlarla ekmeğini
paylaşmış umutlarını taşımış, yaşanılası bir dünyanın ancak
onların yarattıkları fedakarlıklarla kazanılabileceğini kavramıştı. O, sırtını yaslayabileceğin bir ulu ÇINAR gibi devrimci dostuydu. Çorap emekçilerinin onun yaşamından öğreneceği çok şey vardır. Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.

Ö ğretmenimiz
Milisler ve devrimci şiddetin yaygınlaştırılıp
güçlendirilmesi acil bir gerekliliktir, ancak bunun
sağlanmasıyla her şeyin bir anda, birkaç eylemle düzeleceğini
de beklememek gerekir. Karşı-devrimin bu örgütlenmeleri ve
çalışmalarını birkaç bölge ve alanda vuracağımız birkaç
hedefle engellemek, bu çalışmaları birkaç eylem sonucu bir
anda durdurmak mümkün değildir. Tersine ilk anda bu
karşı-devrimci güçler; devletin daha büyük desteğini alarak,
her türlü baskı-hile yöntemleriyle çalışmalarına devam
etmek isteyeceklerdir ve konunun önemi nedeniyle de kolay
kolay pes etmeyecek, uzun süre karşımıza dikilmeye devam
edeceklerdir. Bu noktada bizler de bu konuyu uzun vadeli
olarak değerlendirmeli, mücadelemizi şiddet temelinde ve
her türlü mücadele biçimini kullanarak yürütmeliyiz.
Önemli olan ilk anda karşı-devrimin bu çalışmalarını sekteye
uğratmak, en zayıf durumda olanları devreden çıkarmak,
daha güçlü olanları ise uzun vadeli bir plan-program ışığında
yıpratıp, işlevsiz hale getirmek ve giderek yok etmektir. İlk
yapılması gereken budur ve bu, onlara yaptıkları her şeyin
karşısına dikilen bir gücün varlığını hissettirecektir. Kimileri
ilk anda tasfiye olup kenara çekilecek, kimileri ise kendilerini
daha da güçlendirmeye çalışacaktır. Tasfiye ettiğimiz, etkisiz
hale getirdiğimiz her karşı-devrimci örgütlenme unsur, bize
yeni ve daha rahat bir çalışma alanı sağlayacak, daha güçlü
ve örgütlü karşı-devrim çalışmaları karşısında daha güçlü
şekilde yer almamızın koşullarını oluşturacaktır.
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Milis Olmak; Talancının, İşgalcinin,
Sömürücü Ve Katilin Önünü
Devrimci Şiddetimizle Kesmektir...
HALKIN ÖRGÜTLÜ GÜCÜ İLE
BİRLEŞMİŞ DEVRİMCİ ŞİDDET YENİLMEZ!
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