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Devrimci savaş,
her şeyden önce
karşılıklı mevzilerde
sürdürülen bir kararlılık
savaşıdır. Düşmanın her
hamlesine devrimciler de
karşılık vermek,
gerek fizik ve gerekse de
ruhen düşmanı bozguna
uğratmak zorundadırlar!
NE İÇİN SAVAŞTIĞINI
UNUTMA!
KİME KARŞI SAVAŞTIĞINI
UNUTMA!
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“BİZ SADECE BİR ÖRGÜTTEN BAHSETMİYORUZ;
SAVAŞ ÖRGÜTÜNDEN BAHSEDİYORUZ...”
(DURSUN KARATAŞ)
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Parti-Cephe Geleneğimiz Kızıldere’de Doğdu,
46 Yıl Süren Dişe Diş Bir Savaşla Büyüttük...
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Parti-Cephe; 46 yıllık savaşın, sayısız mücadele ve bedellerin, yaratılan
geleneklerin, direnişlerin, kahramanlıkların, ihanetlerde yıkılmayıp çelikleşmenin,
darbelerde, en ağır bedellerde bir fidanın boy vermesi gibi, boy vermeye devam
etmenin ürünüdür. İddia ediyoruz ki, on yıllardır ülkemizde Anadolu halkının
umudu devrimci bir hareket, bir savaş örgütü, Parti-Cephe vardır.
İddia ediyoruz ki bu savaş örgütümüz; Anadolu halkının emperyalizme ve
Türkiye oligarşisine karşı ihtilaline önderlik edecek, bu ihtilali zafere taşıyarak;
bağımsız, demokratik ve sosyalist bir Anadolu’nun kurucusu olacaktır.
Savaş örgütü dediğimizde; sadece
bir ihtiyaçtan, sadece bir niyetten,
sadece geleceğe ilişkin umutlarımızdan, sadece devrimci teoriden, sadece
dünya ve ülkemizin savaş gerçeğinden, sadece sınıflar mücadelesi gerçeğinden söz etmiyoruz. Savaş örgütü
derken, tüm bunların yanında 46
yıllık dişe diş bir savaştan, bu savaşın
tarihinden söz ediyoruz.
Okuduk, araştırdık, inceledik
Marksizm-Leninizmi öğrendik, diyalektik-materyalist düşünce yöntemini öğrendik, bilimsel gerçekler
ışığında yaşamı ve dünyayı, ülkemizi
algılamayı yorumlamayı, bilimsel
gerçeklerle düşünceyi ve hareket etmeyi öğrendik. Ülkemiz koşullarını
inceledik, araştırdık, devrimci teorimizi ülkemiz koşullarına göre geliştirdik.
Devrimci teorimiz adı üzerinde
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bir teoriden ibaretti. Bir düşünce,
yazılı bir metindi. Hamdı. 46 yıllık
pratikte dövüldü, çelikleşti, olgunlaştı.
Bu 46 yıllık pratik, Parti-Cephe’nin
tarihidir. Parti-Cephe bu 46 yıllık
kavganın, programın, taktiklerin, politikaların, örgütlenmenin, eğitimin,
düşman hedeflerine vurmanın, emperyalizme, oligarşiye, faşizme karşı
kurulan halk cephesinin, bu cepheden
verilen sesin ürünüdür. Parti-Cephe,
46 yıllık savaşın, sayısız mücadele
ve bedellerin, yaratılan geleneklerin,
direnişlerin, kahramanlıkların, ihanetlerde yıkılmayıp çelikleşmenin,
darbelerde, en ağır bedellerde bir fidanın boy vermesi gibi, boy vermeye
devam etmenin ürünüdür.
İddia ediyoruz ki on yıllardır ülkemizde Anadolu halkının umudu
devrimci bir hareket, bir savaş örgütü,
Parti-Cephe vardır.
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İddia ediyoruz ki bu savaş örgütümüz; Anadolu halkının emperyalizme ve Türkiye oligarşisine karşı
ihtilaline önderlik edecek, bu ihtilali
zafere taşıyarak; bağımsız, demokratik
ve sosyalist bir Anadolu’nun kurucusu
olacaktır.

Savaş Örgütü, Devrimci
Teori ve Devrimci
Pratiktir
Devrimci Teoriyi
Marksizm-Leninizm
Bilimi Işığında
Oluşturduk
Materyalizm: Madde birincil veridir, düşünce ikincil veridir diyor.
Yani önce madde gelir, maddenin
en küçük parçalarına kadar incelenmesi, araştırılmasının sonucu doğru

cephesinde birlikte olsak da, bu örgütlerle de aramızda temel önemde
bir fark vardı. Bu iki örgüt silahlı
mücadeleyi savunurken, ülkemiz gerçeklerini, dünya gerçeklerini bilimsel
olarak çözümlemekten çok; Küba,
Çin, Vietnam devrimlerinin yarattığı
sempati ve etkilenme ile hareket ettiler. Bunun sonucu olarak, bu iki
örgüt; silahlı mücadeleyi savunmakla
birlikte, ülkemiz koşullarına uygun
bir silahlı mücadele çizgisi geliştiremediler. Küba ve Çin devrimlerini
kopya ederek, ülkemizde uygulama
kolaycılığına saptılar.
Biz, Türkiye devriminin yolunu
çizdik, başka ülkelerin devrimlerini
kopya etmeye çalışmadık, kendi ülkemizin koşullarını başka ülkelere
uydurmak gibi, nesnel gerçeği kafasındaki teorilere uydurmaya çalışan
idealizm içinde olmadık. MarksizmLeninizm bilimi ve buna bağlı olarak
diyalektik materyalist felsefenin öğretileri ışığında hareket ettik. Kendi
ülkemizin somut koşullarını tahlil
ettik ve ülkemizin somut koşullarına
uygun devrim stratejisi geliştirdik.
Materyalizm, bir gerçeğe ulaşmak
için, maddeyi en küçük parçalarına
kadar incelemeyi öğretiyordu. Ülkemizin maddi yaşam koşullarını
(ekonomik, siyasal, sosyal, sınıfsal,
kültürel, coğrafi, tarihsel...) tüm ayrıntılarına kadar inceledik. Devrim
teorimizi maddi gerçeklere
dayanarak ürettik.
Savaştık. Düşmana darbeler
Bizi, ülkemiz oportünist
ve
revizyonist geleneğinindirdik. Eylemlerimizle
den ayıran ikinci temel yan
düşmanlarımızı sarstığımız ve
bu oldu.
korkuttuğumuz kadar, Anadolu
İdealistler nesnel gerhalkını da sarstık, kurtuluş
çekten hareket etmezler.
Marksizm-Leninizm biliumutlarını büyüttük.
Cevahiri yüreğimize gömdük, mini özümsemeyenler, bilimsel düşünmeyenler; burtutsak düştük, bunları devrim
juva ideolojisinin bilinçyolundan sapmak için kendimize lerinde yaratığı etkiyi kıramazlar, burjuva ideologerekçeler yapmadık. Devrimi
kendi gerçekliği içinde algıladık, jisiyle düşünenler, nesnel
gerçekten, bilimsel gerçocukluk hevesiyle eline silah
çeklerden değil; kendi nialan hayalperestler değildik,
yetlerinden yola çıkar, nesdevrimin ne olduğunu araştırdık, nel gerçeği kafalarındaki
düşünceye uydurmaya çaöğrendik.
lışırlar. Oportünizm, reviz-

düşünce ortaya çıkarır. Maddeyi incelemeden üretilen düşünce, soyut
ve maddi gerçeklerden kopuktur.
İdealizmdir.
Bu bilimsel gerçek ışığında yürüdük.
Bilimsel gerçeklere döndüğümüzde yüzümüzü; emperyalizmin hakim
olduğu dünya koşulları, bize, silahlı
mücadeleyi esas almayan, halk savaşı
stratejisine dayanmayan bir hareketin,
devrim hareketi; böyle bir örgütün,
savaş örgütü olamayacağını söylüyordu.
Bu gerçeği esas alarak hareket
etmeliydik. Bu gerçeği esas alarak
hareket ettik.
TKP, TİP gibi örgütlerin kökleri
50 yıl gerilere uzanan revizyonist
geleneğini kırdık. İllegal ve silahlı
mücadeleyi temel alan halk savaşı
stratejisini ülkemiz koşulları özgülünde geliştirdik.
Niyetlerle değil, gerçeklerden kopuk hayalperest düşüncelerle değil,
içinde yaşadığımız dünyanın maddi
gerçekleriyle düşünmek, bizi; revizyonizmden-oportünizmden ayıran birinci temel yan oldu. Biz gerçeklerin
temsilcisi olduk, onlar, gerçek dışılığın temsilcisi oldular.
50 yıllık revizyonist geleneği parçalarken, THKO ve TKP-ML hareketleri de silahlı mücadele cephesinin
içinde yer alan diğer iki örgüt oldular.
Silahlı mücadeleyi savunan örgütler

yonizm böyle bir idealizmle hareket
etmiştir.
İdealizmle yola çıkanların, bir
devrim hareketi yaratmaları söz konusu olamazdı. Bugün emperyalizmin
savaşına asker yazılmaları vardıkları
sonuçtur. Bu sonucu yaratan nedenler
tarihsel sürecin başlangıcında ve günümüze kadarki gelişimindedir. Yani
bu hareketlerin dayandıkları küçük
burjuva ideolojide, felsefi idealizmdedir.
“Devrimci teori olmadan devrimci
eylem olmaz” (Mahir Çayan)
Devrimci teori, bilimsel gerçeklere
dayansa bile, tek başına hamdır. Yaşamda kanıtlanmamıştır. Dolayısıyla,
doğru kabul edilemez. Devrimci teori
ancak devrimci bir pratikle bütünleştiğinde, devrimci sonuçlar yaratabilir. Onun için, Anadolu topraklarında devrim yapmak istiyorsak,
devrimci teoriyi üretmekle yetinemezdik. Bunu pratikte uygulamalıydık. Uyguladık.
Bu bizi, revizyonizm ve oportünizmden ayıran üçüncü temel yan
oldu. Biz, sadece laf üreten lafazanlardan değildik; biz devrimciydik,
teoriyi yaşamı değiştirmenin bir aracı
olarak gördük. Yaşamı değiştirmeyen
her türlü teoriyi lafazanlık, gevezelik
olarak değerlendirdik.
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Hamdı Teorimiz, Pratiğin
Ateşinde Yandı-Dövüldü,
Olgunlaştı-Çelikleşti
“Büyük ustaların sık sık belirttikleri gibi ‘Devrim için savaşmayana
sosyalist denmez’.” (Bütün Yazılar,
Mahir Çayan- Boran Yayınları)
Teorik olarak tespit ettiğimiz gerçekler ışığında pratiği örgütlemeliydik. Bunun için aldık ellerimize silahları. Adım adım halk savaşını geliştirme görevini üstlenmeli, Anadolu
ihtilalinin hem ideolojik ve hem de
pratik öncüleri olmalıydık. Olduk.
“1970’in sonunda artık Türkiye
Devriminin Yolu ve buna bağlı olarak
da Parti büyük ölçüde şekillenmiştir.
Aralık’ta Ankara Küçükesat’ta bir
evde yapılan toplantıda 11 kişilik
bir Geçici Genel Komite seçildi. Geçici Genel Komite de üç kişilik bir
Merkez Komite seçti ve yetkilerini
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Merkez Komiteye devretti .” (Tarihimiz broşüründen)
Savaştık. Düşmana darbeler indirdik. Eylemlerimizle düşmanlarımızı sarstığımız ve korkuttuğumuz
kadar; Anadolu halkını da sarstık,
kurtuluş umutlarını büyüttük.
Cevahir’i yüreğimize gömdük, tutsak düştük, bunları devrim yolundan
sapmak için kendimize gerekçeler
yapmadık. Devrimi kendi gerçekliği
içinde algıladık, çocukluk hevesiyle
eline silah alan hayalperestler değildik,
devrimin ne olduğunu araştırdık, öğrendik, yolumuzu çizerken ve devrim
yolunda yürüme kararı alırken, bunun
içinde yanıp kavrulacağımız bir ateş
olduğunu biliyorduk. Yandık, ah demeden yürütük. Zoru görünce kaçan
küçük burjuva hayalcileri değildik;
devrimin engebeli, dolambaçlı, sarp
yollarında yürümeyi devrimci ideolojimizi daha sağlamlaştırmanın, politik
bilincimizi daha geliştirmenin, devrimci kültürü, savaş kültürünü içselleştirmenin yolu olarak gördük. Savaş
alanını terk eden, devrimci çizgimizi,
devrim stratejimizi kendi korkularına,
düzen içi hayallerine feda edenler
oldu, biz düzenle tüm bağlarımızı koparıp atmada tereddüt etmeden yürümeyi tercih ettik, düzen tercihi yapanlarla yollarımızı ayırdık.
Amerikancı generaller cunta yaptılar, halka ve devrime karşı büyük
bir saldırı dalgası örgütlediler. Bu
saldırı dalgası içinde, Türkiye devrimi
için savaşan başka bir devrimci örgütün önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf
Aslan, Hüseyin İnan tutsak edildi,
halka gözdağı vermek ve silahlı mücadele çizgisine darbe indirmek için
idamları gündeme getirildi. Denizlerin
idamlarına karşı eyleme geçmek,
Amerikancı faşist cuntanın, halka
karşı saldırılarına direnişin temel
ayağı olacaktı. Tüm gücümüz, kadrolarımız ve olanaklarımızla harekete
geçmekte tereddüt etmedik. Kızıldere
manifestosu bu eylemimizin sonucunda yaratıldı.
Anadolu’nun kerpiç evi
Emperyalizmin Beyaz Saray’ı
Kavga bu ikisi arasında
Amansız
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Biz, Türkiye devriminin
yolunu çizdik, başka
ülkelerin devrimlerini
kopya etmeye çalışmadık,
kendi ülkemizin koşullarını
başka ülkelere uydurmak
gibi, nesnel gerçeği
kafasındaki teorilere
uydurmaya çalışan
idealizm içinde olmadık.
Marksizm-Leninizm bilimi
ve buna bağlı olarak
diyalektik materyalist
felsefenin öğretileri
ışığında hareket ettik.
Kendi ülkemizin somut
koşullarını tahlil ettik ve
ülkemizin somut
koşullarına uygun devrim
stratejisi geliştirdik.
Bir yanda halkın ocağı
Bir yanda emperyalizmin sarayı
Kavga bu ikisi arasında
Ölümüne
Ve bu çarpışmada
Yok üçüncü bir noktacık yer bile
Ya kerpiç evin içinde
Ya Beyaz Saray’ın hizmetindesiniz
Bu kadar açıktır bu kavgada her
şey
Ve Mahir,
bakıyor o kerpiç evin çatısından
Hayli alçak görünüyor Beyaz Saray
Ki sadece o çatıdan bakıldığında
Olduğu gibi görünür her şey…
(Ümit İlter/ Kızıldere Destanı)
Sonra, Kızıldere’yi sayısız Kızıldere’ler izledi, kerpiç evin yerini başka
kerpiç evler aldı. O evlerin içlerinde
de hep Mahir’in yoldaşları vardı.
12 Temmuz 1991 yılında, 16-17
Nisan 1992 yılında, Malatya, Dersim,
Karadeniz, Ege dağlarında, Toroslarda, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir,
Adana, Mersin, Amed, Gaziantep,
Zonguldak... şehirlerimizde, hapishanelerde sayısız kez düşman kuşatması altında kaldık, bu tarihi ya-
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zarken, tüm bu kuşatmalarda tek bir
kez olsun, teslimiyet yazmadık. Tüm
bu tarihin içinde sadece ve sadece
direniş oldu. Neden?
Tüm bu çatışmalar, katliamlar, direnişlerin düğümlendiği nokta; Anadolu topraklarında anti-emperyalist,
anti-faşist bir savaş örgütü yaşayacak
mı yaşatılmayacak mı noktasıdır.
Tüm bu katliamlar, ülkemiz topraklarında bir savaş örgütünün varlığına
izin vermemek için yapılmıştır. Bu
katliamlar karşısında gerilemeyip, direnirken, amacımız, Anadolu halkının
umudu savaş örgütünü yaşatmak, büyütmek, geliştirmek, Anadolu topraklarında devrimimizi gerçekleştirmektir.
THKP-C ve İki Sapma
Kızıldere, Parti-Cephe için bir
devrim manifestosu idi. Halkta büyük
sempati yaratmış, geniş bir sempatizan kitlenin ortaya çıkmasını sağlamıştı. Fakat, aynı zamanda Kızıldere
Direnişi, Parti-Cephe saflarında da
bir ayrışmaya neden oldu. PartiCephe içinde iki sapma akım ortaya
çıktı. Her ikisi de aynı kaynaktan
besleniyorlardı. Savaş gerçeğinden
kaçmak. Devrim için bedel ödemekten kaçmak. Bunun için biri alabildiğine bir legalizmi savunuyor, diğeri
tümüyle demokratik mücadele alanlarını terk ediyordu.
Sorunun adını koyduk: “Gerçek
bir savaşçı parti olmanın önkoşullarından biri, devrimin temel meselelerinde açık ve net bir birliğe sahip
olmaktır...” (THKP-C VE İKİ SAPMA)
Ve her türlü sapma akıma karşı
THKP-C çizgisini tavizsizce savunmaya devam ettik. THKP-C çizgisi,
devrime yürüyen bir savaş örgütünün
çizgisi idi. Bunu savunduk. THKPC çizgisinde savunduğumuz devrimdi.
Diyorduk ki: “Teori pratiğin örgütlenmesine hizmet etmeli ve pratiğin
yolunu aydınlatan, neyin nasıl yapılacağını açıklayan bir rota izlemelidir.” (THKP-C ve İki Sapma)
Ve hem teori hem de pratik devrim hedefine yönelmeliydi. Aksi tüm
hareketler sivil toplumculuktur.
(Sürecek)

GASP EDİLEN HAKLARIMIZI ALMAK, GELECEĞİMİZİ KAZANMAK İÇİN

BİRLEŞELİM, DİRENELİM, SAVAŞALIM!
Kamu Emekçileri Cephesi olarak
adım adım Ankara’ya yürüdük
Bedel ödemeyi göze alarak yürüdük.
Belki iki elin iki parmakları kadardık, ama binler adına yürüyorduk.
Hep ileriye bakarak yürüdük…
Bugün attığımız küçük adımların
yarın nasıl patlamalara dönüşeceğinin
bilincinde olarak attık adımlarımızı...
Attığımız her adımda bedel ödedik.
Gözaltına alındık, kafamız patladı,
ağza alınmayacak küfürler yedik ama
vazgeçmedik... Gözaltından çıkar
çıkmaz yürüyüşümüze kaldığımız
yerden devam ettik. Doğru ve haklı
bir düşüncenin sesini duyurmak için
yürüdüğümüzü biliyorduk… Amacımız bu sesi binlerce kamu emekçisine ulaştırmaktı… Bugün iki elin
parmaklarını geçmesek de yarın binler
olacağımızı biliyorduk. Nasıl ‘90’larda Elmaslar, Satılar, Arifler adım
adım binlerce kamu emekçisini iş
yerlerinden çıkartıp meydanlara, sokaklara döktülerse biz de yapabiliriz
diye yola çıktık... Biliyoruz ki tarih
bizden yana, haklılık bizden yana,
bilim bizden yana... Tarihten, haklılığımızdan bilimden aldığımız güçle
şunu bir kez daha açıkça söylüyoruz;
tek başımıza kalsak da direnmeye
devam edeceğiz… Atomlarımıza kadar parçalansak da asla teslim olmayacağız…İşte Kamu Emekçileri Cephesi olarak bu inanç, bu kararlılık
ve bu cüretle yürüdük Ankara’ya…

Demokratik Mücadele
Devrim İçin Mücadeledir
“Bizim gibi ülkelerde, demokratik
mücadele devrimci mücadeleyi içermek
zorundadır. Bir sorunlar ve çelişkiler
yumağı olan ülkemizde, çelişkilerin
keskinleştiği ve çatışmaların açıktan
savaş biçimine dönüştüğü bir ortamda,
bu alanı devrimci çalışmadan soyutlayarak ele almak, sınıf mücadelesi
gerçeğine göz yummaktır.” Kamu
Emekçileri Cephesi demokratik mücadeleyi hiçbir zaman devrim mücadelesinden ayrı ele almamıştır… Attığımız her adımın, yaptığımız her eylemin özünde devrim iddiamız vardı.

Bu iddiamız bizi
reformizmden,
oportünizmden
ayıran temel yandır. Kamu emekçilerinin mücadelesinde bir dönüm
noktası olan 90’lı
yıllarda “Sadaka
Değil; Emeğimizin Karşılığını İstiyoruz” diye başlayan, sonra grevli
toplu sözleşmeli
sendika istemesisonraki adım hiçbir şey yapmamak
ne dönüşen eylemlerin özünde de
teslim olmaktır.
aynı bakış açısı vardır. O gün de aynı
Kamu Emekçileri Cephesi olarak
bugün gibi devrimci memurlar her
biz bu düşünce ile aramıza barikatlar
türlü bedel ödemeyi göze alarak eyörmeliyiz.
lemlere başlamışlar ve fiili olarak sendikaları kazanmışlardı. O gün reforNe yapmalıyız?
mistler ise, her zamanki tarihsel misKESK ile onun yönetimine çöyonlarını oynayarak sessiz sakin bir
reklenmiş reformist, oportünist, Kürt
şekilde bekliyorlar, devrimci memurmilliyetçi anlayışla ideolojik mücaların eylemlerini küçümsüyorlardı ve
deleyi sürdürmeliyiz… Attıkları her
Sayı: 541
dudak büküyorlardı. Bugün de Kamu
adımda karşılarında bizi bulmalıYürüyüş
Emekçileri Cephesi OHAL tarafından
lar… KESK’li kamu emekçilerini
2 Ekim
gasp edilen haklarını geri istemek için
kandırmalarına, onları onursuz mü2016
adım adım Ankara’ya yürürken reforcadelelerinin bir parçası yapmalarına
mistler, oportünistler, Kürt milliyetçileri,
izin vermemeliyiz. Biz kendi yoluyani hepsinin içinde olduğu KESK
muzda yürümeye devam etmeliyiz…
uyku halindedir… İşten el çektirilen
Demokratik mücadelenin, devrim
on binlerce kamu emekçilerinin neredeyse tamamına
Devrimci sendikacılar mücadelelerinde ta
yakını kendi üyeleri olmasına
rihten bugüne gelenekler yaratarak gelmiş
rağmen uyumaya devam edilerdir. Arifler, Satılar, Elmaslar sendikal mü
yorlar… OHAL uygulamacadelede barikatları aşan on binlerin yürü
ları altında geçen süreci basın
yüşünde elde megafonla önderlik yapan,
açıklamaları ile “sessiz sedasız” bir şekilde atlatmaya
grev önlükleriyle ilk grevleri yapanlardır.
çalışıyorlar. Zaman zaman
Onlar halkın kurtuluşu için savaşarak zaferi
da bir yere koyamayacağımız
kazanmanın, bu düzeni alaşağı etmenin yolunu
açıklamalar yapıyorlar.
gösterdiler. Onlar kamu emekçilerine cesa
Bunlardan biri Diyarbakır
retleri, inançları ile savaşkanlıklarıyla ihtilalci
Eğitim-Sen’lilerden geldi…
ruhun, militan sendikacılığın örnekleri oldular.
Eğitim-Sen binasının önünde
Ve bu mücadele daha birçok militan, ihtilalci
yapmak istedikleri oturma
sendikacılar çıkartacaktır. Dün ne söylediysek
eylemine polis saldıracağı
tarihsel süreç onu doğrulamıştır. Bugün de
için Eğitim-Sen binasının
haklılığımıza ve meşruluğumuza güvenerek
içinde oturma eylemi yapma
uzlaşmacılığa karşı radikal mücadeleyle, sen
kararı aldılar... Peki polis
içeri girse ne yapacaksınız?..
dika ağalığına karşı militan sendikacılıkla,
Bu düşünce tarzının varacağı
yasal partilere karşı halkın savaşçıları olarak
yeri öngörmek zor değil...
yolumuza devam edeceğiz.
Açıkça söylemeliyiz bundan
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mücadelesinin bir parçası olduğunu aklımızdan çıkartmadan hep yürümeliyiz.
Bir adım öne çıkmalıyız.
AKP faşizmine karşı mücadelemizi
kesintisiz sürdürmeliyiz. Akla karanın
belli olduğu bu dönemde saflaşmayı
derinleştirmeli ve tüm kamu emekçilerini
örgütlemeyi önümüze hedef olarak koymalıyız… Bu onurlu görev Kamu Emekçileri Cephesi’ne düşmektedir.
Nedir onurlu olmak? İnsanın kendisine karşı duyduğu saygıdır.
Bütün KEC’li emekçiler olarak bu

saygıya sahibiz diye düşünüyoruz. Bunu
söylerken yüzümüzü tarihimize dönüyoruz… Şehitlerimize dönüyoruz…
Onlar yaptılarsa biz de yapabiliriz
diyoruz. Korkmadan onurluca yaşamak
ve mücadele etmek istiyoruz. Onurumuzu her gün ezen AKP faşizmine
karşı, OHAL uygulamalarına karşı
sessiz kalarak kendimize olan saygımızı yitirmek istemiyoruz…
Tüm kamu emekçilerini bizim de
yapacak bir şeyimiz vardır diyerek düşünmeye ve mücadeleye çağırıyoruz.

Demokratik Parasız Üniversite
Talebimizden Vazgeçmeyeceğiz!
Mersin Üniversitesi’nde 28 Eylül’de öğle saatlerinde
Seher Şahin Rehberlik Masası’nda Halil Yakut ve Aslı
Buçaklar’ın gözaltına alındığı haberi geldi. Mersin
Haklar Derneği’nin yaptığı açıklamada: "Gözaltılar baskılar parasız demokratik ve gerçekten bilimsel bir üniversite mücadelesi yürütmemize engel olamayacak."
denildi.
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Gözaltılarla Baskılarla
Bizleri Yıldıramayacaksınız,
Sindiremeyeceksiniz!
Dersim Halk Cephesi katil polisler tarafından bir
Halk Cephelinin gözaltına alınmasına dönük aynı gün

açıklama yaptı. Açıklamada; "Devletin eli kanlı katil
polisleri Halk Cepheli Dilan arkadaşımızı 28 Eylül'de
Dersim-Elazığ yolunda içinde bulunduğu aracın önünü
keserek, işkenceyle gözaltına almıştır. Hala Emniyet
Müdürlüğü’nde tutuluyor. Dersim’de yediği darbelerin
hazımsızlığı ile gözleri dönen katil polisler, insanlarımıza
pervasızca saldırmakta tereddüt etmiyor. Gözaltı, baskı
ve işkenceleriyle Dersim halkını yıldıracağını, inandığı
değerlerden vazgeçireceğini zannediyor. En doğal hakkımız olan seyahat özgürlüğümüze bile tahammül edemeyip saldırıyor, gözaltına alıyor. Dersim’deki işkenceci
katil polisleri uyarıyoruz: Arkadaşımızın başına gelecek
her şeyin hesabını misliyle sizden sorarız en güvenlikli
gördüğünüz yerlerde bile korunamazsınız. Cephe’nin
adaletini sınamayın!" denildi.

Halk İçin Mimarlık Yapmak Suç Değildir!
Senem Doyduk Serbest Bırakılsın!
Aydınlarımızı, halkı için çalışan mühendis mimarlarımızı
hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız.
Halkın Mühendis Mimarları,
Mimar Meclisi üyesi Senem
Doyduk'un katil polisler tarafından gözaltına alınmasıyla ilgili aynı gün bir açıklama yaptı.
Açıklamada; "Görünen o ki,
birçok meslektaşı gibi suya sabuna dokunmadan, 'rahat'
ve 'huzurlu' bir şekilde işinde ve gücünde olmak yerine
yoksul mahallelerin tozu, toprağı, çamuru içinde mesleki
bilgi birikimini halk için kullanması, halkın sorunlarına
çözümler araması, kentsel dönüşüm saldırılarına karşı
alternatifler geliştirmesi; AKP faşizmini epey rahatsız
etmiş. İşte faşizmin acizliği, güçsüzlüğünün örnekleridir
bunlar. Faşizm saldırdıkça kendisini daha da tüketirken,
halkın gözünde meşruluğunu daha da yitirirken, halkın
aydınları ise haklılıklarından aldıkları gücü daha da
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perçinleyecektir. Halk için mimarlık yapmak suç değildir.
Senem Doyduk üzerinde yaratılan adaletsizlik son
bulmalı ve derhal serbest bırakılmalıdır. " denildi.
Ayrıca Mimar Meclisi ve Kamu Emekçileri Cephesi
de yazılı açıklama yaparak Senem Doyduk'un tutuklanmasını protesto ettiler...

OHAL Adı Altında AKP Faşizmi
Saldırıları Devam Ediyor
Kamu Emekçileri Cephesi 22 Eylül'de bir açıklama
yaparak şunları ifade etti: "11 bin 301 öğretmeni işten
atarak başlayan kamu emekçilerine yönelik saldırılar
artarak devam etmektir. En son Diyarbakır’da KESK
Eğitim Sen’li 40 öğretmenin evine yapılan baskınlar
sonucunda 22 Eğitim Sen’li kamu emekçisi gözaltına
alınmıştır. Ev baskınları ile gözaltını alınan kamu
emekçilerine yapılan saldırıları kınıyoruz ve gözaltına
alanların serbest bırakılmasını istiyoruz. Emekçiyiz
haklıyız kazanacağız!"

DİRENİRSEK KAZANIRIZ!

KANIMIZ TERİMİZE KARIŞA KARIŞA,
ADIM ADIM ANKARA’YA…
Karl Marks’tan öğrenmiştik; tarih,
sınıflar mücadelesinin tarihiydi. İlkel
Komünal Toplumdan Köleci Topluma, Feodal Toplumdan Kapitalist
Topluma ve yaşamakta olduğumuz
emperyalist sömürge düzenine kadar,
her ne kazandıysak hep mücadeleyle
kazanılmıştı. Ve direnmekten başka
yolumuz yoktu, direnecektik. Bu tarihsel ve sınıfsal bir sorumluluk olduğu kadar aynı zaman da tek tek
hepimiz için bir onur meselesiydi.
Çünkü saldırı biz kamu emekçilerineydi. İş güvencemiz ve onurumuz
için yola düşme vaktiydi. Darbe girişiminin başladığı gece TRT’den
cuntacıların bildirisi okunurken, İstanbul’un bir yoksul mahallesinde
Kuruçeşme’de, ayakkabı boyasıyla
yazdıkları “Ne Fettullah Ne Tayyip
Halkın İktidarını istiyoruz Halk Cephesi’’ pankartıyla, cuntanın sokağa
çıkma yasağını tanımayıp, sokağa
çıkan gençlere katılarak, nasıl yürüyüşe geçtiysek; şimdi de “OHAL’i
tanımıyoruz iş güvencemizi istiyoruz
alacağız’’ diyerek yola düşme zamanıydı. Bu kez yolumuz uzundu.
İstanbul’dan Ankara’ya kadar adım
adım yürüyecektik...
Kartal Meydanı’nda basın açıklamasının ardından yola çıkma niyetindeydik. İşin doğrusu hepimizin
beklentisi saldırının hemen orada
başlayacağı şeklindeydi. Ama saldırı
olmadı. Bir grup arkadaşımız E-5
çevre yoluna ulaşana kadar bizleri
marşlarla, sloganlarla uğurladılar. İlk
yürüyüş ekibinde iki kişiydik. Yolumuz uzundu, akşam olmadan Gebze’ye ulaşmalıydık. Çok fazla mola
vermeden yolumuza devam ediyorduk. Yol boyunca polis de yakın takipteydi. Takip bazen taciz boyutuna
ulaşıyordu. Biz de onlar yokmuş gibi
hiç umursamadan yolumuza devam
ettik. Akşam saat sekiz gibi Gebze’ye
ulaşmıştık.
Gebze’de yürüyüş ekibine oradan
bir arkadaş ve Gebze’den katılacak
olan üç arkadaş bizi karşılayarak hep
beraber bir eve misafir edildik. Konuk
olduğumuz aile Bingöl’den göçmüştü.

Onlar da Anadolu halkımızın tüm
misafirperverliğini, sıcaklığını taşıyordu. Aileden ‘80 faşist cunta sürecinde evlerinde aranan bir devrimciyi
sakladıkları için evin babasının tutuklandığını ve günlerce işkence gördüğünü öğrendik. Temkinliydiler ama
asla korkak ve ürkek değildiler. Bizleri
de bir dostumuzun referansıyla kabul
etmişlerdi, bunu da açıkça ifade edecek
kadar açık sözlüydüler. Geç saatlere
kadar sohbet ettik. Arkadaşların birinci
günün günlüğünü yazmasının ardından
istirahate çekildik...

Dövizlerimiz,
Sloganlarımız,
Ajitasyonlarımız Hatta
Önlüklerimiz Halkın İlgisini
Çekiyor, Meraklı Gözlerle
Bizi İzliyorlardı
Sabah planladığımız saatte kalktık. Akşamdan döviz yazmak için
hazırladığımız malzemelere dövizlerimizi yazıp kahvaltımızı yaptıktan
sonra, Gebze çarşı içinden dövizlerimizle ajitasyon ve sloganlarımızla
E-5’e doğru yürüyüşümüzü sürdürdük. Polis yine her adımda peşimizdeydi ama herhangi bir müdahalede
bulunmadı. Dövizlerimiz, sloganlarımız, ajitasyonlarımız hatta önlüklerimiz halkın ilgisini çekiyor meraklı
gözlerle bizi izliyorlardı. Yalnızca
bir kişinin sataşması olmuştu. Onun
dışında yürüyüşümüzün Gebze bölümünü çok olumlu bir şekilde tamamlamıştık. Gebze çıkışından sonra
yürüyüşümüze E-5 yolundan Kocaeli
istikametine doğru yine değişen polis
ekipleri ve araçlarının takip ve tacizi
eşliğinde devam ettik.
İki gündür yollardaydık ve bir
polis saldırısına uğramamıştık. Sanki
fırtına öncesi sessizliği yaşıyorduk.
Yanlış anımsamıyorsam Dilovası’ndan
geçerken bir vatandaş yolumuzu kesti
ve “iş güvenceniz için mi yürüyorsunuz” diye sordu. Doğrudan iş güvenceniz için mi yürüyorsunuz sorusu
bana şüpheli gelmişti. Sonra gözüm
bir kaç metre ilerdeki park halinde

bulunan araca ilişti. Anladık ki bunlar
polisti. Polisin uzattığı eli havada bırakarak yürüyüşe devam ettik. Kocaeli
girişinde bir benzin istasyonun da bekleyen arkadaşlara ulaştık. Gece bizi
misafir edecek olan arkadaş da gelmişti.
Biraz dinlenip, ihtiyaç giderip Kocaeli
içerisine doğru yola devam etmek istiyorduk. Bir anda 5-6 ekip otosu çevremizi kuşattı. Amirleri geldi. Yarın
basın açıklaması OHAL yasasına göre
bu tür faaliyetler yasaklandığı için
basın açıklaması yapamayacağımızı
söyledi. Arkadaşların her biri basın
açıklamasını yapacağımızı ifade etti.
Polis bir arkadaşı “yürüyemezsiniz”
diyerek engellemeye çalışıyordu. Programımız gereği “saat sekize kadar yürüyeceğiz” diyerek yola devam ettik.
Polisin yakın takip ve tacizi eşliğinde
saat sekize kadar yürüyüşü sürdürdük.
Saat sekizde yürüyüşü iradi olarak
sonlandırdık. Arkadaşlar ve bizi misafir
edecek olan arkadaş da araçla gelerek
bizi konaklayacağımız eve götürdüler.
İlerleyen saatlerde iki arkadaşımız daha
yürüyüş ekibimize katıldı. Bonyo, yemek vs. ihtiyaçlarımızı giderdik. Ertesi
günün programını hazırladık ve istirahate çekildik.
Sabah planlanan saatte kalktık.
Birlikte kahvaltı sofrasını hazırladık,
bu arada bir arkadaşımız önceki günün günlüğünü yazdı. Hep birlikte
yapılan keyifli bir kahvaltının ardından yola çıktık. Ben ve iki arkadaş
basın açıklamasını yapacaktık. Saldırı
olmasa açıklamanın ardından yürüyüş
ekibine katılacaktık. Açıklamayı yapacağımız alana geldik. Polis çoktan
gelmiş yerleşmişti. Açıklama yapılacak yer konusunda küçük bir tereddütten sonra açıklamayı yapmak
üzere önlüklerimizi giydik. Diğer iki
arkadaş pankartı açarken ben olabil-
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diğince yüksek sesle yürüyüşümüzün
amacı üzerine ajitasyon çekiyordum.
Bu arada polis amiri iyice yaklaşmış
OHAL yasasını, yaptığımızın suç olduğunu vs. okuyup duruyordu. Dikkatimi dağıtmaya ajitasyonu bölmeye
çalışıyordu. Ben okuduklarına hiç kulak asmadan kesintisiz ajitasyona devam ediyordum. Amir sesini yükselterek yine OHAL’den bahsetmeye
devam ediyordu. Bir an durakladım.
Bu arada diğer arkadaşlar da ajitasyona
devam ediyordu. Sesini yükselten
amirin gözünün içine bakarak, “Biz
sizin önceki halinizi de, şimdiki halinizi de OHAL’inizi de tanımıyoruz’’
dedim.
Ve bir anda müdahale başlamıştı.
Artık ajitasyonların yerini sloganlar
almıştı. Her birimize onlarca polis saldırdı. Gücümüzün son damlasına kadar
direniyorduk. Artık o hengamenin içinde diğer arkadaşlarımı göremiyordum.
Sonunda sürükleyerek yaka paça arabaya bindirdiler. Araç içinde de saldırı
devam ediyordu. Kime hizmet ettiklerini, acizliklerini yüzlerine vurdukça
daha da saldırganlaşıyorlardı. Ellerim
kelepçeli olduğu halde birkaç polis
ellerimi ayaklarımı baskıda tutarken,
bu korumasızlık durumundan faydalanan zavallılar, sürekli yumruk atıyorlardı. En son bir polisin başıma
telsizle vurduğunu hatırlıyorum. Sonrasında bir süre kısmi bilinç kaybı yaşadım. Hastaneye getirdiklerinde üstüm
kan içinde kalmıştı. Başımda bulunan
yaraya dört tane dikiş atılmıştı. Tomografiden sonra bir saate yakın hastanede tuttular, daha sonra emniyete
götürüldük. Bütün bunları yaşarken
içimizde bir huzur vardı. Bizden sonraki
yürüyüş ekibinin Bursa’ya doğru yürüyüşe devam ettiğini biliyorduk. Bir

kaç saat sonra Kocaeli
ÇHD’den bir avukatla görüştük. Avukat parmak izi
alıp bırakacaklar, dedi ve
onu uğurladık.
Akşam saatlerinde savcılık talimatıyla hastaneden
serbest bırakıldık. Birimizin
gömleği yırtık, birimizin başı
sargılı üstü kanrevan şekilde
hemen terminale gittik, yürüyen arkadaşlarımıza bir an
evvel kavuşma düşüncesindeydik. Biletlerimizi aldık, bir de benim için bir
tişört aldıktan sonra birer çorba içip
saati geldiğinde otobüse bindik. Otobüs
hareket edene kadar polis hep çevremizdeydi. Bursa terminaline ulaştığımızda bizi karşılayan arkadaştan yürüyüş ekibimizin Bursa girişinde gözaltına alındıklarını öğrendik.

Dışardan Bakıldığında; İki
Kişinin Bile Faşizme Ne
Kadar Büyük Bir Korku
Saldığını Daha Net Bir
Şekilde Gösteriyordu
Heyecanımızın yerini keder almıştı
ve aynı duyguyu ilerleyen süreçte birkaç
kez daha yaşayacaktık. Bu duygularla
misafir olacağımız eve geldik. Ev ahalisi,
abi ve abla bizi güler yüzle karşıladı.Yemeğimizi yedik, çaylarımızı içtik, yürüyüşümüzle ilgili ertesi günün programını yaptık. Günlük temizlikten sonra
yatma saatine kadar gündeme ilişkin
sohbetimizi de yaptıktan sonra uyumak
üzere odalarımıza çekildik. Sabah kalktık
kahvaltıdan sonra Bursa Merkezde yürüyüşe destek açıklaması yapacak olan
arkadaşları izlemek üzere kent meydanına indik. Açıklamaya Bursa’dan katılacak olan abi ve medyadan
yürüyüşümüzü takip eden, saldırı haberlerini gördüğünde
“işin bir ucundan tutayım” diyerek kalkıp Bursa’ya gelen
genç arkadaşımızla bir kafede
bir süre sohbetten sonra açıklamaya katılmak üzere arkadaşlarımızı uğurladık. Genç
arkadaşın ilk tecrübeden dolayı
heyecanı görülmeye değerdi.
Yine de abiyle beraber tereddüt
etmeden, geriye dönüp bak-
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madan ilerliyordu. Açıklamayı yapmak
üzere alana çıktılar. Önlüklerini giyip
pankartı açmalarıyla birlikte saldırı başladı. Arkadaşlarımız tüm güçleriyle direndiler. Genç arkadaş müdahale başlayınca elinde bulunan açıklama metinlerini kitleye doğru savurmuştu. Bir
eylemi dışarıdan izlediğinde, iki kişinin
bile faşizme ne kadar büyük bir korku
saldığını daha net bir şekilde görebiliyorduk. Arkadaşlar alındıktan sonra
eve dönüp ne yapmamız gerektiği üzerine konuştuktan sonra iki grubun gözaltına alınması kamoyunda yürüyüşün
bitmesi gibi anlaşıla bileceğini düşündük
ve hemen yeni bir yürüyüş ekibinin
Bursa’dan Eskişehir’e doğru yürüyüşe
başlamasını kararlaştırdık.

Kilometrelerce Yolu
Birlikte Yürüdüğümüz
Yoldaşlarımıza Karşı
Bağlılığımız Vardı
Kocaeli’de gözaltına alınıp bırakılan ekibin tekrar yürüyüşe başlamasını kararlaştırdık. Bu ekip benim
de aralarında bulunduğum ekipti. Ancak ısrarlarıma rağmen başımdaki dikişlerin olması nedeniyle beni yürüyüş
ekibine almadılar. Yola çıkmalarının
ardından fazla geçmeden, Bursa’ya
girerken gözaltına alınan arkadaşların
serbest bırakıldıkları, bize katılmak
üzere yola çıktıkları haberi geldi. Sevinçle onları beklerken bu kez de yola
çıkan ekibin Bursa çıkışında gözaltına
alındıkları haberi geldi. Faşizmdi bu
her şeyi yapabilirdi. Bütün bunları
bilmemize rağmen sonuçta bizler insandık. Duygularımız vardı, kilometrelerce birlikte yürüdüğümüz yoldaşlarımıza karşı bağlılığımız vardı. Ser-

best bırakılan arkadaşlarımızı da buruk
bir sevinçle karşıladık. Onlar da haberi
almışlar ve aynı hayal kırıklığı ve burukluğu şimdi birlikte yaşıyorduk. Akşam yemeğinin ardından arkadaşlar
temizlik ihtiyacını karşıladılar ve arkadaşlarımız gözaltındaydılar, bir şeyler
yapmamız gerekiyordu. Yürüyüşe destek ve katılım için video hazırladık
ve yayımladık. Etkili olabileceği düşünülen tanıdıklar arandı. Ve ertesi
gün bir yürüyüş ekibinin yola çıkması
kararlaştırıldı. Yürüyüş ekibine Bursa’dan bir abimiz gönüllü katılımcıydı.
İkinci kişi konusunda genç arkadaşlar
istekli ve benim bir gün daha dinlenmem gerektiği fikri ağırlıktaydı. Ama
bu ekip arkadaşlarım gözaltına alınmıştı. Ve içimde önleyemediğim bir
suçluluk ve yoldaşlarını yarı yolda
bırakma hissi vardı. Ve yarın ben yürüyeceğim dedim. Çünkü Cuma günü
Ankara’ya girdikten sonra bir davadan
adli kontrolüm olduğundan haftada
iki imza atmam gerektiğinden en geç
Cumartesi Çorum’da olmam gerekiyordu. Bu yürüyüş benim son şansımdı
ve gözaltında bulunan ekip arkadaşlarıma karşı sorumluluğum ve görevimdi. O gece yapılacak her yapıldıktan ve yarının programı oluşturulduktan sonra uyumak üzere odalarımıza çekildik.

Bu Eylem Bize Bir Eylemin
Yaratacağı Etkinin Katılan
Kişi Sayısına Bağlı
Olmadığını
Belirleyici Olanın
Devrimci Niteliğin, Israr
ve Cüretin Olduğunu, Çok
Somut Bir Şekilde Ortaya
Koymuştur

Perşembe sabahı da planladığımız saatte kalktık. Hep
birlikte kahvaltımızı ettik.
Birlikte yürüyeceğimiz arkadaşında gelmesiyle yola çıktık
öncelikle dün arkadaşlarımızın gözaltına alındığı yere giderek bayrağı devraldık ve
Eskişehir il sınırında yürüyüşümüze başladık. Akşam
saatlerinde Eskişehir merkeze
yakın bir benzin istasyonunda
mola verdiğimiz sırada il sınırından
itibaren yakın takip ve taciz yapan
polis arabaları ve jandarma, istasyonu
ablukaya aldı. Polis muhatap olmuyor
ama jandarma ihbar olduğu gerekçesi
ile GBT için kimliklerimizi istiyordu.
Kimliklerimizi vermeden biz onların
kimliklerini göstermelerini istedik.
Kimliklerini gördükten sonra kimliklerimizi verdik. Bu arada müdahale
riskine karşı dinlenirken, çıkarttığımız
önlüklerimizi hemen giydik. Ve tesiste
bulunan kafede oturan insanların görebileceği şekilde boş alana çıktık.
Çünkü alış veriş esnasında neden yürüdüğümüzü çalışanlara anlatmıştık.
Otururken de insanların kulak ucuyla
bizleri dinlediklerini biliyorduk. Bu
nedenle herkesin görebileceği boş alana
çıktık. GBT ve araç kontrolü bitmiş,
bir suç unsuruna rastlanmadığı söyleyip
çıkıp gittiler. Giderken Jandarma bölgesinin beş yüz metre ilerde biteceğini
ondan sonra polis bölgesinin başladığını, yürüyüşü oradan başlatmamızı
rica ettiler. Ekip arkadaşım da daha
merkeze yirmi kilometre var, biraz
araçla devam edelim yoksa çok geç
kalırız diyordu. O nedenle araca bindik
bir süre araçla yol aldıktan sonra
araçtan inip yürüyüşe başladık. Bu
arada da bizi karşılayacak olan arkadaştan nereye doğru yürümemiz ve
nerede bekleyeceğini öğrenmek için
telefonda görüştük. Görüşmenin ardından yürüyüşe devam ederken aniden
beş altı polis arabası geldi ve yolumuzu
kesti. Yaklaşan amirleri OHAL nedeniyle bu tarz eylemlerin yasak olduğunu, önlüklerimizi çıkartırsak istediğimiz yere gidebileceğimizi yoksa alacaklarını söylediler. Biz önlüklerimizi
çıkartmayacağımızı ve yürüyüşümüze
devam edeceğimizi söyledik. Arala-

rından geçip yürüyüşe devam etmek
isterken saldırı başladı. Bizde var gücümüzle direniyor, bir yandan da slogan
atıyorduk. Sonuçta işkenceyle arkadan
ters kelepçeleyip sürükleyerek araçlara
bindirdiler. Araca bindirildikten sonra
boşluktan faydalanarak, güçlükle cebimden telefonu çıkartıp, kendi fotoğrafımı çekip gönderdim. Hatta bir
de görüşme yaparak kısaca durumu
anlattım. Oradan hastaneye götürdüler,
hastane giriş çıkışında ajitasyona devam
ettik. Çarşı karakolunun nezaretine
koydular. Yemek istemediğimizi bunun
bir siyasi tavır olduğunu söylememize
rağmen, “biz sizi biliyoruz biz de bunları bırakmak zorundayız” diyerek
adeta kameraya göstererek önümüz
yiyecek poşetini bırakıp gittiler. Ertesi
gün öğleden sonra savcılığa çıkartıldık
ve savcı tarafından serbest bırakıldık.
Hemen arkadaşlara ulaştık ve iki kadın
arkadaşın yürüyüşe destek için il merkezinde açıklama yapmak isterken
gözaltına alındıklarını öğrendik. Acele
bir yemek yedikten sonra bekleyen
arkadaşların yanına gittik. Yürüyüş
ekibine Eskişehir’den katılan bir arkadaş ve ilk yürüyüş ekibinde birlikte
yürüdüğümüz arkadaş Eskişehir çıkışından Ankara’ya doğru son yürüyüş
ekibi olarak yürüyüşe başlayacaklardı.
Arkadaşları Ankara il sınırında bırakıp
biz araçla bir süre yola devam ettik.
Ama mesafe çok açılmıştı, makul bir
mesafede uygun bir bekleme yeri bulamamıştık. Saat geç olmuş hava iyice
kararmıştı. Endişeleniyorduk o nedenle
geri dönüp arkadaşları aldık ve Anka-
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ra’ya geldik. Arkadaşlar ben ve bir arkadaşı terminale getirdiler. Orada vedalaşıp ayrıldık.
Sonuç olarak; OHAL koşullarında
anlı şanlı partilerin, binlerce üyesi
olan sendikaların sokağa çıkmaya
korktuğu bir ortamda, bir hafta boyunca baskılara, defalarca gözaltı saldırısına maruz kalmasına rağmen
kanın tere karıştığı, kan ter içinde
yapılan çok önemli bir eylemdi.

Daha eylemin üzerinden iki gün
geçmeden KESK yönetiminin, radikal
eylem kararları almak üzere toplanması bile bu eylemin gücünü ortaya
koyuyor
Bu eylem, bize bir eylemin yaratacağı
etkinin katılan kişi sayısına bağlı olmadığını, belirleyici olanın devrimci
niteliğin, ısrar ve cüretin olduğunu, çok
somut bir şekilde ortaya koymuştur.
Bu eylem OHAL yasalarıyla üze-

rine ölü toprağı örtülmek istenilen
genelde tüm halkımızın ve özelde de
Kamu emekçilerinin üzerindeki ölü
toprağını savurup, ayağa kalkmasında
zihin açıcı, yol açıcı, çığır açıcı bir
eylem olarak mücadele tarihine geçecek bir eylemdir…
Bu eylemle Kamu Emekçileri Cephesi mücadele tarihine kolay unutulmayacak bir not düşerek tarihsel sorumluluğunu yerine getirmiştir.

Amerika Suriye’de Kendi Çıkarlarını Hayata Geçirmek İçin Yarattığı
Katillerini (IŞİD, El-Nusra...) Desteklemeye Devam Ediyor
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ABD öncülüğündeki uluslararası
koalisyon güçleri 17 Eylül günü akşama doğru Suriye Devleti’nin bir
şehri olan Deyr Ez Zor bölgesinde
bulunan ve Deyr Ez Zor Askeri Havaalanı’nı koruyan Suriye ordusunun
bir karargahını 2 F-16 ve 2 A-10 tipi
jet uçaklarıyla vurdu. Bu saldırıda
yaklaşık 100 asker yaşamını yitirirken
200’e yakın yaralı olduğu belirtiliyor.
Tabi ki bu saldırıyla birlikte IŞİD o
bölgelerde ilerlemeye başladı. Görülüyor ki ABD orada IŞİD’e karşı
değil Suriye Ordusuna ve halkına
karşı savaşıyor. Baştan beri Suriye
Devletini dize getiremeyen ABD ve
birçok emperyalist ülkeler bunun hazımsızlığıyla bölgedeki çıkarlarını
hayata geçirmek için katliam yapmaya
devam ediyor.
Bu saldırıdan sonra Amerika Birleşik Devletleri, Suriye Devleti’ne
ait karargahı yanlışlıkla vurduklarını
ve üzüntü duyduklarını söylediler.
Bunu inanmak saflıktır. Amerika’yı
Irak’ta, Libya’da ve birçok işgal
ettiği bölgelerden tanıyoruz. Kendi
çıkarları uğruna tüm halkı katledebilecek kadar canidir, katildir.
Suriye’de 6 yıldır dünyanın birçok
yerinden gelen katilleri eğiten, silah
ve maddi desteği sağlayan onlardır.
Rusya Savunma Bakanlığı,
ABD’nin gerçekleştirdiği saldırıyla
birlikte, Suriye’de bayramdan bu
yana devam eden ateşkesi deldiğini
duyurdu.
Suriye Ordusu bu saldırıyla ilgili
yaptığı açıklamada: “Saldırı, teröre
karşı mücadele ettiğini iddia eden

Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin IŞİD terör örgütünü desteklediğine dair açık bir delil niteliğindedir” dedi.
Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar El
Esad’ın ABD’nin önde gelen yayın
organlarından Associated Press Ajansına 22 Eylül’de verdiği röportajda:
“ABD komutasındaki koalisyon güçlerinin Deyr Ez Zor kırsalında Suriye
ordusuna karşı bulundukları saldırının
Amerikalıların iddia ettikleri gibi bir
kazadan ibaret olup olmadığı sorusuna
cevabında El Esad; bunun kesinlikle
doğru olmadığını, saldırının planlı
ve kasıtlı bir saldırı olduğunun altını
çizdi. El Esad saldırının birden fazla
uçakla gerçekleştirildiğini ve yaklaşık
bir saat sürdüğüne dikkat çekti. Saldırının bir noktaya değil, bir dizi tepeye olduğuna vurgu yapan el Esad;
ayrıca bu bölgenin IŞİD ile temasa
yakın olmadığını kaydetti.
Cumhurbaşkanı El Esad; IŞİD’li
radikal teröristlerin koalisyon uçaklarının bombalamalarından hemen
sonra aynı bölgeye hırçın bir saldırı
başlattıklarına dikkat çekerken, IŞİD’in
söz konusu saldırıdan nasıl haberdar
olup yüksek sayıda teröristlerin toplamasıyla bölgeyi ele geçirmeye çalıştığı sorusuna vurgu yaptı.
Amerika 2003’te Irak’ta yaptığı
saldırıyı meşrulaştırmak için nasıl
demokrasi getireceği yalanını söylediyse şimdi de IŞİD’e ve terör örgütlerine karşı savaştığını söyleyerek
Suriye üzerinde hakimiyetini güçlendirmeye çalışmaktadır.
Ama bunu başaramayacaklar. Suriye

ordusu ve halkı bu saldırılara karşı 6
yıldır nasıl direndiyse şimdi de direnecektir ve zaferi kazanacaktır.
Suriye Halk Cephesi olarak tüm
dünya halklarına çağrımızdır: Emperyalizme karşı mücadeleyi büyütelim, emperyalistlerin ülkelerimizde
yaşamlarını cehenneme çevirelim.
Ve emperyalistler bizleri sömürmek,
katletmek aç bırakmak için nasıl birleşiyorlarsa bizlerde ortak mücadeleyi,
dayanışmayı büyütelim.
Son olarak katledilen askerlerin
ailelerine ve Suriye Devleti’ne baş
sağlığı diliyoruz ve yaralılara acil
şifalar diliyoruz.
Emperyalizm Yenilecek Direnen
Halklar Kazanacaktır!
Suriye Halkı Yalnız Değildir!
Amerika ve İşbirlikçileri Suriye’den ve Ortadoğu’dan Defolun!
Suriye Halk Cephesi

Bağcılar’da
Kitap Satışı Yapıldı
Bağcılar Yenimahalle Mahallesi'nde 26 Eylül'de kapı kapı dolaşılarak Gazi Mahallesinde tedavi merkezine yönelik saldırılar, Hasan Ferit’in mahkemesindeki yaşanan hukuksuzluk ve Yenimahalle’deki uyuşturucu sorununa ilişkin sohbet edildi.
Ayrıca “Düzen Çürütür Devrim Yaşatır” kitabının satışı yapıldı. Yaklaşık
bir saat süren çalışmada 5 adet kitap
satılırken toplamda 20 apartmana
girilip halkla sohbet edildi.
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Direnmek, Zulme, Zorbalığa
Misliyle Cevap Vermek Hakkımızdır!

İşte Taarruzumuzla Bu Hakkımızı

Kullanıyoruz!

Özgür Tutsaklardan
(...)
“ve koşa kucaklaya ve sara sarmalaya
Ve yumruklaya yumruklaya
Haklı ve mazlum olanın uyuşuk
omurunu, uyarmak için
Kuvvetli ve zalime karşı
Nice sarp yerden geçildi buraya
kadar
Ve buradan daha da dikleşerek
Dinmeden, dinlenmeden,
Dişe-diş
Dövüşe – dövüşe yürünecek”
(Nihat Behram)
Özgür Tutsaklık cephesinde Mahirler’den bugüne hiç dinmeden ve
dinlenmeden, dövüşe dövüşe yürüdük,
yürüyoruz kavgamızın zafere giden
yolunda. Bugün ise Özgür Tutsaklar
olarak tarihin bize yüklediği sorumluluğun bilincinde olarak hapishaneler
cephesinde yeni direnişler yaratıyoruz.
Tarihimiz düşmana darbeler vurmanın,
yaratılan baskı, zulüm, saldırılar karşısında politika üretmenin, düşmanı
yenilgiye uğratmanın tarihidir.
Metris direniş tarihini okudukça
aynı coşku ve kararlılıkla düşmanın
saldırılarına karşı politika üretiyor,
aynı kararlılıkla genel direnişimize
devam ediyoruz.
Dünden bugüne yarattığımız hapishaneler tarihine baktığımızda ne
başımızı eğecek ayıbımız, ne de direnişten kaçanların yaşadığı yılgınlık
yoktur. Bugün ise tutsaklık mevzisinde taaruza geçmenin onurunu yarınlara da taşıyacağımızı bilerek tüm
zerrelerimize kadar taarruzdayız!

Taarruz nedir?
Taarruz; saldırı, yıpratmak amacıyla doğrudan doğruya silahlı veya

silahsız bir eylemde bulunma,
hücum olarak tanımlanıyor sözlükte.
Bizim açımızdan ise taaruz
mevcut direnişimizi daha ileriye
taşımak, savunma durumunda saldırıya geçmektir. Bugün düşmanın
dayattığı statükoları, dayatmaları,
darbe fırsatçılığıyla yeni baskı ve hak
gasplarını kabul etmemek ve buna
karşı da taarruza geçmektir. Tam anlamıyla düşmanı cenk meydanına davetimizdir. 15 Temmuz darbe sürecinden önce çıkarılan GİZLİ GENELGE’lerle (kitap sınırlandırmaları,
sohbet hakkımızın tam olarak uygulanmaması, hücrelerde bulundurduğumuz zaten sınırlı olan eşyalarımızın
sınırlandırılması ya da el konulması)
bunların hepsi devamlı tehdit aracı
olarak karşımıza çıkartılıyordu. Kitaplarımızın sınırlandırılması nedir?
Bizim aç, susuz bırakılmamızdır. Evet
aç, susuz da kalınabilir, bunu defalarca
ispatladık, ama biz aynı zamanda kitapsız kalmayacağımızı da ispatladık.
Düşman bize “düşünme, sorgulama,
öğrenme; tecrit hücrelerinde psikolojik
işkenceyle çıldır” diyor. Biz de diyoruz
ki, “! Sizi kitaplarımızın yanına dahi
yaklaştırmayız, gayrı yeltenirseniz
düşüncelerimize dokunmaya, o vakit
buyrun hodri meydan!”

Sohbet hakkı nedir?
Bizi katlederek koydukları tecrit
hücrelerinde kimsenin sesini duymayalım, kimseyi görmeyelim, birbirimizden moral, güç almayalım
diye aramıza ördükleri beton yığınlarına karşı, sohbet hakkımızı kazanmak için 2000-2007 arasında
122 kez öldük. “Sohbet hakkınızı
mı istiyorsunuz... Ee iyi de uyguluyoruz” deniyor. 10 saat olan hakkımız
3-4 saat uygulandığı gibi gasp edilmeye çalışılıyor. Biz bu tecriti kırmak
için 122 kez bedel ödedik. Bu haklarımıza gözünü dikenlere taaruzumuzla diyoruzki, artık bedel ödeyen
biz olmayacağız, gayrı bedel öderken

bedel de ödeteceğiz.
Bugün hapishanelerde yaşadığımız baskının, saldırıların, hak gasplarının sebebinin oligarşinin yönetememe krizi olduğunu biliyoruz.
Bu krizle beraber güçlü devlet algısı
yaratılmaya çalışılsa da içi boş, temelsiz bir iktidar var. Ve biz bugün
Özgür Tutsaklar olarak hem hapishanelerdeki saldırıları püskürtmek
hem de kazanılmış haklarımızı korumak ve yeni kazanımlar için taaruza geçmiş olmanın haklı onurunu,
coşkusunu yaşıyoruz iliklerimize kadar. Yoldaşlarımızdan gelen mektupların birinde “yıllardır bugünü
bekliyordum” diyor. İşte Cephelilerin,
özgür tutsakların ruh hali böyle yalın- böyle net, coşkulu. Artık direnişi
ileriye taşımanın coşkusunu hissederek, taarruzumuzu nasıl boyutlandıracağımızı düşüneceğiz!
84, 96, 2000, Metris direnişini kılavuzumuz edip yüreklerimizi tutuşturuyoruz hücrelerde taarruzumuz aşama aşama ilerledi taleplerimiz sade –
net; hasta tutsaklar serbest bırakılsın
diyoruz! Adalet Bakanlığı tutsakları
katletmekte ısrarcı. Tecrit’in yarattığı
hastalıklarla katledemeyeceksiniz tutsakları, biz ölümü yerle bir etmiş olanlarımızın geleneği ile hastalıktan, tecritten değil şayet düşeceksek taarruzumuzun onurlu bedelleriyle kavgada
düşeceğimizi ilan ediyoruz! Sohbet
hakkımız uygulansın, kitap yayın hakkımız engellenmesin. Özgürlükleri
dağıtmak, sindirmek için uygulanan
sürgün politikası son bulsun diyerek
genel direnişimize başladık. Sloganlar,
kapı dövmeler, oturma eylemlerimizle
defalarca taleplerimizi dile getirdik.
“Bizlik bir durum yok” diyen, “sesinizi
kimse duymaz, boşuna yerlerde sürükleniyorsunuz” diyen hapishane idareleri taleplerimize karşı ya işkenceyi
seçti ya da yıllara varan hücre cezaları,
yasaklarla çıktı karşımıza. “İnfazınızı
yakarım ha” tehdidini devam ettirdi.
İnfaz yakma; düzenin kendi yasalarına göre tahliye olma tarihi gelmiş
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olmasına rağmen keyfi bir şekilde verilen disiplin cezalarından (görüş-iletişim yasakları
gibi) kaynaklı, tutsağın keyfi
olarak tahliye edilmemesidir.
Hapishane idareleri bu durumu
baskı-tehdit aracı olarak hep
kullanmıştır. “Slogan mı attın,
direndin mi infazını yakarım”
tehdidini Özgür Tutsaklar her
zaman boşa çıkarmıştır. Sözün
eylemini yitirdiği yerde taarruz
haktır. Bu hakkı da kullanarak
eylemliliklerle hapishaneleri
ceng meydanına çevirdik, talepler kabul edilmeyince yüreklerde yanan yangın hücreleri
tutuşturdu. Düşmanın sınıf kini
derindedir. Bunu hücrelerin
yanmasından sonra da tekrar
ortaya koydu. Yanan, kül olmuş
hücrelere tutsakları koyarak
aklınca tutsakları yaptıkları eylemden
kaynaklı cezalandırma, aciz bir şekilde
yaşadığı zavallı ruh haliyle intikam
almayı seçti. Birçok hapishanede yoldaşlarımıza günlerce işkence yapıldı,
süngerli hücreler, robokoblar her yolu
denediler. Hücrelerde olan tüm eşyalar
gasp edildi, yakıldı, çalındı hapishane
idaresince. Kağıt kalemler dahi çalınıp
savunma hakkımız engellendi. Telefon
görüş haklarımız gasp edildi, avukat
görüş kabinlerine kameralar takıldı,
kabinin içinde kameralar dışında 2
gardiyan bekletildi. Tüm bunlar düşmanın genel direnişimiz karşısında
düştüğü durumu ortaya koyuyor. İşte
düşmanın bu politikasına karşı da taarruzdayız. İşkence, yasak, cezalandırma yöntemlerini de taarruzumuzla
yerle bir ediyoruz!

“Savunmada Değil,
Taarruz Halindeyiz!
Savunmada Kalan
Düşmandır!”
“Akıllı savaşçı düşmana kendi
isteklerini zorla nüfuz ettirir ama
düşmanın isteklerini kendisine nüfuz
ettirmesine izin vermez” (Savaş Sanatı – Sun – Tzu / Sayfa 41)
Düşman kitaplarımıza el koyarak,
sohbet hakkımızı engelleyerek 15
Temmuz darbe sürecinden sonra
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OHAL’le beraber görüş iletişim –
avukat görüşü haklarımızı gasp ederek, yani baskılar getirerek Özgür
Tutsakların biat etmesini sağlamaya
çalışıyor. Taarruza geçmek askeri bir
terimdir. Bizim mevzimiz bulunduğumuz hücrelerdir. Bu durumda koşullara teslim olmayacak bulunduğumuz tekli ya da üçlü hücrelerde
tek tek taarruza geçerek AKP’nin
politikalarını boşa çıkartıp, başlarına
çalmaya devam edeceğiz. Tecrit işkencesiyle yaratılmaya çalışılan susan,
baş eğen tutsaklığı bir kez daha tersine
çeviriyoruz. Özgür Tutsaklar olarak
tek başımıza da olsak, 3 kişilik hücrelerde de olsak fiili direnme hakkımızı kullanarak tecrit kuşatmasını
kıracağız.
Düşmanın son 2 aylık genel direnişimiz süresince, direnişimizi ve
taarruzumuzu bastırmak; yok etmek
için iyice saldırganlaşmasının nedeni
kendi politikalarını, isteklerini bize
kabullendirip başarılı olmaktı ancak
biz bu politikasını zamanlama, haklılık açısından da genel direnişimizle
daha baştan başarısız kaldık. Hücre
yangını eylemlerinde ve daha öncesinde her defasında meşruluğumuzu
kararlılığımızı hapishanenin her metrekaresinde dile getirdik. Personelinden, idarecisine, adli tutsağından,

askerine tüm tecrite rağmen
duyurduk. Mektuplarımızla,
sloganlarımızla, hapishane koridorlarından sürüklenip işkence görmemizle, ajitasyonlarımızla, kapılar gümbür
gümbür kararlılığımızla dövmemize kadar ve son olarak
ise tutuşturulan hücrelerle haklılığımızı, kararlılığımızı ve
zaferimizi ilan ettik. Bu eylemlerimiz karşısında savunma
yapan değil; sorgulayan, yargılayan, meydan okuyan olduk. Öyle ki, disiplin soruşturmaları, tutanakları, yağmur
gibi yağdıran idarecileri bu
kez de kendi silahıyla vurduk
ve hapishane idareleri günün
4-5 saatini 3-5 tutsağın ifadesini almakla geçirdi. İşte
hapishane idarelerini iş yapamaz hale getirerek de taarruza
geçtik. Taarruzumuzun altında kalan
bir idareci; “bizi hiç düşünmüyorsunuz, ne olur sanki ara verseniz bir
süre bari, personel yok, her gün darbecilerle uğraşıyoruz, ne hal kaldı
ne keyif lütfen bir düşünün halimizi”
diyor. İşte taarruzumuzun sonucunun
somut bir örneğidir bu. Elbette sizin
işinizi kolaylaştıran, sizin çürümüş
düzeninizin sorunlarını çözen olmayacağız. Aksine bu çelişkilerinizi
büyüten ve siz bu çıkmazınızda taarruzumuzla yenilgiye uğrayan olmaya devam edeceğiz. Buradan da
anlaşılacağı üzere düşmanı fiziksel
psikolojik olarak yılgınlaştıracak ve
kendi politikalarımızı, taleplerimizi
kabullendiren bir taarruzla bir kez
daha kararlılığımızı ispat ettik.
Düşmanın üzerimizde kurmaya
çalıştığı planlarını, programını daha
direnişimizin başında boşa çıkarttık.
Öyle ki “ Bizim kitapları sınırlandırma gibi bir kararımız yok” demişlerdir. Bu Direnişimizin, kararlılığımızın karşısında düşman bu cevabı vermek zorunda kalmıştır. Bu
direnişimizin bir kazanımıdır. Yine
yanmış hücrelerde tutulan yoldaşlarımızın bu duruma karşı direnişine
ise “Adalet Bakanlığı durumunuzdan
haberdar, böyle karar verildi” diyor

DİRENİRSEK KAZANIRIZ!

bir idareci ardından direniş karşısında çaresiz kalınca adım attığını
göstermemek için
türlü numaralarla
önce hücre değiştiriliyor ardından
tadilatlar başlıyor.
Yenilgiyi kabul etmemek için son
ana kadar bu politikalarına devam
ediyorlar. Ancak
biz bugünden ilan
ettik zaferi ve şimdiden püskürttüğümüz saldırıyı hiçbir koşulda kabullenmeyeceğimizi ilan ettik.

“Artık Düşman Bize Göre
Belirleyecek Politikaları”
Savaş plan-programla yürür. Özgür
Tutsaklık cephesinde her birimiz bu
cephenin birer savaşçısıyız. Savaşçı
planlı programlı, coşkulu ve inisiyatifli
olmalıdır. Hale ki bu düşmanla göğüs
göğüse olduğumuz hapishaneler cephesinde daha önemlidir.
Bu savaşı biz başlatmadık ama
biz yöneteceğiz ve bizim kurallarımızla yürüyecek, bizim taleplerimizin
yerine getirilmesi için düşünecek
düşman.
“Sesinizi şu süreçte duyan olmaz,
sizinle kimse uğraşmaz” deniyordu
Genel Direnişimizin başında. Hani
sesimizi duymuyorlardı! Adalet Bakanlığının talimatıyla yanmış hücrelerde tutanlar! Sesimizin nasıl duyulduğunu gördüler. Şimdi de hakkımızda verilen o kararların altında
yok ederiz o düzeninizi diyoruz. Bir
karar verilecekse şayet, bu karar
Özgür Tutsakların kararı olur. Özgür
Tutsakların hangi kitabı okuyacağına,
kaç kitap alacağına; gerçeğe, bilgiye,
kitaba düşman iktidarların haddi değildir. Kendi yaverlerini, baş danışmanlarını yönetemeyen asalakların
Özgür Tutsakları yönetmesine Özgür
Tutsaklar üzerinde baskı kurmasına
izin vermek bir yana, böyle düşünmelerine dahi fırsat vermeyeceğiz.
Bugün düşmanın politikalarını be-

lirleyecek olan devrimcilerdir. Devrimci kararlılık inanç ve pratik karşısında düşmanın da politikaları şekilleniyor. Ülkemiz hapishanelerinde
var olan iki yüz bin tutsağın çok
küçük bir kısmıyız belki ama buna
rağmen düşmanın hapishaneler politikası karşısında duran tek güç ve
bunu değiştiren tek güç biziz. 15
Temmuz darbe sürecinden sonra uygulanan OHAL ve kararnameleri karşısında bekleyen, adım atmaktan korkan, sesini dahi çıkarmayan, bu
OHAL nasıl geçer, darbeyi nasıl atlatırım diye düşünüp tek bir adım atmayan devrimci-yurtseverlerin direniş
kaçkınlığını da sarsacak olan biziz.
Bu sebeple Özgür Tutsaklar olarak
sorumluluğumuz daha büyüktür. Hücre yangını eylemleri hem düşmanı
hem de bu korku-kaygılarla ideolojik
zayıflıkla bir slogan atmaya çekinen
ülkemiz sol hareketini de kendine
getirmiştir. Bu anlamda etkilerin
olumlu yanlarını da gelen notlardan
birinde yazan “ Bize direnmenin onurunu yaşattınız, yanınızdayız” cümlesinden anlayabiliriz. Evet taarruzumuz aynı zamanda yılgınlığa, hareketsiz kalan bu zayıflığa karşıdır.
Taarruzumuzla bu politikasızlığı da
değiştirme gücümüzün bilincinde olarak düşmanın da ülkemiz solunun
da politikalarını belirleyeceğiz!

Tutsaklık Mevzisinde Nasıl Konuşlanacağız?
Bu bizim savaş meydanını kendimizi, araçlarımızı, ne kadar tanıyıp
vakıf olduğumuzla ilgilidir. Mevzinin
her alanını öğreniyoruz genel dire-

nişimizle. Hücrelerimizi, hücrenin
her metrekaresini,
kapıyı, pencereyi,
elimizdeki araçları, koridorları adım
adım, santim santim öğreneceğiz ki
mevzimizi yenilmez kılalım. Bir
de kendi araçlarımız ve kaldığımız
hücreler özelinde
düşüneceğiz. Dışarıdaki sokak çatışmalarını düşünelim. Dışarıda nasıl
çatışıyoruz, nasıl barikat kuruyoruz
bunları düşünecek ve hücrelerde çatışma örgütleyeceğiz. Barikat malzemelerini belirleyecek, toplayacak
kamuflajını sağlayacağız. Barikat
malzemelerini belirleyecek, toplayacak kamuflajını sağlayacağız. Barikat
malzemesinde, kurma yönümüze, barikatın ardında duruşumuza kadar
bunların hepsinin cevabı bizde olmalıdır. Düşman “Tutsaksın 3-5 metrekarede elimdesin, hiçbir imkan
yok” psikolojisini yaratmaya çalışıyor.
Öyleyse biz koşullara teslim olmayacak ve yaratıcılığımızı da kullanarak
nasıl engelleyeceğimizi, hangi araçlarla direnişimizi sürdüreceğimizi belirleyeceğiz.
Tutsaklık bir okul, fabrika gibi işliyoruz, o vakit bu fabrikada her koşulda direneceğiz. Yoldaşlarımız bir
biberden silah yapıyor, evet yeri geldi
mi bir biberle kleş mermisi gibi düşmanın acizliğinden vuracağız. Böyle
olunca hücrelerimiz halkımızın doldurduğu meydanlardaki, sokaklardaki
bir direniş-çatışma alanına dönüşüyor.
Düşmanın tecrit adına kullandığı
her şeyi silaha dönüştürecek ve öyle
konuşlanacağız hücrelerde, mevzilerimizde. Elbette fiili olarak direnişin
de ötesinde yine ideolojik taarruzumuzla hücreleri, hapishane koridorlarını, havalandırmaları, hastane, mahkeme yollarını propaganda merkezlerine dönüştürmeye de devam ediyoruz. Bizim en güçlü silahımız, taarruzumuz ideolojimizdir. Yüreklerimizi tutuşturmamızı sağlayan ideolo-
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jimizdir. Bu gücü ve bize direniş gelenekleri bırakan şehitlerimizi de hücrelerimizde, mevzilerimizde, barikat
başlarında hissediyoruz. Bayrampaşa
barikatlarında, Ümraniye barikatlarında
gibiyiz, Metris direnişi tarihinin taa
içindeyiz. Taaruzumuzun her anında
bu güç ve sorumlulukla doluyuz.
Biz mevzilerimizde soğukkanlı,
sakin, kararlı bir o kadar da coşkulu
ve heyecanlıyız. Bununla beraber

Özgür Tutsak savaşçıları gibi cenge
hazır olarak meydandayız. On yıllardır
yaşatılan acıları katliamları can-kan
pahasına kazandığımız hakların hiçbirine dokundurtmayacak, var olan
haklarımızın da ötesinde yeni kazanımlar için cüretle dövüşmeye, savaşın
her alanında, anında ve Özgür Tutsak
taaruzuna devam edeceğiz.
Biz Özgür Tutsaklar olarak bu
mevzide yıllardır bedeller ödeyerek
onurlu – başımız dik durduk, kan-

can bedeli kazanılan haklarımız için
dövüşmesini de gayrı bu bedeli sadece biz ödemeyeceğiz demesini de
biliyoruz. Gücümüz, inancımız, sınırsız halk sevgimiz ve şehitlerimizdedir. Dayımızın direniş, teslim
olmama çağrısındadır. İşte bizi şimdiden zafere götüren bu duygular
ise düşmanın asla sahip olamayacağı
değerlerdir. Bu değerlerle köhne duvarları, beton – demir yığınlarını
tuzla-buz edeceğiz!

Özgür Tutsakları Sahipsiz Bırakmayacak Saldırıların Hesabını Soracağız
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TAYAD’lı Aileler 26 Eylül’de İzmir Şakran Hapishanesine gelerek yaşanan saldırılara karşı basın açıklaması
yaptılar. Şakran Hapishanesinde Mehmet Davarcıoğlu’nun
örgütleyip başını çektiği saldırılar, işkenceler son günlerde
daha da artmış, devrimci tutsaklar fiziksel olarak birçok
darba maruz kalmışlardı. Bu yaşanan saldırı ve hak
gasplarına karşı aileler evlatlarını yalnız bırakmadılar.
Pazartesi günü görüş günü olması sebebiyle eylem öncesi
aileler çocuklarını görmek için hapishaneye gittiler. Son
yaşanan saldırıda tutsakların eşyaları gasp edilmiş,
hücreleri ateşe veren tutsaklara "eşyalarınızı siz yaktınız"
denilerek çaldıkları eşyaları geri vermemişti Şakran
idaresi. TAYAD’lı Aileler evlatlarının eşya ihtiyaçlarını
temin ederek görüş sonrası adlarına yatırdılar. Basın

açıklamasına devrimci tutsaklara yapılan işkenceleri
teşhir sloganlar eşliğinde başlayan TAYAD’lı Ailelere
açıklama sonrası jandarma ve polis çeşitli bahanelerle
keyfi uygulama yapmaya çalıştı. Ailelerden saldırıları
teşhir eden ozaliti almaya çalışan jandarmalarla tartışan
aileler keyfiliği, hukuksuzluğu yüzlerini haykırdılar. Ailelere kimlik kontrolü yapan jandarmalar, üzerinde
(İşkence Yapmak Şerefsizliktir) yazan ozaliti suç unsuru
içeriyor diyerek, saldırarak ailelerin elinde zorla aldı.
Polis, savcı, AKP, üçgeninde hareket eden jandarmalar
efendilerinden gelen talimatlara göre TAYAD’lı Aileleri
GBT yaparak uşaklığını yerine getirdi. Açıklamaya İzmir
TAYAD’lı ailelerde katıldı. Yaklaşık 20 kişinin katıldığı
eylem atılan sloganlar sonrası son buldu.

Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın!

Özlem Kütük‘ün bulunduğu hücre tecrit işkencesini
protesto etmek amacıyla ateşe verildi. TAYAD'lı Aileler:
"Tüm Türkiye Hapishaneleri Özgür Tutsakların direniş
ateşiyle yanıyor. Demirci Kawa’dan bu yana Anadolu
topraklarında direnişin, zalime karşı isyanın ateşini söndüremediler, söndüremeyecekler" dedi.
25 Eylül'de açıklama yapan Mersin Halk Cephesi:
"Tüm Türkiye Hapishaneleri Özgür Tutsakların direniş
ateşiyle yanıyor. Hapishaneleri teslim almak halkı teslim
almaktır. Halkın umutlarını yok etmek demektir. Devrim
ateşini asla söndüremeyecekler halkın umutlarını teslim
alamayacaklar. Özgür Tutsakların yangın eylemlerini
selamlıyoruz" dedi.

TAYAD'lı Aileler, 24 Eylül'de, her Cumartesi günü
yaptıkları basın açıklamasını bu hafta hasta tutsak
Mesude Pehlivan için yaptı. Açıklamada: "Hapishanelerde
tecrit ve işkenceler devam ediyor. Hasta tutsaklar tedavi
edilmeyerek ölüme terk ediliyor. Kanser hastası olan
Mesude Pehlivan bir aydır hastaneye götürülmeyerek
tedavisi engellenmektedir" denildi. Hasta tutsakların
serbest bırakılması için Galatasaray Lisesi önünde
yapılan eyleme 13 kişi katıldı. “Hasta tutsaklar Serbest
bırakılsın!", "Tecrit İşkencedir Tecrite Son!", "Devrimci
Tutsaklar Onurumuzdur!", "Mesude Pehlivan Serbest
Bırakılsın” sloganları atılarak bitirildi.

Silivri 9 No’lu Hapishanesinde Tutsaklar
Hücreleri Ateşe Verdi
TAYAD'lı Aileler, Silivri Hapishanesindeki kadın
tutsakların 23 Eylül sabahı hücrelerini ateşe verdiklerini
açıkladı. Telefon görüşü yapan Tuğçe Nur Özbay’ın
görüş yaptığı sırada başka hücrelerde yangın olduğu
gerekçesiyle telefon görüşü yarıda kesildi. Bakırköy
Hapishanesi’nden Silivri Hapishanesi’ne sürgün edilen
kadın tutsaklardan Sultan Işıklı, Hazal Bozdoğan, Seda
Kaya’nın bulunduğu hücre, Zeynep Gonca Karakoç,
Meral Dönmez ve Güzin Tolga’nın bulunduğu hücre ve
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Özgür Tutsaklarımız
Faşizmin Zindanlarında Yalnız Değildir
Mersin Haklar Derneği’nde komplolarla tutuklanan
Özgür Tutsak Hüseyin Kütük’e 26 Eylül'de mektup
yazıldı. Mektup yazımına 3 kişi katıldı.

Hapishanelerde Sürgün Sevklere Son!
Avcılar Marmara Caddesinde ve Sükrübey’de 22
Eylül'de “Tecrit İşkencedir Hapishanelerde Sürgün
Sevklere Son - TAYAD” imzalı pulları yapıldı.

DİRENİRSEK KAZANIRIZ!

DİRENİŞ VE ZAFER

11. BÖLÜM

PARTİ-CEPHE GELENEĞİDİR

12 EYLÜL’ÜN ZİNDANLARINDAN F TİPLERİNE

Her Anı Eylem Her Anı Direniş
1996 Ölüm Orucu
Özgür Tutsaklık Kahramanlığın
Kitleselleştirilmesidir!
Özgür Tutsaklık Direnişlerle Yazılmış
Tarihsel Bir Birikimdir

DİRENME KARARI ALMAK; DAHA
BAŞTAN ZAFERİ KAZANMAKTIR!

4 Ocak 1996’da Ümraniye Katrimcilerin direniliamına misilleme olarak işbirlikçi
şini bastırarak haltekellerden Sabancılar’ın cezalandıkı da sindirmeyi
rılması ve 96 1 Mayıs’ında 30 bin
hesaplıyordu.
• Eskişehir ve diğer tabutlukların
kişinin Cephe kortejinde yer alması
kapatılması,
Devrimci Tutsaklar Asla
oligarşinin korkularını büyüttü. TÜ• Tutsak ailelerine yönelik saldıTeslim Alınamaz!
SİAD Başkanı Tuncay Özilhan bu
rıların durdurulması,
korkusunu “gecekondulardan gelip
Direniş Başlıyor
• Tutsakların tedavilerinin ve dugırtlaklarımızı kesecekler” diye ifade
ruşmalara
çıkarılmalarının önündeki
20 Mayıs’ta binlerce tutsak, haetmişti.
engellerin kaldırılması talepleriyle,
pishanelerde en güçlü, en kararlı sesİktidarda Doğru Yol Partisi (DYP)
CEZAEVLERİ MERKEZİ KOORleriyle eyleme başladıklarını, eylemin
ve Ana Vatan Partisi’nden (ANAP)
DİNASYONU’nun kararıyla Süresiz
gerekçelerini ve taleplerini dört bir
oluşan faşist ANAYOL koalisyon
Açlık Grevi Direnişi’ne başladı.
yana haykırdılar:
hükümeti vardı.
Sağmalcılar Hapishanesi’ndeki
Artık Ölümler
Faşist ANAYOL hükümetinin
DHKP-C, MLKP, TKP(ML), TİKB,
Adalet Bakanı kontrgerillacı Mehmet
Konuşacak, Ölümler
THKP-C-HDÖ, TKP/ML, TKEP/LeAğar bakanlık koltuğuna oturur oturninist, Ekim(Bugünkü TKİP), Direniş
Konuşulacaktı...
maz hapishanelerde zor, sürgün, tecrit
Hareketi tutsakları;
Devrimcilerle, halk kitleleriyle
ve insan hayatına kasteden saldırı
• Faşizmin devrimci tutsaklara
oligarşi arasında tarihsel bir hesappolitikası daha da pervasızlaştı.
yönelik saldırı politikalarını boşa çılaşma yaşanıyordu. Basit, kısa sürede
6 Mayıs Genelgesiyle baskı ve
karmak,
sonuç almak mümkün değildi. Büyük
terörü resmileştirdi.
• Tabutluk genelgesinin iptali,
bedeller ödenecek ama fa6 Mayıs Genelgesi ile Kırkşizme geri adım attırılacak,
lareli, Kütahya, Sakarya, Kasdevrimci mücadelenin gelitamonu, İnebolu, Sinop ve Esşiminin önü açılacaktı.
kişehir tabutlukları açıldı. Ve
Tarih 3 Temmuz gününü
hemen 7 Mayıs’ta 1 Mayıs’ta
gösterirken
Süresiz Açlık Gretutuklananların Eskişehir Havi
Direnişi
Ölüm Orucu ile
pishanesi’ne sevkler başladı.
bir üst boyuta sıçratıldı.
Böylece yıllardır “hizmete”
'84'lerden bugüne gelen gesokamadıkları Eskişehir Hapisleneklerle tarihsel bir sürece
hanesi yine uygulamaya konulgirildi. Savaş kızgınlaşıyor,
muş oluyordu.
adım adım düşmanın üzerine
Hücre tipi olarak yapılan bu
yürünüyordu. Artık düşman
hapishanede, devrimci tutsaklar
1996 Ölüm Orucu Direnişi Şehitleri
hücre hücre yenilecek, zafer
tek tek hücrelere atılarak , birAygün UĞUR TKP(ML), Altan Berdan
birinden bağları kesilerek iti- KERİMGİLLER DHKP-C, İlginç ÖZKESKİN şehitlerle kazanılacaktı.
45 gündür sürmekte olan
rafçılık dayatılacaktı.
DHKP-C, Hüseyin DEMİRCİOĞLU MLKP,
açlık
grevi, 3 Temmuz 1996
Faşist ANAYOL hükümeti Ali AYATA TKP(ML), Müjdat YANAT DHKPdevrimci tutsakların bu genel- C, Tahsin YILMAZ TİKB, Ayçe İdil ERKMEN tarihinde Ölüm Orucu’na dönüştürüldü. Bayrampaşa, Ümgeye karşı direneceğini adları
DHKP-C, Yemliha KAYA DHKP-C, Hicabi
gibi biliyordu. Kontrgerilla şef- KÜÇÜK TİKB, Osman AKGÜN TİKB, Hayati raniye ve Sakarya Hapishanesinde kalan 30 DHKP-C,
lerinden Mehmet Ağar, devCAN TKP(ML)

Sayı: 541
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9 TKP/ML, 10
TKP(ML), Bayrampaşa Cezaevindeki 7
MLKP, 6 TKEP/L, 2
TDP ve 1 Direniş Hareketi davası tutsağınca Süresiz Açlık Grevi
Ölüm Orucuna çevrildi. 5 Temmuz günü
de Buca, Bursa, Eskişehir, Çanakkale,
Gebze, Aydın Hapishanelerinde bulunan
23 DHKP-C, 10
TKP(ML), 6 TKP/ML, 4 MLKP, 2
TKEP/L, 1 TDP, 1 Direniş Hareketi
tutsakları da Ölüm Orucu'na başladı.
Parti, Ölüm Orucu görevini ortaya
koyduğunda yüzlerce Parti-Cephe'li
tutsak tüm eksik, hata ve zaaflarını
bir kenara bırakarak Ölüm Orucu
gönüllüsü oldu. Bu büyük bir güçtü.
Bu Özgür Tutsak mücadelesinin hangi
noktalara ulaştığını, düşmanlarımızın
neden korktuklarının bir ifadesiydi.
Parti, Ölüm Orucu gibi onurlu bir
görevi ilk ekip olarak yüzlerce gönüllü
arasından kadın, erkek toplam 53
DHKP-C tutsağına verdi. Gönüllüler
sıradaydı.
Oligarşinin derinleşen krizine yeni
hükümetle çözüm arıyordu. ANAYOL’un görevini REFAHYOL devralmıştı, o da devrimci hareketi bitirme misyonunu sürdürdü. Refah
Partisi faşist yüzünü hızla sergilemeye
başladı. Yeni Adalet Bakanı Şevket
Kazan bir yandan tutsakların taleplerini karşılayacağını söylerken, öte
yandan panzerlerle, tazyikli sularla,
copla, gözaltılarla ailelere saldırarak
“kararlılık’ gösterisine girişti.

9 Temmuz Genelgesi̇
DYP-RP koalisyon hükümetinin
Adalet Bakın Şevket Kazan, eylemin
51. günü, 9 Temmuz 1996 tarihinde
yeni bir genelge çıkarttı.
Yeni Adalet Bakanı bir manevra
yaparak kamuoyunu kandırmaya, tutsakların meşruluklarını gölgeleyerek
eylemi desteksiz bırakmaya çalışıyordu. Yayınlanan genelge Mehmet
Ağar imzalı 6, 8 ve 9 Mayıs tarihli
genelgeleri bir araya topluyor, adli
tutsaklara ayda bir açık görüş hakkı
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“Ara Veri̇n”
Çağrısı

veriyordu. Tamamen aldatmacadan
ibaret olan bu genelge Şevket Kazan’a
istediği, amaçladığı manevra alanını
kazandırmadı. Çünkü, başta tutsaklar
ve tutsak aileleri bu genelgenin bir
aldatmaca ve oyalamaca olduğunu
belirtip bunu kamuoyunda da teşhir
ederek eylemlerini kararlılıkla sürdüreceklerini ilan ettiler.
9 Temmuz Genelgesi’ne PartiCephe tutsakları 2. Ölüm Orucu ekiplerini devreye sokarak cevap verdi.
20 Mayıs 1996 tarihinde Süresiz
Açlık Grevi temelinde başlatılmış
olan Genel Direniş 45. Günden itibaren çeşitli hapishanelerde toplam
161 Ölüm Orucu Direnişçisiyle
ÖLÜM ORUCU’na dönüştürülmüştü.
Direnişin 60’lı günleride ise 13 Temmuz’da Bayrampaşa ve Ümraniye,
15 Temmuz’da Buca ve Çanakkale,
17 Temmuz’da Ankara Merkez Kapalı, Bartın ve Malatya hapishanelerinde İkinci Ölüm Orucu Ekibi olarak
toplam 58 tutsak direnişe başladı. 2.
Ekiple herkes görmüştü ki, artık kararlılık daha büyük, daha kesindi.
Tutsaklar aynı günlerde düşmanın
“yiyorlar” yalanlarını boşa çıkarmak
için kan ve idrar tahlili yaptıracaklarını
da ilan ettiler.
Oligarşi iyi tanıyordu aslında devrimci tutsakları. Hele Devrimci Sol,
DHKP-C tutsaklarını daha da iyi tanıyordu. "Gizli gizli yiyorlar, ölmezler" dediler. Bu yalanlarla birincisi,
halkı aldatmak istiyorlardı, ikincisi,
“ölmezler”, "ölemezler" derken burjuvazi kendi inançsızlığını, bencilliğini sergiliyordu.

Reformi̇zm ve Aydınlardan

DİRENİRSEK KAZANIRIZ!

Ne yazık ki,
bu süreçte ayrı
yerlerde görülse
de burjuvazi ile
aynı ideolojik
çizgide seyreden
reformizm de eyleme ilişkin tüm
duyarlılığını “eylemi
bitirin,
ölme-yin” noktasında kilitledi. Kılının dahi kıpırdamadığı bu dönemde
en duyarlı olduğu an, 2. Ölüm Orucu
ekiplerinin devreye girdiği andı! Duyarlılığının göstergesi ise “eyleme
ara verin” çağrısı oldu.
Aralarında HADEP, İP, PETROLİŞ, TMMOB, Ziraatçılar Derneği,
Hacı Bektaş Derneği’nin de bulunduğu 18 kuruluş, Ölüm Orucu’ndaki
devrimci tutsaklara eylemi bitirme
çağrısı yaptılar. “Bırakın”cıların arasına üç büyük işçi konfederasyonunun
Genel Başkanları da katıldı. Çok
açıktı. Reformistler her zaman olduğu
gibi inançsızlıklarıyla burjuvaziyle
aynı kulvarda koşuyor, eyleme destek
değil, barikat olmaya çabalıyordu.
Yaptığı çağrılar burjuvazinin adınaydı.
Reformistler de burjuvazi gibi tutsakların onlarca şehit vereceğine inanamıyor, inanmak istemiyordu. Ölümlerden sonraki günlerde ÖDP'liler
bunu açıkça da "itiraf" etmişlerdir.
Bütün bu eylemi kırma çabaları
boşa çıkarıldı. Ölüm Orucu öylesine
bir eylemdi ki dakika dakika ölüme
yaklaşan tutsaklar, sokaklarda evlatlarına sahip çıkarken kafası-kolu kırılan analar, yediden yetmişe herkesin
vicdanına sesleniyor, faşizmin temsilcisi Refah’ı teşhir ediyor, hiç kimse
bu eyleme duyarsız kalamıyor, herkes
şu ya da bu biçimde derinden etkileniyor, sarsılıyordu.

Ai̇leler Ölümü de
Paylaşmaya Yattılar
Tutsaklara en anlamlı desteği evlatlarıyla birlikte 45. gün Ölüm Orucuna başlayan 3 tutsak ailesi veriyordu.

Nadire Ana'nın yaşı 55'ti.
Güzel Ana 60, Ali Rıza Eroğlu
ise 62 yaşındaydı. “Biz kolay
ölmeyiz" diyorlardı ölümle çarpıştıkları günler boyunca.
Bu üç Ölüm Orucu direnişçisi 18 Temmuz’da durumlarının
iyice kötüye gitmesinden dolayı
ambulansla hastaneye kaldırıldılar. Evlatları gibiydiler ama,
tedavi kabul etmediler.
Ölüm Orucu Direnişi’ne destek
vermek için 10 Temmuz’da İşyeri
Meclisleri Geçici Yürütmesi tarafından alınan karar doğrultusunda 3
sendikacı ve 10 işçi Belediye-İş Sendikası Beyoğlu Şubesinde basın açıklaması yaparak Süresiz Açlık Grevi
ve Ölüm Orucuna başladıklarını açıkladılar.
Süreli, süresiz açlık grevleri ise
ülke çapında alabildiğine yaygınlaşmıştı. Pek çok demokratik kitle örgütünde, o ildeki, ilçedeki devrimcilerin, tutsak yakınlarının katıldığı
açlık grevleri yapılıyordu.
Diyarbakır
Hapishanesi’nde PKK
Tutsakları; Ölümüne
Direniş Sürerken,
Düşmanla Uzlaşıyor
Devrimci tutsakların 20 Mayıs’ta
Açlık Grevlerine başlamadan önce
Diyarbakır E Tipi Hapishanesindeki
PKK tutsakları Hapishanelerdeki saldırılara karşı 27 Mart’ta dönüşümlü
Açlık Grevlerine başlamışlardı. 18
Mayıs’tan itibaren de süresiz ve dönüşümlü olarak devam eden açlık
grevi 6 Temmuz’da bitirildi. REFAH-YOL iktidarı bunu “ölüm oruçları bitti” diyerek, halkın
direnişe desteğini kesmek
için kullanmaya çalışsa
da başarılı olamadı.

Zafer Ölümün
Koynunda Büyüyor
Tutsaklar sabırsızdı,
Ölüm Orucu savaşçıları
sabırsızdı. Artık şehit verilmeli, düşmanın yalanları parçalanmalı, ölümlerle dışarıdaki direnişin
öfkesi büyütülmeliydi.

Ali Rıza Eroğlu, Nadire
Çelik, Güzel Gülmez
Zafere duyulan özlem büyümüş, kararlılık, inanç, yürekleri yakıyordu.
Çünkü tutsaklar biliyordu, zafer şehitlerle kazanılacaktı.
Tutsakların heyecanla beklediği,
yolunu gözlediği, ailelerin hiç duymak
istemediği haber 63. gün geldi.
TKP(ML)’li Ölüm Orucu savaşçısı Aygün Uğur 21 Temmuz’da 1996
Ölüm Orucu eylemininin ipi ilk göğüsleyeni oldu.

Şehi̇tler Çoğalıyor,
Kararlılık Büyüyor
23 Temmuz’da Sağmalcılar Hapishanesinin önünde Ölüm Orucunun
ilk şehidi olan Aygün Uğur’a anma
yapılacak. Ancak hapishane ve çevresinde olağanüstü bir polis yoğunluğu var. Saat 10.00 civarında DHKPC tutsağı Altan Berdan Kerimgiller’in
şehit düştüğü haberi alınıyor.
Direnişin 66. günü yine Sağmalcılar Hapishanesinden Parti-Cephe
tutsağı, İlginç ÖZKESKİN’in direnişin 3. Şehidi olarak haberini alıyoruz.
İçerideki kararlılığı alt edemeyen
düşman, tüm gücüyle Ölüm Orucunun
dışarıdaki sesi olanlara saldırıyordu.
Bu seslerden biri de Kurtuluş'tu.
Kurtuluş Gazetesi'nin İstanbul'daki

merkez bürosuna 24 Temmuz
günü saat 19.00 sıralarında siyasi
polis tarafından baskın düzenlendi. Polis büroya girmeye çalışınca çalışanların barikat direnişiyle karşılaştı. Zorla içeri
giren polis kapı ve camları
kırdı. Göz yaşartıcı bomba kullandı. Büro adeta büro olmaktan
çıkarıldı. Kurtuluş çalışanları ve okurları yerlerde sürüklenerek kanlar içinde gözaltına alındı.

Artık Tabutlar Taşınıyor
Tutsak yakınları bir gün önce bütün halka yaptıkları çağrıdan sonra
24 Temmuz günü saat 12.30’da ÖDP
il binası önünde kortej oluşturarak
Kızılay'a doğru yürüyüşe geçtiler.
Tutsak yakınları ellerinde "Devrim
Şehitleri Ölümsüzdür" yazılı maket
bir tabut ve şehitlerin resimlerini taşıyorlardı. Sayıları üç bine yaklaşıyordu ve dillerinde "Aygün, Berdan,
İlginç ölümsüzdür" sloganları vardı.
Bir gün aradan sonra binlerce kişi
yine aynı güzergahta eylemdeydi.
Ali Rıza Eroğlu, Nadire Çelik,
Güzel Gülmez
26 Temmuz'da Ölüm Orucu’nun
taleplerinin kabul edilmesi amacıyla
yaklaşık 3000 kişi ÖDP Ankara il
binası önünde toplandı. 26 Temmuz
günü saat 12.30’da yapılan eylemde
polisler her zamanki gibi panzerleriyle
gelmişti. Saat 13.15’i gösterirken
komite saat 13.30’da Başbakanlığa
yürüyüş için kortej oluşturulmasını
ve avukatların cüppeleriyle kitlenin
önüne geçmesini istedi. Yürüyüş
polis barikatlarıyla engellendi. Tutsak
yakınları ve halk, bulundukları yeri
miting alanına çevirerek
öfkelerini, sloganlarını
haykırmaktan vazgeçmeyeceklerini ortaya
koydular.
Aynı gün saat
18.30’da ÖDP Ankara İl
Binası önünde toplanarak basın açıklaması
yapmak isteyen 300 kişilik grup sloganlarla
Yüksel Caddesine yürüyüşe geçti. Yüksel
Caddesine gelindiğinde
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katılım 500’ü buldu.
25 Temmuz’da
polis otoları Sultanahmet sokaklarında mevzilenmiş, çevik kuvvet ve özel
tim panzerleriyle birlikte sokak başlarındaki yerlerini almışlar. Ama birazdan
görülecek, binlerin
öfkesinin önüne geçemeyecek bunlar.
Yaklaşık 3000
kişiden oluşan topluluk öfkeleri ve
sloganlarıyla polis engelini aşarak
adliyenin önüne geldi. Sloganlarıyla
lanetlediler düşmanı.Tutsak aileleri
Ankara'nın, İstanbul'un meydanlarında, caddelerinde eylemlerini sürdürüyorlardı. Anadolu'nun her yanı
ama az, ama çok, ama kitlesel, ama
dar eylemdeydi. Ülke çapında destek
açlık grevcilerinin sayısı binlere ulaşmıştı.
Sayı: 541

Yürüyüş
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2016

İnanmayanlarin
İnançsızlıkları
Sarsılıyor
Ölüm Orucu direnişinin 67. günü...
25 Temmuz... Üç Ölüm Orucu direnişçisi birden ölümsüzlüğe uğurlandı.
Devletin pervasızlığı karşısında halkın
hesap soran haykırışları sokağa aktı.
67. gün şehit haberleri Anadolu
hapishanelerinden geldi. Ankara’dan
MLKP’li Ölüm Orucu savaşçısı Hüseyin Demircioğlu, Bursa’dan
TKP(ML) savaşçısı Ali Ayata ve Aydın'dan Parti-Cephe savaşçısı Müjdat
Yanat ölümü kahramanca göğüslediler. Ölümler kitleselleştikçe sahiplenme de kitleselleşiyordu. Ölümler
olacağına inanmayanlar artık gerçekle
karşı karşıyaydılar. Artık tahminlere,
yorumlara yer kalmıyor, en inançsızlar, en duyarsızlar dahi harekete
geçmek zorunda kalıyorlardı.

Düşmandan
Son Bi̇r Hamle;
Zorla Müdahale Tehditi
Düşman son kozunu 68. gün devreye soktu. Sağmalcılar Hapishanesinde tutsakların 6 aydır arama yap-

20

tırmadıklarını, tutsakların zorla ölüme
gönderildiklerini ve mutlaka “onları
örgütlerin elinden alacaklarını” söyleyerek operasyon yapacağı tehdidinde bulundu. Operasyon tehdidiyle
tutsakların kazanma kararlılıklarını
kırmak hayalden öte bir şey değildi.
Düşman hapishanelerin çevresindeki
hastanelerin boşaltıldığı haberlerini
de yayarak asıl olarak psikolojik savaşı boyutlandırıyordu. Bu tehditleri
yaptığı sırada iki şehit daha verildi.
Ayçe İdil Erkmen dünyada Ölüm
Orucu eylemlerinde şehit düşen ilk
kadın olarak, kadınların onuru oldu.
Ayçe İdil Erkmen ile aynı saatlerde
TİKB’li Tahsin Yılmaz da Sağmalcılar’da şehit düştü. Tutsaklar 69.
güne böyle girdiler. Operasyon olursa
direnişi yine şehitlerle büyüteceklerdi.
Operasyondan korkuları yoktu. Ama
düşmanın demagojilerini de boşa çıkarmalıydılar bunun için tüm yetkililere, insanların “zorla ölüm orucuna
sokulduğu” kanısı ya da iddiasında
olan herkese, Ölüm Orucu savaşçılarıyla konuşup, Ölüm Orucu’na zorla
gidip gitmediklerini sorabileceklerini,
bırakmak isteyenler içinse zorluk çıkarmayacaklarını açıkladılar. Tutsakların avukatları ise Sağmalcılar
Hapishanesi Savcısına yaptıkları resmi başvuruyla aramaların normal yapıldığı bilgisini elde edip kamuoyuna
açıkladılar. Düşmanın elinden bu son
koz da alınmış oldu.
ÜÇ ŞEHİT DAHA... ZAFER
ARTIK DAHA YAKIN
69. günün sabahı bunlar olurken
Parti-Cephe tutsağı Yemliha Kaya
da Sağmalcılar Hapishanesi’nde şehit
düştü. Ardından TİKB’li Hicabi Kü-
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çük ve Osman Akgün’ün de şehit düştükleri haberleri geldi.
Düşman artık bir
tercih noktasına getirilmişti. Ya operasyon yapıp halkın tepkisini, direnişini daha
üst boyutlara çıkaracaktı. Çünkü o da
biliyordu ki, tutsaklar direnecek, yüzlerce ölecek ama öldürecek, halk daha büyük bir öfkeyle
ayağa kalkacak, devrimci hareket
daha büyük bir şiddetle vuracaktı.
Ya da tutsakların önünde diz çökecekti. İkincisini tercih etti. Düşman
69. gün öğleden sonra Sağmalcılar
Hapishanesine Yaşar Kemal, Zülfü
Livaneli, Can Dündar gibi yazar, aydın, sanatçı ve avukatların da aralarında olduğu kalabalık bir heyet görüşmeye girdi.

Şehi̇tleri̇n Görkemli̇
Tablosu Düşmanın
Yeni̇lgi̇si̇ni̇
Kesi̇nleşti̇rdi
Heyette bulunanlar bütün koğuşlardaki eylemcileri, Ölüm Oruçcularını tek tek ziyaret ettiler. Ve neler
sormak istiyorlarsa hepsini sordular.
Sonuçta, kimsenin zorla eyleme götürülmediği açıkça ortaya çıktı. Koğuş
ziyaretlerinden sonra görüşmelere
geçildi. Yapılan görüşmelerde çaresiz
kalan düşman Ölüm Orucu direnişinin
taleplerini kabul etti.
Saat 23.30’da tutsaklar bu tarihsel
zaferi kazandıklarını tüm dünyaya
ilan ettiler. Günlerden 27 Temmuz.
Devrimciler öldüler ama kazandılar.
Kararlılıklarıyla, kahramanlıklarıyla
kazandılar. Halkla birlikte kazandılar.
Faşizmi büyük bir yenilgiye uğrattılar.
Bursa hapishanesinde TKP(ML)
savaşçısı Hayati Can hastaneye kaldırılırken yolda şehit düştü.
Ölüm Orucu eylemi 12 şehit, onlarca gazi vererek devrim tarihine
kitlesel kahramanlık örneği olarak
geçti.
(Sürecek)

Emirgan Direnişi Cephelilere:
KANIYLA TAŞLARA UMUDUN ADINI YAZAN, YOLDAŞLARI UĞRUNA
KENDİNİ FÜTURSUZCA FEDA ETMENİN YOLUNU GÖSTERİYOR!
9 Ekim 1994’te, değişik görevlerden
dönen 4 müfreze Ovacık’ın Emirgan
Deresi mevkiinde bir araya geldi. Burada
Mazlum Güder Müfrezesi, İbrahim Yalçın Müfrezesi, Nazım Karaca Müfrezesi
ve Nurettin Güler Müfrezelerine mensup
46 gerilla ile oligarşinin askeri güçleriyle
çıkan çatışmada 13 gerilla şehit düşerken,
şehitlerin kahramanlığı sonucu diğer
gerillalar kuşatmayı yarabildiler. Müfreze
komutanı Halil ibrahim Ekicibil, 1972
Adana doğumluydu, Elazığ Tıp Fakültesi
öğrencisiyken mücadeleye katıldı. Komutan yardımcısı Yücel Çakmak, lise
yıllarında devrimci oldu, ‘92’de gerillaya
katıldı. 1973 Dersim doğumlu Murat
Er, Ankara Liseli DEV- GENÇ’te ve
sağlık emekçilerinin mücadelesinde yer
aldı. 1965 Manisa doğumlu Adnan Berber, DEV-GENÇ kadrolarındandı. ‘90
başlarında SDB’lerde yer almıştı. Adalet
Yer, Pertek’in Orcan Köyü’nden, 1970
doğumlu Ali Çelik Ovacık Yaylagünü
Köyü’nden, 1976 doğumlu Tuncay Karaman, Amasya Gümüşhacıköy’den,
Zeynel Kızılkaya Malatya’dan, Aydın
Bulmak Elazığ ve Malatya’da gençlik
mücadelesinden, Hatice Yıldız, Çemişgezek Axtük Köyü’nden, Mehmet Ali
AYDIN Ankara’dan, hemşire Elâ Necla
Çavumirza Diyarbakır’dan, Pınar Güngör Hozat’ın Kırnik Köyü’nden gerillaya
katılmışlardı.
1994 yılının sonbaharıydı. Dersim’de, “38 Katliamı”ndan sonraki en
büyük imha operasyonu başlamıştı.
Operasyon, başta Parti-Cephe gerilları
olmak üzere tüm diğer örgütlere ve
halka yönelikti.
Halk Devlete değil, Gerillanın
Adaletine güveniyordu!
Gerillalar halkla, hergün biraz daha
kaynaşıyor, gelişiyor, güçleniyordu.
Halk, Parti-Cephe gerillalarının aldığı
kararlara uyuyor, devlet güçlerine gitmiyor, davalarını, sorunlarını gerillaya
getiriyordu.
Devlet güçleri Emirgan Deresi’ni
kuşatmaya başlamıştı.
Müfreze Komutanı Halil İbrahim
Ekicibil, yanına bir yoldaşını alarak
hemen askerlerin geldiği yöne gitti.
Düşman dört bir yandan geliyordu. ve
Halil İbrahim yanındaki yoldaşını bir-

liğin yanına gönderdi. Kendisi, birliğin
çekilmesi, mevzilenmesi için zaman
kazandıracaktı.
Halil İbrahim el bombasını çıkararak
bekledi.
Halil tüm kaygıların dışında, sakin
bekliyordu. Artık zamanı gelmişti. Pimini
çektiği bombayı savurdu. Bir patlama
ile askerler olduğu noktada çakıldı. Silahlar patladı, Halil, Emirgan’ın ilk
şehidi olmuştu artık. Parti-Cephe gerillasına yakışır şekilde şehit düşmüştü.
Emirgan Deresi o gün ilk kez, komutanımız Halil İbrahim’in bomba
sesleriyle yankılanmıştı. Herkes bu fedakarlığı görmüş, onun verdiği mesajı
almıştı. Ölünecek ama teslim olunmayacaktı. Yoldaşlarına fedakarlığı ile
zaman kazandıran Halil ibrahim’den
sonra, bütün savaşcılar Komutan Kemal
Askeri’nin talimatıyla harekete geçmişlerdi. Ve yeni gelenekler, yeni değerler yaratmaya başlamışlardı.
Müfreze komutanlarından Yalçın
Çakmak da yanındaki yoldaşlarını mevzilendiriyor, konuşuyor, rahat sakin
davranışlarıyla onlara güven veriyordu.
Askerler üstteki tepeyi de almışlardı.
Yalçın, tepeyi almaya giden yoldaşları
olduğu için rahattı. Ne var ki, oraya
giden Ali Çelik, Murat Er, Tuncay
Kahraman gider gitmez kuşatmanın
içine girmiş, kahramanca vuruşup şehit
düşmüşlerdi. Vatan o gün, Emirgan
Deresi olmuştu. Her karış toprak, her
taş, her bir meşe ağacı savunuluyordu
Yalçın’ın olduğu yere yağmur gibi
kurşun yağıyordu. Bir ara olduğu yere
oturdu. Elini başına götürdü. O an genç
yoldaşlarından biri, “Komutan Yoldaş
yaralandım” dedi. O’nun cevabı, “bir
şey olmaz, bak ben de vuruldum” oldu.
Ölüm sıradanlaşmıştı. Aldığı yaraya
rağmen yine en önde çatışmayı yönetti
Çünkü komutanları yanlarında onlara
bakıyor, onları denetliyordu. Yeni şehitler,
yaralılar veriyorlardı. Hatice Yıldız da
komutanının yanıbaşında vurulup şehit
düşmüştü. Yine, Nejla Çavumirza, Pınar
Güngör, Adalet Yer, Mehmet Ali Aydın
aynı yerde şehit düşmüşlerdi. Zeynel
Kızılkaya küçük bir tepede ateş ediyordu.
Silahı tutukluk yapmıştı. Hemen, “bana
yeni bir silah verin” dedi. Yoldaşları

önce yeni bir silah verdiler. Aldığı yaralara hiç aldırış etmeden basıyordu tetiğe. Yoldaşları kurşunlara, bombalara
rağmen yaralıların başına gitmiş, yaralarını sarıyorlardı.
Adnan Berber de yanında bir yoldaşıyla komutanının talimatıyla öne
atılmış, üstteki çıplak yamaca çıktığında
askerlerle çatışmaya girmişti. Orada
çatışmayı sürdürüyordu. Nereden geldiği belli olmayan bir serseri kurşun
yakaladı O’nu. Omuriliğinden vuruldu.
Kısmi felç olmuştu. Hiç hareket edemiyor, sadece konuşabiliyordu. Yanındaki savaşçıya moral veriyor, yanındaki
yoldaşına son sözlerini büyük bir güvenle söylüyordu. Partinin ilan edilmesini, yaşadığı duyguları, partiyi görmenin sevincini, önderliğe bağlılığını,
yoldaşlık sevgisini, halk sevgisini...
Adnan Berber yoldaşına silahını,
kütüklüğünü, çantasını, saatini verdi.
Yoldaşının çekilmesini, diğer yoldaşlarına ulaşması için, ona yapması gerekenleri de anlattı. Israrla, “Senin Sayı: 541
ayakkabıların eski, benimkiler ise yeni, Yürüyüş
benimkileri al” diyordu.
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2016
Emirgan yiğitliklere tanık oluyordu.
Artık saatler de ilerlemişti. Bir başka
yerde de Aydın Bulmak yanındaki yoldaşlarına seslenip, “yanımdaki taşa kanımla Partimizin ismini yazdım” demişti.
Şehirlerde üsleri kuşatılan, kahramanca
çarpışan ve kanlarıyla duvarlara yazdıkları gelenek şimdi kırda Aydın Bulmak’ın elindedir. Adana’da Esmalar’ın,
İstanbul’da Sabolar’ın, Günerler’in yarattığı gelenek kırlara taşınmıştı. Umudun
adını, partimizin adını kanıyla taşa işlemişti. Bir yandan; sizleri seviyorum,
savaşımız büyüyecek.
Aydın, bacaklarından aldığı yaralarından dolayı hareket edemiyor ama,
tetiği çekebiliyordu. Yoldaşları yanına
gittiğinde haykırdı: “Gelmeyin, elimde
el bombası var, pimini çekmişim, siz
gidin” diyordu. Komutan Kemal Askeri
de kendisiyle konuşuyor, çekilmesine
ikna etmeye çalışıyordu. Ama Aydın,
yoldaşlarının çekilmesi için, orada kalacağını söylüyordu. O’nu hiç kimse
ikna edemezdi. Yaşamını ortaya koymuş, yoldaşlarının çekilmesi için her
şeyi yapacağını göstermişti.
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TARİHTEN GÜNÜMÜZE

KERBELA'DAN CEPHELİLERE: EĞER BUGÜN ZALİME DİRENMEZSEK,
BİZDEN SONRA GELECEK OLANLAR DA DİRENMEYECEKTİR
Hz. Muhammed'den sonra, Kerbela'ya gelene kadar iktidar hep Hz.
Ali'nin hakkıydı. Buna rağmen önce
Ebubekir, Ömer, Osman halife oldu.
Hz. Ali zorunlu olarak halife seçilince,
Muaviye'nin adamları tarafından camide namaz kılarken öldürüldü. Muaviye başa geçince bir süre sonra
İmam Hasan'ı zehirlediler. Ve Muaviye'nin oğlu Yezid halifelik makamına oturdu. Oysa hak İmam Hüseyin'e geçmişti. Kerbela'nın başlangıcıda, Yezid'in iktidarda kalma mücadelesidir. Yezid'in yerine, Hz. Hüseyin'i halife seçeceğini belirten Aleviler, Hz. Hüseyin ve yanındaki 72
kişi ile birlikte Kerbela çölünde hak
ve adalet için ölümüne direndi. 72
kişi yaklaşık 5 bin kişilik Yezid'in
ordusuna karşı başkaldırdı. Biat etmedi. 72 savaşçı, 72 biat etmeyen
yürek, zalime karşı gelerek yiğitçe
dövüştüler ve Zeynel Abidin hariç

hepsi şehit düştüler.
Otuz §iki atlı ve kırk yayadan
oluşan Hazreti Hüseyin'in ordusu
yok edilmişti. Düşmanla savaşmak
sırası, Hazreti Hüseyin'deydi şimdi.
Çevresine bakındı. Yezid'in ordusu,
kendisini bekliyordu. Gidecekti üzerlerine. Ama vuruşmadan önce, kendisine inanarak Mekke'den buraya
kadar gelmiş ve ölmüşlerden geriye
kalan çocuklarla, kadınlarla vedalaşmak istedi. Atına bindi. Kılıcını
eline aldı. Çevresinde toplanmışlara,
yaşlı gözlerle bakıp konuştu.
«Sıra bana geldi» dedi. «Benden
öncekiler gibi, benim de gidişim olacak, ama dönüşüm olmayacaktır.
Şimdiye kadar ölenler, Yezid'in ordusunun yüzünü güldüremedi. Bilirsiniz, onların istediği, benim başımdır. Başımı, Yezid'in önüne koyduklarında, rütbeler yükselecek, malmülk kapıları açılacaktır. Dileğim,

onlar sevinçten çıldırırlarken, sizlerin,
acınızı açığa vurup ah, vah etmemenizdir. Yezid'e boyun eğmemişlerin ardında kalmak da
kolay değildir.
Yezid'in ordusuyla çarpışırken, yere
İmam
akan kanlarımız yeHüseyin
rine, sizlerin de kanı,
yüreğinize akmalıdır. Bilirim, bu ölmekten de zordur. Şehitlerinizin yüzünü, akmayan gözyaşlarınız güldürecektir. Ağlayın, dövünün ama düşman görmesin." dedi... İmam Hüseyin, kendisinden sonra gelecek olanların direnmesi için kendisinin de
zalime direnmesi gerektiğini biliyordu. Bu sorumlulukta Kerbela'da şehit
düştü...
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Sarıgazi Taşdelen’de AKP’ye Ait Seçim İrtibat Bürosunu Tahrip Ettik!
Sarıgazi Cephe Milisleri AKP'nin seçim irtibat bürosunu
yaptıkları eylemle ilgili 22 Eylül'de açıklama yaptılar.
Açıklamada:"Sarıgazi; Alemdağ-Taşdelen bölgesinde
bulunan AKP’nin mahalle temsilciliğini 14 Eylül akşamı
tahrip edip, kullanılamaz hale getirdik. Elimizdeki her
şeyi silaha dönüştüreceğiz demiştik, Eylemimizde
devrimci yaratıcılık ön plana çıkmıştır. Elimizde bulunan
bir miktar barutla geceyi aydınlattık ve korku saldık.
Daha sonra ise büronun camlarını elimizdeki taşlarla
döktük. Mesele eldeki olanaksızlıklarla en iyisini yapabilmektir, Biz de öyle yaptık.
Bunu tarihimizden ve şehitlerimizden öğrendik Mesele
ideolojik güçtedir. Ne kadar teknolojisi ve ona bağlı
teknik açıdan iyi silahları da olsa kağıttan kaplandırlar.
AKP’ye ait olan her yer, AKP ile işbirliği yapan
(sivil faşistler vs..) herkes bundan sonra hedefimizdir.
Kürdistan’da döktükleri kanın, mahallelerimizde halkın
ekmek teknesine saldırmanın hesabını sormaya devam
edeceğiz!" denildi. Açıklamanın devamında büronun tamamen kapatıldığını dile getirdiler.
Cepheliler ayrıca 20 Eylül'de AKP’nin artan baskılarına
karşı “DHKP-C” yazan pankartı astılar. Asılan pankartla
birlikte çekilen ajitasyonda “AKP’nin saldırılarına karşı
mahallelerimizi savunmaya devam edeceğiz” denildi.
Cephe Milisleri aynı gün polisin sildiği yazılamaları
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mahallede sloganlar ve ajitasyonlarla gezerek yeniden
duvarlara yazdılar.

İzmir

Umudun Adını Hem Duvarlara
Hem de Gönüllere Nakşetmeye
Devam Ediyoruz
İzmir Yamanlar’da 21 Eylül'de Cepheliler saat 15.00
civarında duvarlara “DHKC/SPB” ve “UMUDUN ADI
DHKP-C” yazdılar. 18 Eylül'de ise Güzeltepe'de hapishanelerde yapılan işkenceler hakkında “Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur/DHKC” sloganı yazıldı. Ayrıca “CEPHE”
“DHKC”, “DHKC-SPB” ve “Dev-Genç” yazılamaları duvarlara işlendi.

DİRENİRSEK KAZANIRIZ!

+ Biz Diyoruz ki;

ÜLKEMİZDE KAMU EMEKÇİLERİ
HAKLARINI SADECE
MEŞRU MÜCADELE ANLAYIŞIYLA
ELDE ETMİŞLERDİR

 Biz diyoruz ki; kamu emekçilerinin mücadelesi devletin onursuzlaştırmasına,
aşağılamasına karşı, emekçi kişiliğini ve kimliğini kazanma, kabul ettirme mücadelesidir.



Biz diyoruz ki; devrimci memurlar, politikalarını hayata geçirmek için
tavizsiz ve ilkeli oldular. Devrimci ısrar mücadeleyi büyüttü. Kitlesellik sağlandı.
Önce statükoyu parçalayıp peşi sıra sendikal mevzilerin kazanılmasını sağlayan
da bu çizgi olmuştur. Olmaz denen şey başarılmıştır. " 657 zinciri " sendikaların
fiilen kurulmasıyla kırılmış, sendikaların meşruluğu oligarşiye de kabul
ettirilmiştir, ki bir adım sonrasında oligarşi sendikaların yasallığını da kabul
etmek zorunda kalmıştır.



Biz diyoruz ki; tarihsel gelişimi itibarıyla memur sendikaları devletin
icazetiyle kurulmadı. Devletin kamu emekçileri içindeki adamları ya da
Amerika'da eğitim görmüş sendikacılar tarafından da kurulmadı. Bedeller
ödendi, mücadele edildi, yasalar, yasaklar aşıldı, öyle kuruldu.



Biz diyoruz ki; devrimci memurlar inançsız bir çok kesimin varlığına
rağmen meşruluklarını esas alarak mücadeleyi bu anlayışla büyüttüler. Geniş
memur kitlesini pasifize eden, onları örgütlülükten, eylemden uzak tutan "biz
devlet memuruyuz" anlayışıda büyük ölçüde böyle kırıldı ve mücadelenin, örgütlemenin önü açıldı.



Biz diyoruz ki; devrimci memurlar, kendilerine ve kamu emekçilerine
güvendiler. İcazetçi, kendine güvenmeyen politikalar yerine öz güçlerine güvenen
politikalar izlediler. Kamu emekçilerinden öğrendiler-öğrettiler, sorunun çözümünü
kendi dışlarında aramadılar.

 Biz diyoruz ki; reformizm oligarşiye karşı mücadelede meşruluğu değil,
yasallığı esas aldı. Yasallık adına meşru mücadelede biçimlerini reddeder,
icazetçi anlayışa hapsolur. Oysa memur hareketini geliştiren, onu kitlesel bir
güç haline getiren, meşruluklarını her koşulda savunmuş olmalarıdır.

 Biz diyoruz ki; kamu emekçileri ülkemizde ilkleri gerçekleştirdi. Birçok
kitle eylemleri, direnişleri sergiledi. Devrimci memur hareketinin önderliğinde
peş peşe Kam-Sen, Bem-Sen ve Sağlık-Sen kuruldu. Memur hareketi her geçen
gün kitleselleşti. Hak alma eylemleri, sendikalar yaygınlaştı.
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İRADE ÇATIŞMAMIZIN ÖZÜ:
KARAR VERME GÜCÜ
KİMDE OLACAK?

Sayı: 541

Yürüyüş
2 Ekim
2016

24

Gecekondu mahallelerimizde düşmanla büyük bir irade savaşı sürdürüyoruz.
Yeni sömürge bir ülkede her şey
bir irade çatışması şeklinde yaşanır.
Halkın iradesi ile oligarşik faşist
devletin iradesi.
Halk olarak kendi mahallelerimizde, düşmanın iradesini kırıp kendi
irademizi hakim kılmak istiyoruz.
Bunun örgütlenmelerini yaratıyoruz.
Bu örgütlenmelerimizin belli başlıları,
Halk Meclislerimiz, Halk Komitelerimiz, Halk Milislerimiz, derneklerimiz, kültür merkezlerimiz... vb.
dir.
Düşman, kurumlarımıza saldırırken, yıkarken bizim irademizi kırmak
istiyor, kendi iradesini dayatıyor.
Nedir irade?
“Bir şeyi yapıp yapmamaya karar
verebilme gücü”
Mahallelerimizde düşmanla çatışmamızın özü de bu olmuştur.
Son günlerde bu çatışmanın düğümlendiği noktalardan birisi düşmanın yıktığı kurumlarımızın molozlarını kaldırmamızı engellemesi
olmuştur. Bu çatışmayı kazanmak,
gelecek çatışmaları da etkileyen, belirleyen bir önemde olacaktır.
İrade çatışmasında bu özellik çok
belirgindir. Savaş tekdüze değildir.
Savaş esas olarak bir tarafın diğer
tarafa iradesini kabul ettirmesi için
yapılır. İrade savaşı askeri alanda
sürebileceği gibi, çeşitli alanlardaki
direnişlerde de sürdürülebilir.
Düşman kimi zaman irademizi kırmak
için, irade dayatmasını
en alt düzeyde sürdürebilir. Bilir ki karşısındaki güce büyük tavizler verdirmek kolay
olmayabilir. Ama, küçük tavizler istediğinde,
en zayıf güçleri ağına
düşürebilir ve geri adım
atılmasını sağlayabilir.

En zayıf güçler “bunda
ne var ki, böylesi küçük
bir taviz için düşmanla
çatışmaya, bedel ödemeye, ölmeye öldürmeye
değer mi?” diyebilir, direniş saflarında bozgun
yaratmak için harekete
geçebilir, etkili olup direniş saflarına küçük de
olsa bir geri adım attırırlarsa, en geri düzeyde
de olsa düşmanın iradesini kabul ettirirlerse bunun arkası gelir.
Düşman bilir ki iradesi biraz da
olsa kırılmış bir güç, daha büyük tavizleri de kabul edecek, iradesinin
tümüyle kırılmasına kadar gidecek
yolu açmış olacaktır. Mahallelerimizde molozların kaldırılmasının engellenmesi işte böylesi bir irade çatışmasına dönüştürülmüştür.
O halde, molozlar üzerinden süren
irade çatışmasını kazanmalıyız.

Düşmanın İradesinin
Karşısına,
Halkın İradesini;
Düşmanın Gücü
Karşısına, Halkın Gücünü
Çıkarmalıyız
Bu irade çatışmasını kazanmanın
temel yolu, halkın gücünü ve iradesini
düşmanın gücü ve iradesinin karşısına
çıkarabilmektir. Halkın gücünün kar-
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şısında hiçbir gücün, halkın iradesinin
karşısında hiçbir iradenin kazanma
şansı yoktur. Öncelikle bu gerçeği
bilince çıkarmamız, buna inanmamız
gerekir. Bilinir, inanmak bilmektir.
O halde, tarihi bileceğiz, dünya halklarının tarihini, kendi tarihimizi bileceğiz. Göreceğiz ki halkla karşı
karşıya gelen güçler, ne kadar büyük,
ne kadar zalim olursa olsunlar, kaybetmekten kurtulamamışlardır.
Sorun, halk güçlerinin örgütlenmesi ve organize edilmesi sorunudur.
Halka inanmak, halkı örgütlemeyi
getirecektir.
Molozlar üzerinden süren irade çatışmamızda da halkı örgütleyeceğiz.
Nasıl?
Öncelikle halka, molozlar üzerinden süren irade çatışmasını kavratacağız. Halka, mahallelerimizde
süren irade çatışmasının önemini, bu
çatışmayı halkın kazanmasının önemini kavratacağız. Düşmanın iradesi
hakim olursa, mahallelerde halk için yaşam
büyük bir zindana dönüşür. Baskı ve zulüm
katlanılamaz boyutlara
ulaşır. Bunu anlatabilmeliyiz. Fakat, düşmanın iradesi kırılabilir,
bunu kavratabilmeliyiz.
Düşmanın iradesi kırılırsa, halkın iradesi düşmana kabul ettirilirse;
hem halkın iktidarına

giden yolda bir adım atılmış olur, hem de halk kendi yaşamını örgütleyebilir, kendi sorunlarını çözebilir. Yani
yaşamı bugünden, bugünkünden çok daha iyi olabilir.
Halka kavrattığımızda bilelim ki, sonrası kolaydır.
Sonrası halkın komiteler altında örgütlenmesi, seferber
edilmesidir. Bunu başarmak kolay olacaktır.
Molozları kaldırmak için halkın içinde olduğu çok
çeşitli direnişler, eylemler örgütlenebilir. Çok değişik
yaratıcı ve etkili yöntemler bulunabilir. İçinde halk olduğunda, değil molozların kaldırılması, üstesinden gelinemeyecek hiç bir sorun yoktur.
Sonuç olarak;
Molozların kaldırılmasını bir irade çatışması olarak
ele almalıyız.
Bu irade çatışmasını kazanmak için halkı örgütlemeli
ve seferber etmeliyiz.

Kitle çalışması,
halkı devrime kazanmaktır.
İnsan kazanmaktır.
Örgütlenmektir.
Çoğalmaktır.
Bir kazağın ilmek ilmek örülmesi gibi,
insan insan, ev ev, mahalle mahalle,
iş yeri iş yeri, okul okul, köy köy,
şehir şehir çoğalmak ve iktidarı almak
için gereken güce ulaşmaktır.
Emek, sabır ve ısrardır.
Eğitilmek ve eğitmektir.
Öğrenmek-öğretmek-öğrenmeköğretmektir. Plan ve programdır.

HASTA YOLDAŞA DAİR
Duyduk ki dövüşüyorsun yine
Ama bu kez hastalık illetiyle...
Dövüşmek, teslim olmamaktır
Hastalığa bile...
Ki düşmandır bize
Bizi kavgadan alıkoyan her neyse
Hangi engelse bu
Neşter, ilaç ve irade
Dövüşerek yeneceksin düşmanı
Ve aklından çıkartma sakın
Zafer haberini bekler yoldaşların...
Ümit İlter

Düşman politikaları karşısında
onu bozacak kararlılık ve iradeyi
gösteremeyenler
UMUTSUZLAŞIRLAR.
Direnenler, umutlu ve iyimserdir.
KISSADAN HİSSE:

Sarı Öküz
Ormanın birinde aslanlar toplanmış.
“Açlıktan öleceğiz. Maymuna saldırsak ağaca
kaçıyor; Fillerse fazla büyük. Ceylanlar hızlı,
kuş uçuyor, ne yapsak” demişler. Bir tanesi
“en iyisi, öküzlere saldıralım” demiş. “İri yarı
görünüyorlar ama ne pençeleri var, ne dişleri
diş… Tam dişimize göre!” Olur mu? Olur.
Hücum! Öküz, öyle yabana atılacak hayvan
değilmiş meğer… Topluca savunma yapıyorlar,
püskürtüyorlarmış.
Aslanlar “tilkiye danışalım” demişler. Tilki
“beni, öküzlerin yaşadığı zengin otlakların
prensi yapın, işinizi halledeyim…” demiş.
Tilki, elinde beyaz bayrakla öküzlere gitmiş,
“Saygıdeğer öküzler” demiş, “Aslında aslanlar
uysaldır, sizi de çok seviyorlar… Ama; şu aranızdaki sarı öküz var ya, sarı öküz, işte sorun
o… Görünce tahrik oluyorlar, canları çekiyor,
verin şu sarı öküzü, huzur içinde yaşayın! ”
Verivermişler sarı öküzü… Aslanlar da afiyetle
yemiş. Bir gün, iki gün… Tilki gene gelmiş.
“Bakın gördüğünüz gibi, saldırılar kesildi,
mutlu mutlu yaşıyorsunuz” demiş.
Ve eklemiş: “ama şu var ya benekli öküz
benekli öküz, o burada olduğu sürece size
rahat yüzü yok. Canları çekiyor, verin, kurtulun!”
Öküz heyeti düşünmüş, “otlağın selameti
için” teslim etmiş benekli öküzü…
Tilki gene gelmiş. Kuyruğu uzun olanı… Burnu
beyaz olanı… Tombul olanı… Tek tek alıp, gitmiş.
Bir gün… Artık tilki gelmemiş! Doğrudan
aslan gelmiş. İstediğini almış.
Otların arasında tir tir titreyen, tek tük
kalmış öküzler, “keşke sarı öküzü vermeseydik”
demişler ama iş işten geçmiş.
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Halkın
Hukuk
Bürosu

Bayrampaşa Hapishanesi 19 Aralık Katliam Davası
15 Yıl Boyunca Jandarma Genel Komutanlığı Katilleri
Korumaya ve Gizlemeye Çalıştı

KATİLLERİ KORUMA GÖREVİNİ ŞİMDİ
MAHKEMELER DEVAM ETTİRİYOR
“Yanıyor duvarlar, beton yanıyor
Bombalar yağıyor duman çöküyor
Cehennemi dünyada yaşıyoruz
biz
Kahkahalar atıyor zebanilerimiz
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Biz altı kadındık mapus damında
Açlığımızla yürürdük halkın bağrına
Yüreğimiz yanarken vatan aşkıyla
Bedenimizi yaktılar kahkahalarla”
Bu vatanı canından çok sevenlerden, “aynı hasretler için ölebilenlerden korkar bu düzen” her
daim. Yok edemedikleri bu korkuyu
savuşturmanın yolu tektir:
KATLİAM!
19 - 22 Aralık 2000 tarihinde
dünyada benzeri görülmemiş bir
biçimde katlettiler devrimci tutsakları. 20 hapishaneye eş zamanlı yapılan ve adına “Hayata Dönüş” dedikleri operasyon ile 28 devrimciyi
katlettiler. Sadece Bayrampaşa Hapishanesi’nde 12 kişiyi katlettiler.
6 kadını kimyasal niteliği bilinmeyen
bombalarla diri diri yaktılar. Suçlarını aklamak için de tutuklu ve
hükümlüler hakkında dava açıldı.
Hapishane kapıları mühürlendi bilirkişi araştırması ve keşif yapılması
için. Ne var ki o mühür adalet bakanlığı tarafından yasağa aykırı biçimde açıldı ve hapishanenin tadilatı
yapıldı. Böylece delilleri yok ettiler.

Asıl Sorumluları
Hep Sakladılar
10 yıl boyunca sanıklar hakkında
dava açılması için yapılmayan eylem, verilmeyen dilekçe kalmadı.
10 yıl sonra 39 asker hakkında dava
açılabildi. Hakkında dava açılan 39
asker sıradan er idi. 39 er’i yargılayarak kendini aklamaya çalıştı
devlet.
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Operasyonda müdahale ekibi
olan birlik JÖAK(Jandarma Özel
Asayiş Komutanlığı) isimli özel bir
birlikti. Bu birliğin kimlik bilgileri
13 yıl boyunca gizlendi. Jandarma
Genel Komutanlığı arşiv kayıtlarında
operasyona katılan birliklerin listesi
olmadığını iddia edip durdu. Yalan
söylüyorlardı tabi ki. Katilleri korumak için adli mercileri yanılttılar.
Delilleri sakladılar. Ama 15 yıl sonra
işte bin bir yalan söyleyerek sakladıkları listeyi açıklamak zorunda
kaldılar. Listede yer alan 196 JÖAK
askeri hakkında dava açıldı. Dava
açıldı fakat bu defa Jandarma Genel
Komutanlığının koruma, aklama,
gizleme görevini mahkeme üstlendi.
İddianameye göre katiller müebbet
ağır hapis cezası ile yargılanıyorlar.
Bu sevk maddesine göre mahkeme
heyeti önünde sorgulanmalılar. Fakat
mahkeme sanıkları huzura getirmemekte ısrar ediyor. İstanbul’da bulunan sanıklar mahkemeye gelmeyi
tenezzül etmiyorlar. Başka ilde olan
sanıklar ise SEGBİS adı verilen görüntülü ve sesli sistem ile duruşmaya
katılıyorlar. Ne avukatlar onlara soru
sorabiliyor ne de mahkeme doğru
düzgün sorgu yapıyor. Teknik yetersizlik sağlıklı bir sorgu yapılmasını
engellediği gibi, sanığın yalan söyleyip söylemediği de tespit edilemiyor.
Her şey bir yana sanıkların bir
araya gelmesi, yüzleştirilmesi, müştekilerin onlara soru sorma ve müştekilerin sanıkları teşhis etme hakkı
vardır. Bunların hiçbirisi sağlanamıyor. Örneğin 22 Eylül 2016 tarihinde görülen duruşmaya sadece
iki müşteki ve 1 sanık katıldı. SEGBİS yoluyla ise üç ayrı sanık daha
dinlenmeye çalışıldı. Yüzlerce jandarma görevlisinin yargılandığı davaya sanık getirtemiyor mahkeme.
Çok ağır cezalarla yargılandıkları
halde sudan gerekçelerle duruşmaya
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mazeret gönderebilmektedir sanıklar.
Müşteki vekillerin talepleri kabul
edilmemekte, yargılama göstermelik
olarak ilerlemektedir. 12 kişinin
katledildiği bir davada mahkeme
başkanı dosyayı bilmiyor ve müşteki
avukatların sanıklara soracağı soruları engellemeye çalışıyordu. Hatta
öyle bir noktaya geldiki bir ara
sanık adına cevap vermeye başlamıştı.
Müştekilerin anlatımlarına, operasyon değerlendirmelerine ise propaganda yapmak olarak nitelendirip
kesmeye çalışmıştı. Mahkemeye
katılan müşteki Mesude Pehlivan,
mahkemenin tutumuna aldırış etmeden operasyonun tüm ayrıntılarını
anlattı.
Sanıkları bu kadar koruyan, müşteki anlatımlarına propaganda diyen
bir mahkemeden adalet çıkar mı?
Katillerin tutuklanmadığı, sorgulanamadığı, mahkeme huzuruna getirilmediği, duruşmayı zamana yayarak zaman aşımı ile düşürmeye
çalışan bir mahkeme gerçek bir
mahkeme midir? Gerçeği araştırmak
yerine gerçeğin üzerini örtmeye çalışan “yargılama”ya halk güvenir
mi? Hayır.
Peki bu böyle diye hakkımızı
savunmaktan, adalet istemekten,
katillerin peşine düşmekten, hesap
soruluncaya kadar peşlerinde olacağımızı anlatmaktan vazgeçecek
miyiz? Yine hayır. Suçu, suçları,
ne istediğimizi, kiminle mücadele
ettiğimizi, neden adaletsizliği büyüttüklerini, neden katliamın üstünü
örtmeye çalıştıklarını biliyoruz. Şairin dediği gibi;
Çünkü ölüm vurdu damgasını
alınlarına/çürüyen diş, dökülen et
/bir daha geri dönmemek üzere yıkılıp gidecekler.
Sınıflı toplumların tarihi boyunca
hukukun işlevi değişmemiştir.
Yüzyıllar içinde mahkemelerde

ve usul kurallarında meydana gelen
şekilsel farklılıklar, halkların mücadelesinin sonucu olarak gündeme
gelse de özünde, yargının baskı ve
tahakküm kurma hedefinden sapılmamıştır.
Hukuk, en basit haliyle, egemenlerin yasa haline getirilmiş iradesi
olarak tanımlanabilir. Bu iradeyi
halka dayatacak güç ise mahkemeler,
hakim ve savcılardır. O halde kendilerine yargılama ve cezalandırma
yetkisi verilen yargı mensupları egemenlerin istek ve çıkarları doğrultusunda hareket etmek, halkı sindirmek
görevini icra ederler.
15 Temmuz darbe girişimi sonrası
ilan edilen olağanüstü hal ve çıkarılan
kanun hükmünde kararnamelerle ceza
muhakeme kurallarında da değişiklikler yapıldı.
Kısa adı SEGBIS olan “ses ve
görüntü bilişim sistemi”, sanığın lehine olan durumlarda, sanığın talebi
varsa elbette kullanılabilir. Nitekim,
bir süre öncesine kadar SEGBIS istemeyen sanıkların duruşmada hazır
bulundurulmalarının zorunlu olduğu
yargıtay tarafından karar haline getirilmişti. Ancak yeni düzenlemelerle,
sanığın mahkemeye gelip, kararı verecek mahkeme karşısında, yüz yü-

zelik ilkesi gereğince ifade verme
hakkı bu değişikliklerle gasp edilmiştir.
Yine savunma hakkı da kısıtlanıp,
üç avukattan fazla avukatla temsil
edilme hakkı yargılananların ellerinden alınmıştır.
Gizli tanıklık gibi hukukdışı bir
uygulamadan sonra sanıklar da mahkeme ile yüz yüze gelmeden mi kararlar verilecek? Oysa yüz yüzelik
ilkesi evrensel bir ceza muhakeme
kuralıdır.
Mevcut faşist yasa ve usul kuralları AKP’ye yetmemiş olacak ki duruşmalarda iddianame okunma zorunluluğunu da ortadan kaldırmak
için yasa değiştirme çalışmalarına
başladılar. Bunun sebebi iddianamenin okunmasıyla geçirilen zamandan
tasarruf edilmesiymiş. Yani AKP nin,
zamanı çok dar.
İddianame, yargılamanın dayandığı suçları, deliller ortaya konmak
suretiyle, neden ve sonuçlarıyla irdelendiği ve cezaların belirlendiği
talep içeren hukuki metindir. İddianame sanığın lehine ve aleyhine olan
hususları düzenlemek ve suç vasıflandırması yapmak durumundadır.
Bu belgenin varlığı kişiye görünürde
de olsa bir hukuki güvence sağlar.

Kendisini savunma imkanı verir. İddianame metni, modern ceza yargılamalarını Ortaçağ engizisyon yargılamalarından ayıran en temel unsurdur.
Hal böyleyken iddianame okumamak demek, “ben her şeyi kendi
keyfimce yaparım”demektir. Ortaçağ’ın engizisyon mahkemelerinde
de suçlanan kişi isnat edilen suçu
bilmediği gibi kendini savunma hakkına da sahip değildi.
Yine davanın mahkeme dışında
başka yerlerde de yapılmasının önü
açılmak istenmektedir. Bunun için
de yasa değişikliği hazırlıkları yapıldığı basına yansımış durumdadır.
Bundaki amaç da yine yargılamaları,
yeri önceden bilinen adliyelerin dışında ve halka açık olmayan şekilde
yapmaktır. Amaç yargılamanın işkencehanelere, nezarethanelere, hapishanelere taşınmasıdır.
AKP hangi değişikliği yaparsa
yapsın, halkın haklar ve özgürlük
mücadelesini sindiremeyecektir. bugüne kadar nasıl ki haklar kan ve
can bedeli kazanıldı, yine direne direne, öle vurula geri alınacaktır. Ne
hukuk ne polisiye önlemlerle AKP
sona doğru yaklaşmaktan kurtulamayacaktır.
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Ulucanlar Katliamını Unutmadık Unutturmayacağız!
Devrimci İşçi Hareketi, 26 Eylül 1999’da Ankara
Ulucanlar Hapishanesi’nde on devrimcinin katledilmesinin yıl dönümünde açıklama yaptı. Açıklamada: “Katliamın nedeni kaldıkları koğuşun sağlıklı
olmadığı yan koğuşun kendilerine açılmasını istemeleriydi. Bu nedenle katledildi on devrimci. Dönemin bakanlarından Sema Pişkinsüt yaptığı incelemeden sonra kendi hükümetlerinin yaptığı katliam
için “vahşet” demişti.
Evet, vahşet yaşanmıştı Ulucanlar’da. İsmet Kavaklıoğlu testere ile kesilmişti hapishanenin hamamında. Katliamın nedeni esas olarak koğuş sorunu
değildir, tabi ki bahanesi odur. O dönemin iktidarı
Ecevit hükümeti emperyalistlere rüştünü ispat etmek
ve ekonomik politikalarını uygulamak için, halka
gözdağı vermek istediği için, halkın öncüleri devrimcileri katletti. Sandı ki devrimciler katledilince
biter. Onlarca defa öldük daha sonra. Ve bitiremedi
katil devlet. Bundan sonra da bitiremeyecek” denildi.

Ankara’da Birlik ve Beraberlik Yemeği
25 Eylül'de gerçekleştirildi
60 kişinin katıldığı yemekten sonra
Ulucanlar Katliamı
yıldönümü olması
nedeniyle bir anma
gerçekleştirildi. Anmada döneme tanıklık eden TAYAD’lılar yaşadıklarını anlattı, Pablo Neruda’nın Bir Ceza İstiyorum şiiri okundu.
Saygı duruşundan sonra anma sona erdirildi. "Sorunlarımız
nelerdir, örgütlenmememizi büyütmek için neler yapabiliriz"
konuları üzerine bir toplantı yapıldı, kararlar alındı, toplantıların düzenlileşmesi üzerine konuşuldu.
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Sol’un
Köşe Taşları
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REFORMİZMİN
MEŞRULUK ÖLÇÜSÜ,
FAŞİZMİN
HUKUKU OLMUŞTUR!

Reformizmin kendi meşruluğuna inancı yoktur. Burjuva
rine yönelik saldırı programları oluşturup uygular. Ki
düzen bile, çoğu zaman kendi yasalarına uymaz. Kendi
60 binin üzerinde eğitim emekçisini, 2500 akademisyeni
çıkarına uygun olan neyse onu yapar. Ama reformizm
sorgusuzca açığa alıp ihraç etmeden önce de faşizmin
halkın çıkarına uygun olanı yapmaz. Kendini, faşizmin
toplumu aydınlatmayı dert edindiği söylenemez. Ki fayasalarına uymak zorunda hisseder.
şizme “toplumu nasıl aydınlatacaksınız” diye soru
Reformizmin açmazı buradadır.
sormak, faşizm gerçeğinden
Reformizmin bu tavrının
bihaber değilseniz eğer, düzen
nedeni, düzene kendisini kaReformizmin kendi meşruluğuna içi ve sivil toplumcu bir annıtlamaya çalışmasıdır:
layışla muhalefet yapıyorsuinancı yoktur. Burjuva düzen bile
“Bakın ben ne kadar manuz demektir.
kulüm... Sizin yasalarınıza çoğu zaman kendi yasalarına uymaz.
sizden bile daha saygılıyım...” Kendi çıkarına uygun olan neyse onu Avrupa
Bu yanıyla, sözkonusu olan;
Emperyalizminden
yapar. Ama reformizm halkın
düzenden icazet dilenmenin
Medet Uman
çıkarına uygun olanı yapmaz.
bir biçimidir.
Kendini, faşizmin yasalarına uymak HDP Gerçeği...
HDP’li belediyelere kayAşağıdaki haberi okuyunca
yum atanması sürecinde de rezorunda hisseder.
Avrupa
yakasında mektup
formizmin meşruluk sorunu ve
Reformizmin
açmazı
buradadır.
yazılmadık
kimseyi bırakçarpıklığı bütün açıklığıyla ormamışlar diye düşünüyorsunuz
(...)
taya çıkmıştır.
ister istemez:
“Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 30
“... Batman Milletvekilleri
Figen Yüksekdağ
Ağustos’ta tutuklanan Lice Belediyesi Ayşe Acar Başaran, Mehmet
Faşizme Soruyor:
Eş Başkanı Harun Erkuş’un yerine
Ali Aslan, Saadet Becerekli,
Toplumu Nasıl
belediye meclis üyeliğine Abdulkadir DBP’li il ve ilçe belediye eş
Aydınlatacaksınız?..
başkanları ile il ve ilçe meclis
Tunçok
adlı
korucu
atandı.
HDP Eş Genel Başkanı Fiüyeleri, halk iradesi ile seçilTunçok’un ilçeye bağlı Üçdamlalar
gen Yüksekdağ önce bir dumişlere yönelik hukuksuzluğa
rum tespiti yapıyor ardından
köyünde koruculuk yaptığı
dikkat çekmek için, Birleşmiş
da soruyor: “... 60 binin üzeMilletler (BM) İnsan Hakları
öğrenildi.”
rinde eğitim emekçisini, 2500
Komiseri Zeid Ra’ad Zeid El
Kayyum atanması yetmiyormuş
akademisyeni sorgusuzca açıHüseyin, Savunma Politikası
gibi, AKP’li başkan adaylarına altın
ğa alıp ihraç ederseniz, topYüksek Temsilcisi Federica
lumu nasıl aydınlatacaksıMogherini, AP Türkiye Ratepside sunuluyor koltuklar. Biraz
nız?” (26 Eylül 2016 Cumportöru Kati Piri, Avrupa Kokaba davranıyorlar ama sonuçta
huriyet)
misyonu Genişleme Komisfaşizmin
gereğini
yapıyorlar.
Böylece
Faşizmin toplumu aydınyoneri Johannes Hahn, AP
burjuva yasallığı alt üst edilmiş
latma gibi bir sorunu yokken,
Başkanı Martin Schulz, KonFigen Yüksekdağ faşizmin
gre Yerel Yönetimler Odası
oluyor. Dilediğini atıyor dilediğini
toplumu nasıl aydınlatacağını
Başkanı Anders Knape, Avalıyor... (...)
dert ediniyor. Faşizmin halka
rupa Konseyi Yerel ve Bölgesel
Görünürde bile olsa bir tarafsızlık Yönetimler Kongresi Başkanı
yapmayacağı düşmanlık yoktur. “Toplumu aydınlatmak”
yok. İşte bu yaklaşım karşısında
Jean-Claude Frécon, Avrupa
gibi ulvi amaçları yoktur. AkKonseyi Genel Sekreteri
reformizm “seçimler yaparız” vb
sine toplum içindeki halk keThorbjorn Johansen ile Avdemek dışında bir şey diyemiyor.
simlerini ezip esaret ve cehalet
rupa Konseyi İnsan Hakları
Halbuki,
seçimler
bu
ülkede
çözüm
içinde bırakmaktır onun amaKomiseri Nils Muiznieks’e,
cı.
belediyelere kayyum atanmaolsaydı, kendileri 7 Haziran’daki
Bu amaçla halk kesimlesına ilişkin bir bilgilendirme
hezimetten ders çıkarırlardı.
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oyununu kabullenmeye götürüyor.
mektubu kaleme aldı. DayaAmed
Büyükşehir
Belediyesi
Ve böylece meşruluk, sandıkta
nışma çağrısı yapılan mektupta, uluslararası heyetlerin Eşbaşkanı Gülten Kışanak , seçilmiş aranıyor. “Tekrar sandık kuralım”
demek bunun ifadesidir. Kırk kere
Batman’a gelerek durumu yebelediye eşbaşkanlarının yerine
sandık kur, faşizmin o sandıktan
rinde incelemeleri daveti de
kayyum atamanın darbe olduğunu çıkacak sonuçlar umurunda olmaz.
iletildi.”
belirtip şöyle diyor: “... Kayyum
Yeri gelir, o sandığı devirip çıkan
Gelecekler, inceleyecekler
sonuçları da tanımaz. 7 Haziran
ve sizi haklı bularak faşizme
atanan yerlerde derhal seçim
genel seçimlerinden sonra da bunu
parmak sallayacaklar, öyle mi?
yapılması gerekir. Bu darbeyi
yaptı, nitekim şimdi de bunu yaPekala, aylar önce Kürdisancak halk ortadan kaldırabilir.
pıyor.
tan’da kentler, mahalleler içinAmed Büyükşehir Belediyesi
deki insanlarla birlikte yakılıp
Onu da seçimle yapacak... Hukuki
Eş
başkanı Gülten Kışanak, seyıkıldığında ne yaptı Avrupa
anlamında da bir garabettir.
çilmiş belediye eşbaşkanlarının
Birliği? Hiçbir şey! değil mi...
Gerçek işte budur: Emperya- Rezalet bir durumla karşı karşıyız.” yerine kayyum atamanın darbe
Demokrasicilik oyununun aracı olduğunu belirtip şöyle diyor: “...
listler için halkların yaşadığı
değil, kendi çıkarlarıdır belirolan “sandık” halkın özlemlerinin Kayyum atanan yerlerde derhal
leyici olan. Böyle olduğu içintabutudur. Halkın arayışı dörtbeş seçim yapılması gerekir. Bu darbeyi ancak halk ortadan kaldıradir ki, katliamlar yapılırken
yılda bir o sandığa gömülür. Halkı bilir. Onu da seçimle yapacak...
kıllarını bile kıpırdatmamışlardır. Ki ülkemizde dökülen aldatmanın, oyalamanın aracından Hukuki anlamında da bir garaher damladan, faşizmin uy- başka bir şey değildir o tabut. Kürt bettir. Rezalet bir durumla karşı
karşıyız.”
guladığı her türlü halk düşmanı
milliyetçiliği bu oyuna dahil
Demokrasicilik oyununun arapolitikadan Avrupa Birliği de
olmaktan
başka
bir
çaresi
cı olan “sandık” halkın özlemlesorumludur. Bu gerçek unurinin tabutudur. Halkın arayışı
tulursa, cellatlarınızın efendiolmadığını bir kez de böyle ispat
dört-beş yılda bir o sandığa gölerinden “dayanışma” çağrısı
etmiş oluyor.
mülür. Halkı aldatmanın, oyalayapma çarpıklığına savrulurmanın aracından başka bir şey
sunuz.
değildir o tabut. Kürt milliyetçiliği
Bu çarpıklık bir tercihtir.
bu oyuna dahil olmaktan başka bir çaresi olmadığını
Reformizmin tercihidir sözkonusu olan. Anti-emperyalist
bir kez de böyle ispat etmiş oluyor.
çizgiden uzağa düşenlerin kaçınılmaz olarak vardığı
sonuç budur: Emperyalistlerden medet umulur... Ki
Faşizmin Uygulamalarına Karşı
Kürt milliyetçiliğinin çok uzun zamandır emperyalistReformizmin Acizliği...
lerden medet umduğu bilinmektedir.
Faşizm, yeri geldiğinde kendi yasasına uymaz... Yeri
Demokrasicilik Oyununun aracı olan
gelir anayasa bir defa, on defa, bin defa... delinir. Ve elSeçim Sandığı
bette, faşizm yazılı hiç bir kurala uymadan halk düşmanlığının gereği neyse onu yapar. HDP’li belediyelere
Halkın Özlemlerinin Tabutudur
kayyum atanmasının ardından yaşananlar da böyledir.
Belediyelerine kayyum atanan Demokratik Bölgeler
Örneğin; “DBP’li Silopi Belediyesi’ne kayyum olarak
Partisi Eş başkanı Sebahat Tuncel, konuya ilişkin
atanan
Kaymakam Savaş Konak, yerel seçimde AKP’nin
ANF’ye yaptığı açıklamanın bir yerinde şöyle diyor:
belediye
başkan adayı olan Neşet Ökten’in yakınları
“... Bir an önce Kanun Hükmünde Kararname’nin
Abdullah ve Kemal Ökten’i belediye başkan yardımcılığı
geri çekilmesi ki çekilmiyorsa seçime gidilmesi gerekiyor.
görevlerine getirdi.”
Kanun Hükmünde Kararname normalde 1 ay boyunca
Bir başka örnek;
mecliste görüşülüp daha sonra uygulamaya geçmesi
“Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 30 Ağustos’ta tutuklanan
gerekiyor ama AKP hükümeti hızla uygulamaya koydu.
Lice Belediyesi Eş Başkanı Harun Erkuş’un yerine beKHK ile anayasadaki haklarını kullanmasını engelliyor.
lediye meclis üyeliğine Abdulkadir Tunçok adlı korucu
Şu an AKP hükümeti anayasal suç işliyor ama bunu
atandı. Tunçok’un ilçeye bağlı Üçdamlalar köyünde
başka bir yasa ile yapıyor.”
koruculuk yaptığı öğrenildi.”
Görüldüğü gibi refomizmin seçim dışında bir alternatifi
Kayyum atanması yetmiyormuş gibi, AKP’li başkan
yoktur. Ve dahası, faşizmin anayasasına AKP’den daha
adaylarına
altın tepside sunuluyor koltuklar. Biraz kaba
sıkı sarılıyor. Oysa AKP, anayasal suç işlemekten öte
davranıyorlar ama sonuçta faşizmin gereğini yapıyorlar.
halka karşı suç işliyor.
Böylece burjuva yasallığı alt üst edilmiş oluyor. DiReformizmin meşruluk arayışı, onu demokrasicilik
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lediğini atıyor, dilediğini alıyor... Açıkça belediyeleri
kendi kadrolarım, korucularım ya da katillerim için
kullanabilirim ya da rant aracı haline getiririm diyor.
Görünürde bile olsa bir tarafsızlık vb. yok.
İşte bu yaklaşım karşısında reformizm “seçimler
yaparız” vb. demek dışında bir şey diyemiyor. Halbuki,
seçimler bu ülkede çözüm olsaydı, kendileri 7 Haziran’daki hezimetten ders çıkarırlardı. Çünkü, Tayyip
Erdoğan açıktan bütün burjuva yasalarını hiçe sayarak
seçim sonuçlarını iptal ettirdi ve yeni bir seçim yapıldı.
Burjuvazinin en temel yasaları, seçim hukuku vb. pervasızca yok edildi. Ama reformizm paşa paşa Kasım
seçimlerine gitti. Sonuçta burjuva yasaların verdiği
hakları savunmak için bile olsa direnmek gerekiyor.

Reformizm, Faşizmin Hukukuna
Aşıktır...
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Reformistlerin meşruluk sorunu onları faşizmin hukukuna adeta “aşık” etmiştir. Öyle ki, hukuksuzluğa
dayanamazlar. Faşizmin hukukunun dışına çıkılmasına
katlanamazlar. Faşizmin herhangi bir icraatı “hukuksuz”
oldu mu, işte bu tahammülsüzlükle feryat ederler hemen.
Faşizmi kendi hukukuna uymaya çağırırlar.
Böyle değilse eğer, neden bunca “hukuksuzluk” vurgusu yaparlar... Bunun son örneği belediyelere kayyum
atanmasıyla birlikte yaptıkları açıklamalarda somutlandı.
Kayyum atanması “hukuksuz” deyip durdular. Sivil
toplumcu bir yaklaşımdır bu. Karşı çıkışını bile, karşılaştığı uygulamanın faşizmin hukukuna uygun olup olmamasına dayandırmaya çalışan, bir meşruluk sorunudur
yaşadıkları.
Ölçünüz faşizmin hukuku ile uygulamanın hukuksuzluğu olmuşsa, düzen içi olmuşsunuz demektir zaten.
Demokratik Bölgeler Partisi Eş başkanı Sebahat
Tuncel başkanlığında partinin Merkez Yürütme Kurulu
(MYK) üyeleri ile belediye eş başkanları belediyelere
kayyum atanması gündemiyle DBP Amed İl Örgütü’nde
toplanıp yaptıkları açıklamanın bir yerinde şöyle diyorlar:
“... Hukuk kurallarını yok sayan kayyum uygulamasına
karşı ulusal ve uluslararası hukuk mekanizmaları işletilecektir. Öncelikle Anayasa Mahkemesine başvurulacaktır.”
Faşizmin hukuk kurallarının yok sayılmasına tahammül edemeyip feryat figan halinde “ulusal ve uluslararası hukuk mekanizmaları”ndan icazet dileniyorlar.
Anayasa Mahkemesine başvurudan bir sonuç çıkmayacağını onlar da bilirler ama bu başvuruyu düzen içileşmekte rüştlerini ispatlamanın bir basamağı olarak kullanmanın derdindeler.

Düzenin Krizine Reformizmin
Çözüm Perspektifi...
Sebahat Tuncel, ANF’ye yaptığı açıklamanın bir yerinde şöyle diyor: “... Türkiye’de yaşanan kriz derin
bir sistem krizidir. Bu krizden çıkışın tek yolu ise demokratikleşmektir. Aksi takdirde bu kriz giderek derinleşecek
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ve daha derin bir kaosa dönüşecektir... AKP hükümeti
yarattığı bu krizi çözmek yerine yürüttüğü bu tekçi
politika krizi derinleştiriyor. Oysa bizim çözüm perspektifimiz Türkiye’nin önümüzdeki dönem demokratik
geleceği açısından da önemlidir. Bunu görmek yerine
iktidardakiler kendilerine tehdit olarak görüyor.”
Düzenin yönetememe krizinin nasıl çözüleceğinin
derdine düşmek size mi kaldı? Düzenin yönetememe
krizine çare olarak, demokrasicilik oyununu gösterip,
kendilerine de orada bir yer bulma çabasının zavallılığıdır
bu. Oligarşik düzenin içinde debelendiği krize çare
olarak önerdikleri “bizim çözüm perspektifimiz” oluyor.
Devrimci görev; düzenin krizine çözüm perspektifi
önermek değil, o krizi derinleştirip düzeni yerle bir etmektir. Kaderini düzene bağlayan sivil toplumcuların
yapamayacağı da elbette budur.

Faşizmin Hukukunu Ölçü Alanların
Gözü Kör Olur...
Faşizmin hukukunu ölçü almak, Kürt milliyetçilerinin
gerçekleri görmesini de engelleyebilmektedir. Örneğin
daha belediyelere kayyum atanmamış ama bunun tartışmalarının yaşandığı günlerde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk şöyle diyordu:
“... Mevcut hukuk içinde belediyelere kayyum atamaları
mümkün değil. Yasa ya da Anayasa değişikliği yapmaları
gerekir. Kayyumun atanması için belediye meclislerinin
feshedilmesi gerekir, Halkın iradesi ile seçilmiş meclisleri
nasıl feshedecekler. Zaten bir çok Belediye Başkanı arkadaşımız tutukludur. Kayyum olayının ne mevcut hukukta
yeri var, ne de demokrasi ile bağdaşır bir durumu yoktur.
Mecliste yeni bir yasa ve anayasa önerisi ile kayyumun
yolunu açmaya çalışma yönelik bir şeyler yapabilirler,
bunun da kolay olmadığını düşünüyorum. Hangi hukuka
göre bunu yapacaklar. Halkın iradesi ile seçilenlerin
devre dışı bırakılması hukukun tamamen devre dışı bırakılması anlamına gelir.”
Ahmet Türk’ün “... Hangi hukuka göre bunu yapacaklar” sorusuna hayatın cevabı açıktır: Faşizmin hukukuna göre...
Soruyor Ahmet Türk: “... Halkın iradesi ile seçilmiş
meclisleri nasıl feshedecekler” Cevap açıktır: Faşizmin
gereği olarak...
Açık olan şu ki; “... Kayyum olayının ne mevcut hukukta yeri var, ne de demokrasi ile bağdaşır bir durumu
yoktur.” diyebilmek için bu ülkede faşizmin varoluşundan
bihaber olmak gerekir. Elbette, bu “bihaber” olma
durumu bilinçli bir tercihtir. Kendileri düzen içi olunca
ülkeye demokrasi geleceğini zannedenlerin yaşadığı bir
“bihaber” olma durumudur bu.

Reformizmin
“3-D” Riyakarlığı...
Faşizmin AKP halinin artan saldırıları karşısında
KESK “3D” kampanyası başlatmış.
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hukuku içinde “Kanun HükReformizmin, oportünizmin, Kürt münde Kararname” diye bir
olgu da vardır. Uygulanan
milliyetçilerinin düzen içi reformist
budur.
anlayışları sonucu geldikleri durumun
Faşizmin hukukuna, var
oluşuna
bir bütün olarak karşı
çarpıklığıdır söz konusu olan.
çıkıp adalet aramazsanız reHem direniş hem diplomasi
formizmin sivil toplumculudiyorlar...
ğuna düşerek “demokrasicilik
Diplomasi demek düzenle
oyunu”nun hukukunu, kötünün iyisi olarak istersiniz.
uzlaşmak demektir... Hem uzlaşıp
Reformizmin, oportünizhem de direnemezsiniz... Ya da
min, Kürt milliyetçilerinin
sonucun uzlaşma olduğu direniş
düzen içi reformist anlayışları
sonucu geldikleri durumun
mümkün değildir... Direnişte
çarpıklığıdır söz konusu olan.
diplomasi denilen şey direnişin
Hem direniş hem diplosatılmasıdır. Ki KESK’in yaptığı
masi diyorlar...
direnişler hep bu anlayışın ürünü
Diplomasi demek düzenle
uzlaşmak
demektir... Hem uzolarak satılmıştır.
Reformizmin direnişten sözetmesi laşıp hem de direnemezsiniz...
Ya da sonucun uzlaşma olkitledeki öfkenin, tepkilerin düzen
duğu direniş mümkün değiliçine akıtılmasından başka bir şey
dir... Direnişte diplomasi denilen şey direnişin satılmasıdır.
değildir.
Direniş mi?
Ki KESK’in yaptığı direnişler
Hem direniş, dayanışma hem de
Reformizm için çok uzun
hep bu anlayışın ürünü olarak
diplomasi demek ara yol aramaktır. satılmıştır.
süreden bu yana, direniş sadece bir sözdür. Hem de geReformizmin direnişten
Çünkü, direnişin meşruluğuna
reği yapılmayan bir söz... Yeri
söz
etmesi; kitledeki öfkenin,
inançları yoktur. Öyle ki, direnişten
gelince söylerler ve... İşte o
tepkilerin düzen içine akıtılkadar! Ardını getirmez, ge- bahsetmek zorunda kaldıklarında bile masından başka bir şey dereğini yapmaz ve sadece söyhemen ardından diplomasi diyorlar. ğildir.
lemiş olmakla yetinirler. GörHem direniş, dayanışma
dünüz mü KESK yönetiminin
hem de diplomasi demek ara
herhangi bir direniş örgütletur. Açık olan şu ki, bunlar faşizmin
yol aramaktır. Çünkü, direnişin meşdiğini... Onca hak gasbı, baskı ve
ruluğuna inançları yoktur.
haksızlıklarına yönelik direniş örsaldırı karşısında ne yaptı AKP’nin
Öyle ki, direnişten bahsetmek
gütleyemezler. Yapacakları, sadece
“akil adamı” Lami Özgen?.. Hangi
zorunda kaldıklarında bile hemen
kitleleri oyalayıp kandırmaktan ibaret
direnişi örgütleyip faşizmden hesap
ardından diplomasi diyorlar.
olan sivil toplumcu girişimlerden
sordular?.. Faşizmin yarattığı hakibaret olacaktır.
SONUÇ OLARAK; Reformizsızlıklar karşısında emekçilerin hangi
Gerek bu açıklamada gerekse de
min kendi meşruluğuna inancı yokhakkını nasıl savundular?.. Bu sokayyum atanması sürecinin başından
tur. Olamaz da... Çünkü, meşruluk
ruların olumlu cevabı yoktur. İşte 1
itibaren başta HDP olmak üzere yademek, aynı zamanda iktidar iddiası
Mayıs 2016’da yaptıkları ortadadır:
pılan bütün açıklamalarda “hukukdemektir. Meşruluk demek, düzene
Faşizmin Taksim yasağına boyun
suzluk
ve
hukuksuzluğa
karşı
mükarşı uzlaşmazlık demektir. Meşruluk
eğip soldan destek olanlar bunlar
cadele”
vurgusu
vardır.
3-D
Kamdemek anti emperyalist, anti-faşist
değil miydi? Öyle ki, AKP’nin tepanyalarının “direniş” kısmında da
olmak demektir.
şekkürüne mazhar oldular.
Akılları fikirleri oligarşi ile uzbu
vurgu
yapılmış.
Öylesine
değil
Açık ki, 1 Mayıs Taksim’e sırtını
laşmak
olanların böylesi bir meşruelbette.
dönenlerin yüzü faşizme dönüktür.
luğu
sergilemeyecekleri
ve ancak
Bu kavramın seçilmiş olması bir
Bu durum değişmemiştir. Kamu
yeni bir seçimden bahsedecekleri
yaşadıkları meşruluk sorununun yanemekçilerinin yaşadığı bir dizi sorun
açıktır. Ki belediyelerine kayyum
sımasıdır.
karşısında gıkını çıkartmayan “müatanması süreci reformizmin ne denli
Bunların “hukuksuzluk” dediği
cadele” anlayışının direnişten bahdüzen içileştiğini somutlamıştır.
setmesinin hiçbir inandırıcılığı yokfaşizmin hukukudur. Ki faşizmin
Bu kapsamda KESK-Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca’nın yaptığı
açıklama şöyle:
“... Eğitim-Sen olarak haksız ve hukuksuz görevden ihraçlar ve açığa almalara karşı
3 D ile mücadele edeceğiz.
Bunlar;
Direniş: Oluşturduğumuz
eylem programları ile haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı
direneceğiz.
Dayanışma: Darbe süreciyle alakası olmayan tüm
mağdur eğitimcilerle maddi
ve manevi dayanışma içinde
olacağız.
Diplomasi: Milli Eğitim
Bakanlığı, siyasi partiler ve
ilgili kurumlarla haksız ve
hukuksuz uygulamaların bitirilmesi için görüşmeleri sürdüreceğiz...”

Sayı: 541

Yürüyüş
2 Ekim
2016

KUŞATMAYI YARACAĞIZ, GASP EDİLEN HAKLARIMIZI MUTLAKA ALACAĞIZ! 3 1

HALKLARIN KATİLİ AMERİKA
EMPERYALİZMİN KURBANI DEĞİL CELLADI OLACAĞIZ!

Emperyalizmin Yozlaştırma Politikasına

Teslim Olmayacağız

Onları Kendi Bataklığında Boğacağız!
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Emperyalizm halkları teslim alma
politikasını her gün daha da boyutlandırıyor. Bu durumda en başarılı
olduğu politikası, elbette ki “Yozlaştırma”dır. Yozlaştırma politikası dünya
halklarının bugünü ve geleceği için
önemli bir tehdittir.
21. yüzyıla “bilgisayar çağı” diyorlar. Bu tür ifadeler emperyalistlerin
dünya halklarının bilincini bulandırma
aracı, onları yozlaşma politikalarına
hazırlamak için kullandığı cümlelerdir.
Bugün baktığımızda teknoloji almış
başını gidiyor. Dokunmatik telefonlar,
bilgisayarlar, internet teknolojisi, 3G,
4G teknolojisi, bilgisayar ve telefon
oyunları, bunların hepsi emperyalizmin
halkların beynini gerçeklerden uzaklaştırmak, azgınca sömürmek için hayata geçirdiği uygulamalardır.
İnternet oyunları, oyun teknolojisi
alabildiğine yayılmıştır. İnternet ve
teknolojik aletler durmadan değişiyor,
gelişiyor ve emperyalizm bu şekilde
tüketim kültürünü de yaygınlaştırıyor.
Bugünlerde de karşımıza tekellerin
yeni kar ve yozlaştırma aracı “Pokemon Go” oyunu çıkmıştır.
Pokemon çizgi filmi 1990’larda
tüm dünyada izlenen bir çizgi film
dizisiydi. Ancak bu defa bir internet
oyunu olarak karşımıza çıktı. Burjuva
gazeteler, yayın kanalları emperyalizmin bu yeni, dünya halklarının
beynini teslim almaya yönelik oyununun tanıtımını yaptı.
“İnsanları oturmaktansa harekete
teşvik eden oyun 6 Temmuz’da ya-

yınlandığından beri dünya çapında
çok büyük ilgi gördü. Yalnızca ABD’de
5 günde 8 milyon kişinin indirdiği
Pokemon Go, Pokemon markasının
yüzde 33’üne sahip Nincendo şirketinin hisselerini de 5 günde 8 milyar
dolar yükseltti.”
İşte tehlikenin boyutlanışının açık
somut kanıtı. “İnsanları harekete
teşvik ediyor…” diyor medya ve gazeteler. Asıl olarak insanları robot haline getiriyor. Emperyalizmin elinde
Pokemon Go gibi dünya halklarının
tüm bedenini kontrol altına alan çok
ciddi ve tehlikeli bir kumanda var.
Bu kumanda emperyalizme çok yönlü
kar sağladığı gibi halkları istediği hizada tutmasını da kolaylaştırıyor. Ayrıca tekeller tek bir oyunla ona bağlı
olarak ürettiği tüm ürünlerini de halkların önüne sunuyor. Emperyalizmin
tüm politikaları, bir zincir gibi birbirine
bağlı işlemektedir.
Pokemon Go oyunu oynamak isteyen biri oyunu yükleyebilecek kapasitede ve kalitede yeni bir telefon
almak ve oyunu internetteki oyun mağazasından yine parayla indirmek zorunda. Ayrıca, Pokemonları bulmak
için dolaşırken bindiği araçlara ücret
ödemek zorunda, yani tam anlamıyla
oyun tekellerin güçlü bir kar aracı halindedir. 5 günde dünya genelinde çığ
gibi hızla yayılan bu oyun emperyalizmin sömürü çarkını daha da güçlendiriyor. Aynı zamanda insanları gerçek dünyadan, sorunlardan, örneğin
“neden halkların aç olduğu” “zulüm
ve sömürünün neden arttığı” gibi soruları sormaktan alıkoyuyor. Apolilik,
sorunlarına duyarsız, kayıtsız bir insan
tipi yaratıyor. İnsanların gerçek dünyadan kopuşlarını, çevresiyle ilişkilerini,
kendi yaşamından kopuşunu da yaratıyor. Yabancılaşma böyle yayılıyor.
İnsanlar oyunu kontrol edenlerin yani
tekelcilerin komutlarıyla hareket ediyorlar. Hatta oyunda bazı zamanlarda
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“kafanı kaldır ve etrafa bak”, “yemek
ye” komutlar da yer alıyor.
Emperyalizm sinsidir, haindir, emperyalizm halk düşmanıdır. Halkın çıkarına hiçbir politikası, hiçbir hizmeti
yoktur. Emperyalizmin denetiminde
olan her şey halkların zararınadır.
Bugün “bir oyun alt tarafı ne
zararı olabilir ki” diyenler çıkacaktır.
Evet bir oyun, zaten emperyalizm de
böyle düşünülmesini istiyor...
Emperyalistlerin yozlaştırma politikalarına karşı savaşalım. Onlar düşünmememizi, apolitikleşerek bencilleşmemizi, kendi dünyasında yaşayan, mücadele etmeyen, hakkını
aramayan insanlar olmamızı istiyorlar.
Çıkarları burada çünkü... Ayrıca bizleri
yozlaştırmaya, bencilleştirmeye çalışırken bunu da bir kar aracı olarak
kullanıyorlar.
Onların her tür saldırılarına karşı
savaşalım. Teslim olmayalım. Kendi
geleceğimizi, kendi yaşamımızı onların
eline teslim etmeyelim.

Başsağlığı
Kınık Maden İşçileri Dayanışma Derneği yöneticilerinden Gökhan Ayaydın’ın
annesi Elif Ayaydın hayatını kaybetmiştir.
Tüm dernek yöneticilerine ve Gökhan
Ayaydın’a sabırlar diliyoruz. Acıları acımızdır paylaşıyoruz.
Devrimci İşçi Hareketi
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şeklinde ifade edilmektedir.
Krizin bu sözlük tanımlarının karşılığını biz
kapitalist sistem açısından ele alıp inceleyeceğiz. Bugün deprem, sel
gibi çeşitli olaylar
Ta
rih
ten,
bi
lim
den,
Bilgi önderlerimizden, geleneklerimizden vb.
söz konusu olduğunda,
daha öncesinde önlem
güçtür öğrendiklerimizle güçleneceğiz
geliştirme konusunda
basiretsiz olan burjuva
1- Kriz Nedir?
iktidarların hemen oluşturduğu “kriz
Krizin Türk Dil Kurumu Sözlü- masaları” vb. ile gündeme gelen ve
ğü’ndeki karşılığı “Bir ülkede veya yukarıdaki tanımlara uygun bir duülkeler arasında, toplum veya bir ku- rumu ortaya koyan kriz kavramı, asruluşun yaşamında görülen güç dö- lında salt bu tür beklenmeyen dunem, bunalım, buhran” olarak ta- rumları değil, aynı zamanda kapitalist
sistemin genel durumunu, yapısal
nımlanmaktadır...
Bir başka yerde ise “bir örgütün karakterini ortaya koyan bir kavramüst düzey hedeflerini ve işleyiş biçi- dır...
Kapitalizm, kriz üreten ve krizmini tehdit eden veya hayatını tehlikeye sokan, acil karar verilmesi ge- lerden başını kaldıramaz durumda
reken, uyum ve önleme sistemlerini olan bir toplumsal sistemdir... Kuşyetersiz hale getiren gerilim durumu” kusuz bu kriz, sistemin işleyiş mekanizmalarında ortaya çıkan bir uyumsuzluğu, geKriz aşırı ve plansız üretimden rilimi ortaya koymaktadır.
kaynaklanır. Bu ürünler birilerine Bunun da sistemin özelliklerinden kaynaklanan
satılmak zorundadır, bunlar da
nedenleri vardır.

Kriz

)

ürünleri bizzat üreten ama
sonucunda sınırlı bir ücretle
yetinmek zorunda kalan işçi ve
emekçilerdir. Üretilen ürünleri
satın alamayan halkın satın alma
gücünün düşmesinin nedeni de
kapitalizmin kendisidir. Çünkü
ücretleri sürekli düşüren ve hatta
mümkünse insanları karın
tokluğuna çalıştıran da kendisidir.
Ama ürünleri aynı kitleye satmak
zorunda olan da odur. Bu nedenle
satamayıp da elinde kalan
ürünleri ihtiyacı olan insanlara
dağıtmayıp imha ederler.
Bu da kapitalistlerin halk için
üretim yapmayıp, tamamıyla kar
için üretim yaptıklarını açıkça
ortaya koyan bir durumdur.

2-) Kapitalizmde
Kriz Nasıl Ortaya
Çıkar ve Neden
Kaçınılmazdır?
Her toplumsal sistemin çelişkilerini açığa çıkaran ve sistemi değişime
zorlayan ve Marks’ın “zorunlu uygunluk yasası”
olarak belirlediği bir yasası vardır... Bu yasanın
bozulmasıyla birlikte her
sistem kendi içinde çelişkileri derinleşen ve değişme zorunluluğuyla karşı karşıya gelen bir sistem
halini alır. Bu da sistemin
artık sürekli kriz üretmesi
anlamına gelir. Kapitalizm
açısından da durum budur.
Kapitalizmde bu uygunluk yasasının bozulmasının pratik yaşamdaki

karşılığı, üretici güçlerin gelişmesi
ve buna paralel olarak artan üretimin
üretim ilişkilerinin doğal sonucu olarak sunulacak bir pazar bulamaması
şeklinde gelişmektedir...
Kapitalist burjuvalar esas olarak
pazar için plansız ve tamamen kar
amaçlı mal üretirler. Meta dediğimiz
bu mallar, kapitaliste kar bırakacak
şekilde satılacak bir pazar bulamadığı
durumlarda, kapitalizmin krizi de
baş gösterir... Kapitalistler ürünlerini
sunacakları pazar arayışına girerler
ve yeni pazarlar bulmak için yola çıkarlar... Kapitalizmin ilk dönemlerinde
henüz bakir ve kimsenin el koymadığı
pazarlar mevcut olduğu için, kapitalistler dünyanın dört bir yanında kendilerine pazar bulabiliyor ve ürünlerini
pazarlayabiliyorlar, karlarına kar katabiliyorlardı. Veya pazar bulamayıp
da ürünleri ellerinde kaldığı durumlarda ise ürünlerinin fiyatı düşmesin
diye ürünleri ya stok depolarına kaldırıyor ya da depolama koşulu yoksa
imha ediyorlardı. Ki hala bizim ülkemizde yaşanan bir durumdur bu;
ürünü elinde kalan kimi kapitalistler
ürünlerini yollara döker, yakarak
imha ederler ve devletten kendilerini
kurtarmalarını isterler vb... Bunlar
henüz genelleşmemiş küçük çaplı
krizler olmakla birlikte kapitalizmin
genel krizinin niteliğini de ortaya
koyarlar... Kriz aşırı ve plansız üretimden kaynaklanır. Bu ürünler birilerine satılmak zorundadır, bunlar da
ürünleri bizzat üreten ama sonucunda
sınırlı bir ücretle yetinmek zorunda
kalan işçi ve emekçilerdir. Üretilen
ürünleri satın alamayan halkın, satın
alma gücünün düşmesinin nedeni de
kapitalizmin kendisidir. Çünkü ücretleri sürekli düşüren ve hatta mümkünse insanları karın tokluğuna çalıştıran da kendisidir. Ama ürünleri
aynı kitleye satmak zorunda olan da
odur. Bu nedenle satamayıp da elinde
kalan ürünleri ihtiyacı olan insanlara
dağıtmayıp imha ederler. Bu da kapitalistlerin halk için üretim yapmayıp,
tamamıyla kar için üretim yaptıklarını
açıkça ortaya koyan bir durumdur.
Sonuç olarak pazar için ve kar
için üretim yapan ve üretici güçlerin
gelişmesiyle birlikte, üretim kapasitesi
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artan, ama buna karşılık pazar payı
yöntemler bulma yoluna gittiler. Bunçıkabilmek için savaşa başvurma yoazalan, kapitalistlerin krizleri de sülardan biri emperyalist tekellerin
luna girmişlerdir. 1. Emperyalist Payrekli artmıştır.
kendi aralarında kurdukları enteglaşım Savaşı ile 2. Emperyalist PayAncak öyle bir zaman geldi ki
rasyon kurumlarıdır. Savaş dışı yönlaşım Savaşı’nın çıkış nedenleri kaartık yeni pazarlar bulunmasının yolu
temlerle sorunlarını çözmeye çalıpitalizmin krizinden başka bir şey
kalmadı. Çünkü dünyanın tüm paşacakları kurumlar oluşturmuşlardır.
değildir. Her iki savaş da pazar sazarları güçlü kapitalist tekeller araDiğer yandan ise ekonomilerini asvaşıdır...
sında paylaşılmış oldu ve artık yeni
kerileştirme yoluna girerek savaş
Ancak bu savaşların sonucunda
bir pazar bulunamaz hale geldi. Bu
tehtidi ile yerel ve bölgesel savaşlar
kapitalist tekeller yeni pazarlar elde
durum kapitalistlerin büyük ve genel
çıkarma yoluyla, askeri üretim üzeetmeye çalışırken eldekilerinden de
bunalımlar noktasına gelmesine neden
rinden kar elde etme yoluna girmişolmuşlardır. İlkinde Sovyetler Birliği
oldu. Daha öncesinde pazar bulalerdir. Yani pazar daralmasına karşılık
kurulmuş ve dünyadaki pazarların
madığı için yerel veya bölgesel düyeni bir ürünle, savaş araçlarının
altıda biri emperyalizmin denetimi
zeyde kriz yaşayan kapitalistler, ürünüretimiyle, pazarlarını genişletme
dışına
çıkmıştır.
İkinci
savaştan
sonra
lerini pazarlama yolları ararken, artık
yoluna gitmişlerdir.
ise, bu; üçte bir oranına çıkmıştır ki,
dünya genelinde bir pazar sorunu
Savaş araçlarını pazarlamak için,
bu da kapitalistler için büyük bir
ortaya çıkmıştır ki kapitalist kriz çok
artık kendilerinin bizzat içinde olduğu
tehlike çanlarının çalması anlamına
daha dayanılmaz bir noktaya erişgenelleşen büyük savaşlar çıkarmak
gelmiştir. Çünkü krizi çözmeye çamiştir. Kapitalizmin emperyalizm
yerine, yerel ve bölgesel düzeyde
lışırlarken, tersine, daha da büyük
dönemi dediğimiz bu dönemde, artık
savaşlar çıkarmayı ve savaş tehditkrizlere
girmişlerdi.
kapitalistler için kriz asla içinden çılerini arttırmayı temel yol olarak beBöyle olunca da değişik yol ve
kamadıkları bir sürekliliğe ulaşlirlemişlerdir.
mıştır. Ve artık kapitalistler bir
Öte yandan ülke içinde halkrizden çıkarken yeni bir krizin
kın alım gücünün düşmesi karTüketim kültürü oluşturmak
kapılarını açan duruma gelşısında ise, ürünlerini her şeye
için milyon dolarlar harcamış ve
mişlerdir.
rağmen halka satmanın birçok
yol ve yöntemlerini geliştirhalkın bilinçsizce tüketime
3- Burjuvazi
mişlerdir. Tüketim kültürü
yönelmesini sağlamaya
oluşturmak için milyon doKrizleri
çalışırlarken, elinde avucunda
larlar harcamış ve halkın biNasıl Aşar?
olmayan insanların alım
linçsizce tüketime yönelmesini
Özellikle emperyalist dösağlamaya çalışırlarken, elinde
koşullarını yaratmak için, kredi
nemle birlikte krizlerine çare
avucunda olmayan insanların
kartları çıkarmaktan taksitli
bulmak için burjuvazinin başalım koşullarını yaratmak için,
satışlara kadar bir dolu yol ve
vurduğu çeşitli yol ve yönkredi kartları çıkarmaktan taktemlerden söz edebiliriz. Bu
yöntem geliştirmişlerdir. Bugün
sitli satışlara kadar bir dolu
dönemde uluslar arası çapta
ekmek dahi taksitle, kredi kartıyla yol ve yöntem geliştirmişlerdir.
yaşanan krizlerin çözümü ile
Bugün ekmek dahi taksitle,
satılabilmektedir. Böylece param
ulusal çapta, yani ülke içinde
kredi kartıyla satılabilmektedir.
yaşanan krizleri gidermek için
yok alış veriş yapamıyorum
Böylece param yok alış veriş
başvurulan yol ve yöntemlerde
yapamıyorum demeyecektir
demeyecektir kimse. Herkes alış
de belli farklılıklar ortaya çıkar.
kimse. Herkes alış veriş yaveriş yapabilecek ve geleceğini
Bunlar birbirini tamamlayan
pabilecek ve geleceğini ipotek
ipotek altına alan kredi kartları ile altına alan kredi kartları ile
yöntemler olmakla birlikte
farklıdırlar.
kapitalistlerin tüketim nesnesi
kapitalistlerin tüketim nesnesi
Emperyalist tekeller ürünhaline gelebilecektir. Kredi
haline gelebilecektir. Kredi
lerini pazarlamak için, uluskartlarının ödenemez noktaya
kartlarının ödenemez noktaya
lararası düzeyde sömürge aragelmesi de sık sık yaşanan bir
gelmesi de sık sık yaşanan bir
yışının sonuna geldikleri nokdurum olmakla birlikte, halkın
tada, başka tekellerin pazardurum olmakla birlikte, halkın
geleceğini ipotek altına sokalarına göz koymuşlardır. Ancak
rak, kapitalistler her şeye rağgeleceğini ipotek altına sokarak,
hiçbir kapitalist kendiliğinden
men karlarına kar katmayı sürkapitalistler her şeye rağmen
pazarlarını başka birine verdürebilmektedirler.
mez. Bu nedenle savaşlar kakarlarına kar katmayı
Böylece krizlerini hafifleçınılmaz olmuştur. Kapitalistler
tebilmekte, ancak hiçbir zaman
sürdürebilmektedirler.
girdikleri derin krizlerinden
tümüyle atlatamamaktadırlar...

)
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Bu kez de salt kredi
kartlarının ödenememesi vb. gibi nedenler
krizlere yol açmaktadır...

4-) Kriz Sonrası
Ne Yaşanır?

tüm sektörleri doğrudan vuracaktır
vb..
Bizim gibi ülkelerde ise kapitalizm
kendi iç dinamiğiyle
gelişmediği ve çarpık olduğu için, sektörler arasında bu
şekilde güçlü ve
doğrudan etkileyen
bir bağ, ekonomik
bütünlük yoktur.
Emperyalist tekellerle bütünleşmiş
hafif ve orta sanayi
işletmeleri vardır sadece. Burada herhangi bir yerde başlayan bir grev veya başka bir nedenle
yaşanan bir krizin, diğer sektörleri
doğrudan etkilemesi büyük çapta olmaz. Küçük işletmeler şeklinde varlığını sürdüren sektörlerin, başka
sektörleri ciddi anlamda etkilemesi
mümkün değildir. Veya etkileri çaplarına, büyüklüklerine ve hacimlerine
göredir diyebiliriz. Öte yandan oligarşik yapının varlığı ve işbirlikçi
tekeller dışındaki unsurlar da bu bütünlüğü bozan bir rol oynarlar... Bu
nedenle bizim ülkemizde herhangi
bir sektörde yaşanan kriz hızla derinleşerek tüm ülke çapında yaşanan
bir krize dönüşmez.
Bu yapısal farklılık, bizim ülkemizde krizlerin olmadığını göstermez.
Sadece krizlerin niteliğinin ve gelişme
özelliklerinin farklılığını ortaya koyar.
Bizim ülkemizde sektörel bağ olmamakla birlikte sürekli ve derin bir
kriz vardır. Her sektörde ayrı ayrı
yaşanıyor olsa da sürekli milli kriz
olarak tanımladığımız bir krizi yaşamaktadır.

Krizin halka yansıması daha fazla açlık ve
yoksulluktan, işsizlikten başka bir şekilde
olmaz. Krizi derinleşen burjuvalar sömürü
kanallarını daha acımasızca devreye sokarak
her yere saldırır ve karlarının düşmemesi için
ellerinden geleni yaparlar. Krize girdikleri anda
ilk elden işçi çıkartma yoluna giderler.
Şimdilerde bunları kibarca “küçülmeye
gidiyoruz vb.” diyerek ifade ediyorlar... Sonra
da tıkandıkları, krize girdikleri yerlerden
azalan karlarının düşmemesi için halkın sırtına
daha fazla yüklenerek soygunlarını artırma
yollarına başvuruyorlar...

Kapitalistler kar
yapmadan yaşayamazlar. Bunun yolu üretim
ve bunların pazarlanmasıdır. Kapitalistler
ellerindeki ürünleri piyasada tümüyle tüketmek için, üretim araçlarının gelişimini durdurmaktan yukarıda
sıraladığımız önlemlere, savaşlara
kadar birçok yol ve yönteme başvurmalarına rağmen krizlerini asla
tümüyle atlatamazlar...
Krizden sonra yeni bir krizin alt
yapısını oluşturan koşullar içine girdiklerini söyleyebiliriz. Bir kriz biter,
ikinci bir kriz başlar. Krizin ardından
yıkılmayıp da ayakta kalan burjuvalar
için ekonomide bir şahlanma, hızlanma beklemek de yanlıştır... Görünürde bir şahlanma, ileri atılım yaşanıyor gibi görünse de gerçekte
ekonomide daralmalar ve durgunlukların yaşanması kaçınılmazdır.
Çünkü gericileşen burjuvazi, toplumsal anlamda üretici güçleri geliştirerek krizi aşma yoluna gitmek
yerine ancak karlılığı daha fazla olan
yeni alanlara ve ürünlere yönelerek,
yoluna devam etmeye çalışır ki bu
da yeni krizlere kapı açmaktan başka
bir sonuç yaratmaz.

5-) Kriz Halka Nasıl Yansır?
Krizin halka yansıması daha fazla
açlık ve yoksulluktan, işsizlikten başka
bir şekilde olmaz. Krizi derinleşen
burjuvalar, sömürü kanallarını daha
acımasızca devreye sokarak, her yere
saldırır ve karlarının düşmemesi için
ellerinden geleni yaparlar. Krize girdikleri anda ilk elden işçi çıkartma
yoluna giderler. Şimdilerde bunları
kibarca “küçülmeye gidiyoruz vb.”
diyerek ifade ediyorlar... Sonra da tıkandıkları, krize girdikleri yerlerden

azalan karlarının düşmemesi için halkın sırtına daha fazla yüklenerek soygunlarını artırma yollarına başvuruyorlar... Örneğin, gelişmiş kapitalist
emperyalist ülkelerde baş gösteren
bir krizin atlatılma yollarından biri,
bu ülkelerin sömürgelerinin yükünü
artırmalarından geçmektedir. Bizim
gibi ülkelerde ise bunun yolu halkın
işsizliği, hayat pahalılığının artışı,
zamlar ve bunların hayata geçirilmesini
sağlamak için daha fazla baskı ve zor
politikalarından başka bir şey değildir.

6-) Ülkemizde Tüm
Ekonomiyi Durduran
Ekonomik Krizlerin
Yaşanmamasının
Nedeni Nedir?
Gelişmiş kapitalist ülkelerde, kapitalizmin kendi iç dinamiğiyle gelişmesi ve tekelleşmenin ulaştığı boyutla birlikte tüm kapitalist sektörler
arasında birbirini tamamlayan ve etkileyen bir bağ mevcuttur. Bu nedenle
bu tür ülkelerde herhangi bir sektörde
kriz baş gösterdiğinde bu hızla diğer
sektörleri de etkileyerek tüm ülke
çapında gelişen bir krize neden olur.
Örneğin, ulaşım sektöründe yaşanan
bir kriz veya krize yol açan grev vb.
gibi bir eylemin etkileri, hızla ulaşımdan doğrudan etkilenen sektörler
başta olmak üzere tüm sektörlere
yayılır. Ulaşımın durması, bir yerden
başka bir yere mal taşımak isteyen
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7-) Sosyal-SiyasalEkonomik Kriz
Arasındaki Bağ Nedir?
Kapitalistlerin ürettikleri ürünleri
pazarlayamamaları ve karlarının düşmesiyle birlikte ortaya çıkan durum,
ekonomik krizlerini doğurur. Ki emperyalist dönemle birlikte kapitalistler
bu krizlerden başını kaldıramazlar
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desek yeridir. Ekonomide
bilinci ve sınıf kini gelişKrizleri ortadan kaldırmanın tek yolu tirilerek, düzenle olan bağyaşanan bu krizin sonucu
kapitalizmin sistem olarak ortadan
olarak daha önce de ifade
lar yok edilmeye çalışılır.
ettiğimiz gibi, kapitalistler
Kriz kapitalizmin çökaldırılmasıdır... Çünkü krizin kaynağı
karlarını düşürmemek için
küşünü hızlandıracaktır.
kapitalizmin plansız ve tamamen kara
,işçileri işten atar, hayat
Çünkü kriz kapitalistlerin
dönük üretim anlayışıdır. Özel mülkiyet kendi içlerinde yönetme
pahalılığı artar, fabrikalar
kapatılır ve işsizlik büyük
krizi biçiminde de ortaya
üzerine kurulu olan sistemidir. Krizin
boyutlara ulaşır. Ekonomik
çıkacağından, devrim için
olması istenmiyorsa kapitalizmin
krize paralel olarak, halkın
koşulları da yaratacaktır.
yıkılması
ve
yerine
halkın
ihtiyaçlarına
sosyal yaşamını doğrudan
Bu yüzden krizi derinleşgöre üretim yapan ve dağıtan bir
etkileyen ve yaşam kotirmek, halkı örgütlemek
şullarını zorlaştıran bu sove savaşı büyütmek devsistemin, sosyalizmin kurulması bir
nuçların ortaya çıkmasıyla
rimcilerin bu dönemde öne
zorunluluktur.
birlikte, halk kitlelerinin
çıkan temel görevidir...
düzene karşı memnuni10- Krizler
yetsizlikleri de hızla yükkardığı genel bir krizdir. Ve sistem
selmeye başlar. Ki bu sosyal kriz
Tamamen Nasıl Çözülür?
artık krizlerden çıkabilecek durumda
olarak ifade ettiğimiz krizdir. EkoKrizleri ortadan kaldırmanın tek
değildir. Bu krizin devrime yol açanomik ve sosyal krize paralel olarak,
yolu, kapitalizmin sistem olarak orbilmesi için, aynı zamanda her ülkenin
egemenlerin kendi iç çelişkileri de
tadan kaldırılmasıdır... Çünkü krizin
kendi içinde ortaya çıkan bir “milli
artmaya başlar. Çünkü yaşanan kriz,
kaynağı, kapitalizmin plansız ve takrizin” de olması gerekir. İşte bu
egemenlerin bu krizleri ve halkı yömamen kara dönük üretim anlayışıdır.
krizin ortaya çıkmasıyla birlikte, ülnetmelerinde ki sorunları da berabeÖzel mülkiyet üzerine kurulu olan
kede devrimci durum ortaya çıkar
rinde getirir ve bu, kendi içlerinde
sistemidir.
ve ülke devrime hazır hale gelir. Geyönetme sorunu olarak ortaya çıkan
Kapitalizmin gelişmesine paralel
reken tek şey, devrimci partinin mübir krizi tetikler ki bu da siyasal kriz
olarak, üretim merkezileşerek topdahalesi ve süreci devrime götürmeolarak tanımlanan krizdir.
lumsal bir nitelik kazanırken, üresidir.
Ekonomik, sosyal ve siyasal kriztimden elde edilen ürünler ile üretim
ler kapitalist sistem içinde bu şekilde
için kullanılan araçların özel mülki9- Kriz Durumunda
birbirlerini tetikleyerek gelişen krizyete tabi olması başlıca bir çelişkidir
Devrimciler Ne
lerdir ve bu üç krizin, tek bir kriz
ve krizin temellerinden birini oluşgibi ortaya çıkması ve derinleşmesi
Yapmalıdır?
turur...
durumu da “milli kriz” olarak ifade
Krizler sınıf çelişkisinin derinDevasa alanlarda tüm halka fazedilir. Ki bu, tüm ülkede bir krizin
leşmesine yol açar. Kriz döneminde
lasıyla yetecek kadar ürün elde edilyaşanması ve devrimci durumun varburjuvazi, kazanılmış hakları ortadan
diği halde, bu ürünler tüm halka velığı anlamına da gelir.
kaldırmaya çalışacağından, buna karşı
rilmediği için, halkın büyük bir kısmı
mücadeleyi geliştirmek gerekir. Devaçlık ve yoksulluk koşulları içinde
rimciler, kriz dönemlerinde kapita8- Emperyalist Çağ
yaşayabilmektedir... Halk için üretim
listlerin krizlerini atlatması için değil,
yapılmayıp, plansız ve pazara dönük
Neden “Proleter Devrimler
tersine krizlerini daha da derinleşbir üretim yapılmakta ve bu da üretim
Çağı”dır?
tirmek için uğraşırlar...
fazlasını ortaya çıkarmaktadır. Bu
Lenin “Emperyalist çağ proleter
Bu anlamda krizin yarattığı yıfazla, ihtiyaçları gözeterek üretim
devrimler çağıdır” diyor... Bunun
kımdan etkilenen; açlık, yoksulluk
yapılmadığı için, ortaya çıkan bir
nedeni, emperyalist dönemle birlikte
ve zulüm politikalarıyla karşılaşan
fazladır. İhtiyaç sahiplerine de vetoplumsal sistemin temel yasası olan
halkın öfkesini yönlendirerek, hak
rilmediği için elde kalmakta ve topzorunlu uygunluk yasasının bozulması
ve özgürlük mücadelesi temelinde
lumsal anlamda gerilimlere, çatışve üretim ilişkileri ile üretici güçler
halkı örgütlemek ve sınıf bilincini
malara yol açan bir sonuç yaratmakarasındaki çelişkinin derinleşmesi
geliştirerek, giderek iktidar mücatadır. Yani krizlere neden olmaktadır.
anlamına geliyor. Ki bu devrimin
delesine girişmesinin koşullarını haİşte bu nedenle de bu sistemin teobjektif koşullarının mevcut olması
zırlamak gerekir.
melden değişmesi bir zorunluluktur.
anlamına da gelir... Ki bununla kasKrizin olması istenmiyorsa, kapitaKapitalizmin asalaklığı ve çürütedilen aynı zamanda kapitalizmin;
lizmin yıkılması ve yerine halkın ihmüşlüğü teşhir edilerek, halka devemperyalist dönemle birlikte sürekli
tiyaçlarına göre üretim yapan ve darimci mücadelenin zorunluluğunun
kriz dönemine girmesidir. Ancak bu
ğıtan bir sistemin, sosyalizmin kupropagandası çok daha çarpıcı bikriz, emperyalist sistemin ortaya çırulması bir zorunluluktur.
çimde yapılır. Bu dönemlerde sınıf
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DİRENİRSEK KAZANIRIZ!

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
KİTLELERİ ÖRGÜTLEMEMİZ İÇİN
DÜZEN YETERİNCE SEBEP YARATIYOR
Kitleleri örgütleme sorunu zor ve karmaşık bir sorundur.
Ama o kadar da gözümüzü korkutmamalıdır. Esasında düzen
kitleleri örgütlememiz için bize her türlü olanağı sunuyor.
Faşizm kitlelerin tepkisini çekmeden tek bir adım atma yete
neğine bile sahip değildir. Her adımda kitlelerin çıkarlarına
ters düşmekte ve onları düzene karşı kışkırtmaktadır. İşçilere
yaklaşımı böyledir. Memurlara yaklaşımı böyledir. Köylülere,
yaklaşımı böyledir. Tüm sınıf ve tabakalara yaklaşımı böyledir.
Bütün iktidarlar sadece bir avuç oligarşinin çıkarlarına hizmet
etmektedir. Oligarşinin çıkarlarına olan ise, kaçınılmaz olarak
halkın zararınadır. Bu yüzden her gün yüz binler açlar ordusuna
katılmaktadır. Ve halkta geniş bir tepki ortaya çıkmaktadır.
Halkın tepkileri karşısında faşizmin tek silahı ise baskı ve
terörle sindirmektir. Bu tablodan halkın memnun olması,
her gün daha çok öfke biriktirmemesi mümkün değildir.
Faşizmin gençliğe yaklaşımı ise yıllardır değişmemiştir.
Gençliğin taşıdığı devrimci potansiyel, faşizmin en büyük
korkusudur. Bu nedenle gençliğe potansiyel suçlu gözüyle
yaklaşmakta ve üzerinden baskıyı eksik etmemektedir. Öte
yandan paralı eğitimle gençliği de toplumun diğer kesimleri
gibi doğrudan sömürülen bir katagori konumuna sokmuştur.
Bu yaklaşımlar eğitim kurumlarında her gün yeni sorunlar
üretmekte ve gençlik bunlara karşı sessiz ya da sesli tepkilerini
dile getirmektedir.
Devrimciler bu tepkiyi örgütleme çabasını elden bırak
madıkları sürece er geç başarıya ulaşacaklardır. Yeter ki id
diamızı yitirmeyelim. Gençliğin yaşadığı okullara, sınıflara,
yurtlara, evlere girelim, örgütlendiği derneklere kulüplere
girelim. Bu gerici, bu ilerici demeyelim. Kitleler neredeyse
orada çalışalım. Kitlelerin hayatına girelim. Somut günlük
sorunlarını devrimci tarzda ele alarak çözmeye çalışalım...
Mutlaka onları örgütleriz.
Kitlelerin bugün içinde bulunduğu durum bizi umutsuzluğa
itmemelidir. Kitlelerde yozlaşma, apolitikleşme, çürüme
yaygın olabilir. Bunlar aşılmayacak sorunlar değildir. Yeter ki
biz yozlaşmayalım. Durduğumuz yerde sağlam duralım; tav
rımızla, kültürümüzle, ahlakımızla, kararlılığımızla, ideolojik
sağlamlığımızla, politika ürütme yeteneğimizle dimdik ayakta
duralım. Kimilerinin yaptığı gibi yaşamak için ideallerimizi
öldürmeyelim. Aksine kahraman ölüm orucu yoldaşlarımızın
yolundan giderek, Cananların, Zehraların yolundan giderek
ideallerimizi yaşatmak için gerekirse ölmeyi bilelim. Er geç
kitleler bizi görecektir. Dünya halkları çok da "Bu halkta
umut yok" denilen yerlerde büyük ve destansı mücadeleler
yaratmıştır. Örneğin yıllardır büyük fedakarlıklar ve kahra
manlıklarla süren Filistin intifadası böyledir. İntifadadan bir
kaç yıl önce İsrail işgali altında yaşayan Filistinliler hakkında
aydınlarda ve devrimcilerde oluşan en yaygın kanaat; "Bu
halk bitmiştir. Gençlik yozlaşmıştır. İçerideki Filistinliyi kimse
kurtaramaz artık" kanaatidir. (İntifada Dersleri, Faik Bulut,
syf 133). Ama bu halk fazla zaman geçmeden dünyanın en
militarist devleti olan İsrail devletine karşı yıllarca sürdüreceği
baş eğmez bir direniş yaratacaktır. Yozlaşmış denilen gençlik
ise bu mücadelenin en önündedir. Toplumsal gelişmeler
böyledir. Her çöküş, yeni bir doğuşun ve ayağa kalkışın ha
bercisidir.
Evet, kitlelere gidelim. Onlarla diyalog kuralım. Doğru
düşünceleri bıkmadan usanmadan anlatalım. Sosyal ilişkileri
kolay kuran insanlar gibi davranalım. Onlarla tartışalım.
İstenirse bir tartışma konusu mutlaka bulunur. Hiç bir şey
bulamıyorsak, sosyalizm konusunda, devrim konusunda dü
şüncelerini soralım. Güncel politik gelişmeler üzerine ne dü
şündüklerini soralım. Örneğin Irak konusunu soralım. Konu
bulunur. Ve her konu düşüncelerimizi aktarmak için bir
fırsattır. İnsanlar bizimle tartışmaktan çekiniyorsa, neden
çekindiğini tartışalım, araştıralım, çekingenliği atmalarını sağ
layacak politikalar üretelim. Görüşlerimizi doğru aktarmayı
bilirsek, belli bir ikna gücüne sahipsek, mutlaka sonuç alırız.

Bizim görüşlerimiz son derece ikna edici, gerçekçi
ve istek yaratıcıdır. Kitlelerin talep ve isteklerinin
en yetkin şekilde formüle edilmiş halidir. Tabi ne
rede kime nasıl yaklaşacağımızı bilmek, görüşlerimizi doğru
olarak aktarmak ve ikna gücüne sahip olmak için de deney
yaşamak gerekir. Bu nedenle yanlış yapmaktan korkmamalıyız.
Birincide olmazsa üçüncüde başaracağımızı bilmeliyiz. Yeter
ki cesur davranalım. Oligarşinin bizi itmek istediği davranış
biçimlerine hapsolmayalım. Oligarşi bizi içine kapanık, kendi
dünyasında debelenen, asosyal, kitlelerle bağı kopuk, kendini
sürekli baskı altında hisseden, kendine güvensiz insanlar
yapmak istiyor. Devrimcilere en iyi yaklaşan burjuva sanat
eserlerinde bile çizilen devrimci tipi en fazla böyledir.
Kitlelerden ne kadar koparsak bu tipe o kadar yaklaşır, bu
tuzağa o kadar düşeriz. Ve oligarşi karşısında daha da güç
süzleşiriz.
Bir kez daha vurgulayalım: bizim tek gücümüz kitlelerdir.
Kitlelerle birleştiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Ama
kitlelerden koptuğumuzda da bir vurumluk canımız vardır. O
halde güç mü olmak isityorsanız, sosyal siyasal gelişmeleri
etkilemek mi istiyorsunuz, sorunlara çözüm mü bulmak isti
yorsunuz, olanak mı yaratmak istiyorsunuz, ve en nihayet
devrim mi yapmak isityorsunuz? KİTLELERE GİDİNİZ!.. Gidiniz
ve onları örgütleyiniz! Geceniz gündüzünüz, her anınız
kitlelerle iç içe ve onları örgütleme çabası içinde geçsin. Üni
versitelerde, liselerde, yurtlarda, öğrenci evlerinde konuşmadık,
tartışmadık öneri getirmedik tek kişi bırakmayınız. Tek kişi
kalmasını bir onur sorunu yapınız! Göreceksiniz başaracağız!

VİETNAMLILARIN 1945 YILINDA İŞGALCİLERE KARŞI
BAŞLAYAN DİRENİŞİ, VİETNAM'IN TAMAMEN BAĞIM
SIZ OLDUĞU 1975 YILINA KADAR KESİNTİSİZ SÜRDÜ...
FRANSIZ, İNGİLİZ VE AMERİKAN EMPERYALİSTLERİNE
KARŞI TAM OTUZ YIL SAVAŞTILAR... SADECE SON SE
KİZ YILDA AMERİKAYA KARŞI VERDİKLERİ SAVAŞTA 1.5
MİLYON ŞEHİT VERDİLER...
TOPLAM 30 YIL SÜREN BİR SAVAŞ...
Bütün dünya “nasıl olur da küçük, geri bir tarım ül
kesi, dünyanın en büyük teknolojisine sahip ABD’ye
meydan okuyabilir” diyordu. Hem de diğer işgalci em
peryalist ülkelere karşı verilen savaşın yaralarını henüz
saramadan...
Bu soruya emperyalist işgalcilere, sömürücülere ve
işbirlikçilere karşı savaşan yaşlı, genç, kadın, çocuk her
yaştan, her milliyetten ve her inançtan Vietnam halkı
nın önderi Ho Chi Minh, direnme savaşı ve bağımsızlık
mücadelesini yönettiği dönemde şöyle cevap veriyor
du...
“(...) Hayır. Ülkemizi kaybetmekten ve köleleşmek
tense, her şeyimizi feda ederiz. En ağır yoksulluğa ve
en büyük acılara katlanmak zorunda kalsak da her fe
dakarlığı yapmaya hazırız. Zafer kesinlikle bizim ola
cak.”
Ho Chi Minh’in deyimiyle, tüfeği olanlar tüfekleri,
kılıçları olanlar kılıçları, kılıçları olmayanlar küçük çapa
ya da sopalarıyla savaştı yıllar boyu...
Devrim ateşinin büyüdüğü yıllarda, bu ülkede her
mezra ve cadde birer kale, her insan bir savaşçı, her
parti hücresi bir kurmay heyetiydi.
Zaferin ZOR ama MÜMKÜN olduğunu kanıtladılar!
Vietnam’da, zafer, 1.5 milyon şehit, 83 bin sakat, 8 bin
felç, 30 bin kör, l0 bin sağır ve binlerce kayıp bedeli;
toprakta ve insanlarda, mayınlar, napalmlar, zehirli
ilaçlarla açılan derin yaralara karşın kazanıldı .
Devrim, tüm dünyaya; atom bombasından daha
güçlü, en gelişmiş teknolojilerden daha yaratıcı olan
şeyin ÖRGÜTLÜ HALK olduğunu kanıtladı.
VİETNAM DEVRİMİ, TÜRKİYE DEVRİMİ İÇİN ÖNEMLİ
BİR KILAVUZDUR...
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Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz varız!
LİSELİLERİ NASIL ÖRGÜTLEYECEĞİZ?
- Liseli gençliğin kendine özgü şekillenişi nasıldır? Olaylara nasıl
yaklaşır? Yaşadığı somut sorunlar nelerdir? Tek tek birimlerin sınıfsal,
kültürel, ulusal özellikleri, tarihi nasıldır gibi sorulara doğru olarak
yanıt veriyorsak, ajitasyon propagandanın da nasıl şekillenmesi
gerektiğini tespit etmemiz zor olmayacaktır.
- Liseli gençlik somut olarak içinde yaşadığı eğitim kurumlarının
nasıl olduğu ve alternatifinin nasıl olacağına her zaman daha
ilgilidir. Demokratik Halk Liselerinin kendi özlediği eğitim kurumu
olduğunu anlamakta zorlanmayacaktır.
- İkinci nokta, sadece genelde liselerde yaşanan sorun ve
taleplere bağlı kalmadan, somut olarak yaşanan günlük gelişmeler
etrafında bir ajitasyon-propaganda yürütmek gerekir. Bilinmelidir
ki kitleler her şeyden çok bunları tartışırlar.
- Bu iki nokta özellikle liseler açısından diğer alanlardan çok
daha önemlidir. Çünkü liselilerin düşünce, duyguları ve ahlaki
değerleri henüz yerleşmiş, kalıplaşmış değildir. Soyut düşünce ve
bakış açısı gelişmemiştir. Bu nedenle yaşadığı olayların daha çok
etkisi altında kalır.
- Üçüncü olarak, eğitim ağırlıklı bir ajitasyon ve propaganda
yapmak gerekir. Liseli gencin henüz hayatı yeni yeni kavrayan biri
olduğu asla unutulmamalıdır. Yetişkin insanlar için basit gibi görünen
bir çok şey onların nezdinde öğrenilmesi gereken şey konumundadır.
- Dördüncü olarak, duyguları daha ön planda olduğundan
duygulara daha çok hitap eden bir ajitasyon ve propaganda
yürütmek gerekir. Yani ajitasyon ağırlıklı bir çalışma içinde olmak
gerekir. Örneğin, heyacanı artırıcı, coşkuyu yükseltici sloganlar
bulmaya özel önem vermek gerekir.
- Beşinci olarak, tiyatro, müzik, sinema vb. araçlarla, görsel
propagandaya önem vermek gerekir.
- Altıncı olarak, Liseli gençliğin mücadele tarihini, her birimin
mücadele ve direniş tarihini, şehitlerini propaganda etmeye özel
önem vermek gerekir. Devrim mücadelesinde şehit vermiş birçok
lise vardır. Bu şehitlerimizin ölüm yıl dönümlerinde okuduğu lisede
mutlaka anmalar düzenlenmeli, mücadelesi ve kahramanlıkları
kitlelere anlatılmalıdır.
- Yedinci olarak, liselerde diğer alanlara göre daha basit, daha
anlaşılır, daha özendirici bir propagandaya ağırlık vermek gerekir. Bu
doğrultuda gerekirse sloganlar etrafında bir anlatımdan ve şemalaştırmalardan da kaçınmamak gerekir. Slogancı olmamak lazım gibi
aydınca anlayışlardan uzak durmak gerekir. Evet slogancılığın mahsurları
vardır. Ama bunlar, liseli genç hayatı kavradıkça yok olacaktır.
- Sekizinci olarak, kendine güveni geliştirici bir propagandaya
önem vermek gerekir. Liseli gençte bu yön henüz zayıftır. Ama
kendine güven duyulmasını da tutku derecesinde ister.
- Dokuzuncu olarak, sorular etrafında şekillenen bir propagandaya
özel önem vermek gerekir. Liseli genç kavramaya çalıştığı hayata ve
somut gelişmelere ilişkin kendine birçok soru sorar ve cevap arar.
Biz onun doğru, gerekli ve etkili sorular sormasını sağlamalıyız.
- Onuncu olarak, Liseli gençlere yönelik yaşam tercihi propagandası
yapmak oldukça önemlidir. Nasıl bir hayat yaşayacağına bu dönemde
karar veren gence biz "devrimci bir yaşam" propagandasıyla gitmeliyiz.
- Devrimciliğin sıradan insanların eylemi olduğu, her insanın
devrimci olabileceği, olması gerektiği kavratılmalıdır. Yoksa geniş
kitleleri devrimcilik yapmaya ikna etmek mümkün değildir.
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YOKSULLARIN MATBAASI
BU HAFTA DUVARLARA NE YAZALIM:
LİSELİ HAKAN ve ESER’İ AKP İŞKENCEYLE
TUTUKLADI ÖZGÜRLÜK İSTİYORUZ!
AKP GENÇLİĞİ GERİCİ
AKP,
GERİCİFAŞİST
F ŞİST EĞİTİM
FA
SİSTEMİYLE YETİŞTİRMEK İSTİYOR!
NE “FETÖ”NÜN NE DE AKP'NİN GERİCİ EĞİTİM
SİSTEMİNİ KABUL ETMİYORUZ!
OHAL'İ TANIMIYORUZ
HALK İÇİN; PARASIZ, BİLİMSEL EĞİTİM İÇİN SAVAŞIYORUZ.
Gençlik Olarak AKP Faşizmine Teslim Olmayacağız!
DÖRT BİR YANI ÖRGÜTLEYECEĞİZ.
Bir tek DevGenç’linin olduğu yerde umut vardır.
Bir tek DevGenç’linin olduğu yerde örgüt vardır.
Alternatif biziz.
Okullarda bilimsel eğitim isteyen, gerici eğitim
sistemine karşı mücadale etmek isteyen,
adaletsizliklere uğrayan tüm gençlerin alternatifi biziz.
Parasız, bilimsel eğitim için savaşacak, mücadele
edeceğiz. Örgütleneceğiz!
Liseliler içinde nasıl örgütleneceğiz... bu konuya ilişkin
yazdıklarımız bugüne kadar oldu ama yazmaya devam
edeceğiz... bu köşemizde de yine bu sefer alıntılarla de
vam ediyoruz...
Bugün birçok şekilde liselilerin neden önemli ve nasıl ör
gütlenmesi gerektiğini anlattık ama son süreçte haberleri
takip ediyor, okullarda yaşananları görüyorsanız bile fa
şizmin liselileri nasıl ciddiye aldığını, buna rağmen liseleri
vatan ve halk savunmasından geri tutamadığını görüyo
ruz... Ki bizim bu örgütsüz halimizle bile bulunduğumuz
her yerde örgütleniyoruz... Bu noktasıyla bugün yaptıkla
rımız, yarın yapacaklarımızın da göstergesi olsun.. devrimi
istiyorsak, devrim yapacağız diyorsak liselileri örgütleye
ceğiz... İnanç; bilgi ve gerçekle şekillenmiş duygu yoğun
luysa... Biz de teorik olarak “liseli kimdir, neden örgütle
nir” bilgisine eriştiysek, bununla birlikte pratikte de nasıl
örgütlendiğimizi, liselilerin neler yaptığını gördüysek....
O zaman bu inançla, bu coşku ve heyecanla vazgeçmeden
liselere ve liselilere yönelik çalışmalarımızı sürdürmeli,
daha da hızlandırmalı, somutlamalıyız...
Komiteleri örgütlemeli, kolektivizmin gücüyle daha da
kalıcı örgütlülükler yaratamalıyız...
Ne diyoruz;
komite, toplantı, eğitim, program, denetim ve
hedefsüre... bunları en başta hayata geçirmeliyiz...
bizi neler bekliyor..
Bir; komitelerimizi kurmalıyız, iki; programlarımızı; açılış
şenliklerini örgütlemeliyiz, üç; eğitimi eksik bırakmamalı
yız; dört denetlemeli ve hedefsüre her çalışmamıza koy
malıyız... UNUTMAYALIM; HALKIN İKTİDARINI, BU HALKIN
ÇOCUKLARIYLA ALACAĞIZ...
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Ülkemizde Gençlik
AKP’nin Yalanlarına Karşı
Kulaklarımızı Kapatıyoruz,
Öğrenci Meclislerinde
Birleşiyoruz!
İstanbul – Kartal Liseli Dev-Genç,
liselerde, ortaokullarda ve hatta ilkokullarda AKP’nin ve Tayyip Erdoğan’ın propagandasının yapılması
üzerine 26 Eylül’de yazılı bir açıklama yaparak şu sözlere yer verdi;
“Bir haftadır kitaplarını doğru düzgün
alamayan öğrencilere darbe ile ilgili
broşürler ve dergiler dağıtılıyor. Okullarımızda yapılan AKP propagandasına ve Tayyip’in yalanlarına karşı
kulaklarımızı kapatıyoruz, öğrenci
meclislerinde birleşiyoruz!”

Tayyip’in Yalanlarına
Kulaklarımızı Kapatıyoruz!
Demokratik Lise İçin Mücadelesi
Komiteleri (DLMK) okullarda AKP
propagandalarına karşı yazılı açıklama
yaptı. DLMK 28 Eylül’de yaptığı
açıklamada kısaca şu sözlere yer verdi; “AKP gerici politikalarını “15
Temmuz Darbesi” adı altında vatanseverlik duygumuzu sömürerek hayata geçirmeye çalışıyor. Biz Tayyip’in yalanlarını dinlemiyor, kulak-

larımızı kapatıyoruz. Dağıttıkları
kitapçıklar ile vatanseverliği çarpık
anlatıp, bu çarpık vatanseverliği örgütlemeye çalışıyorlar.Buna izin vermeyeceğiz. Bu vatanın asıl sahibi
bizleriz, Liseli Dev-Genç’liler. Bıkmadan tüm liselerde gerçek vatanseverliği, halk sevgisini anlatmaya
devam edeceğiz. Gençlik vatanseverliği sizden öğrenmedi, öğrenmeyecek.”

Bizler Liseliler Olarak
AKP’nin Korkusunu
Büyütüyoruz Büyüttükçe
Köpekçe Saldırıyor
Liselilerimize!
İstanbul – Çayan Liseli DevGenç’liler Kartal 88 numaralı zırhlı
araçla gelip caddenin ortasında silahlarla küfür ve hakaret ederek Nurtepe Halk Çay Bahçesi’nden işkence
ile gözaltına alınan liseli Oğuzhan
Kartal için açıklama yaptı. Açıklamada; “ Bizler Dev-Genç’lileriz.
Dalgalanan bayrakları bizler taşıyacağız. Siz ne kadar saldırırsanız saldırın bizler önünüze kemik atmaya
devam edeceğiz.” denildi. Oğuzhan
Kartal 23 Eylül’de serbest bırakıldı.

Gençlik Adalet Mücadelesini
Büyütecek
İstanbul Bağcılar Liseli Dev-Genç
26 ve 27 Eylül’de mahallede çalışmalar
yaptı. Yapılan çalışmalarda ilk olarak
devrimci tutsakların üzerindeki baskıları teşhir etmek için mahallenin
çeşitli yerlerine 25 adet afiş astı.
Ayrıca yine mahallenin Çiftlik ve Üç
Direkler bölgesinde “Gökhan Yıldırım
Serbest Bırakılsın!”, “Uyuşturucu Bataklığında Büyümek İstemiyoruz! Parasız Eğitim İstiyoruz Alacağız! Tüm
Liselerde Tayyip’in Yalanlarına Kulak
Kapatıyoruz!” yazılamaları yapıldı.

Gençlik Mücadeleyi
Büyütecek
İstanbul Sarıgazi Liseli Dev-Genç
22-26 Eylül tarihlerinde mahallede
çeşitli çalışmalar yaparak devrimci
mücadeleyi büyütmenin adımlarını
attı. İlk olarak mahallenin çeşitli yerlerine 4 adet “DLMK (Demokratik
Lise Mücadele Komitesi)” yazılaması
yaptı. Bir hafta sonunda yapılan çalışmalarda 110 adet “Parasız Eğitim
İstiyoruz” bildirisi dağıtıldı ve 30
yere Liseli Dev-Genç kaşesi işlendi.

Sayı: 541

Yürüyüş
2 Ekim
2016

Yürüyüş Dergisi Elimizdeki En Güçlü Silahlardan Biridir
Bu silahımızın ulaştığı her yer siyasi olarak düşmana
vurulmuş bir darbedir. Dergide yazılan yazıların her
satırı bir insanın çelişkilerini ortaya koyan ve bu ahlaksız
yoz düzene nasıl darbe vurulacağı konusunda insanları
eğiten bir işleve sahiptir. Şimdi bakalım gençliğimizle bu
silahımızı nerelere yetiştirmişiz ve daha nice yerlere
ulaşma ümidiyle. Gençliğin yaptığı çalışmalar şu şekilde:
İSTANBUL
Esenyurt: Liseli Dev-Genç’liler 25 ve 26 Eylül’de
Tokat Mahallesi ve Balık Yolu Caddesi’nde Yürüyüş
dergisi çalışması sonunda toplam 60 dergi halka ulaştırıldı.

Gençlik Seher Şahin Anısıyla
Mücadeleyi Her Yerde Sürdürüyor
Ankara Dev-Genç’liler 20 Eylül’de Ankara
Üniversitesi’nde Seher Şahin Rehberlik ve Dayanışma Masası açtı. Cebeci Kampüsü’nde yapılan
çalışmada 2 adet Dev-Genç Dergisi ve Rehberlik
ve Dayanışma bildirileri öğrencilere ulaştırıldı.

Hacıhüsrev: Liseli Dev-Genç’liler 26 Eylül’de Yürüyüş Dergisi dağıtımı yaptı. Çalışma boyunca halkımız
Liseli Dev-Genç’lileri desteklediklerini dile getirdi. Çalışma sonunda 27 dergi halka ulaştırıldı.
Okmeydanı: Liseli Dev-Genç’liler Fuat Soylu Mahallesi’nde umudun sesi Yürüyüş Dergisi dağıtımı yaptı.
Çalışma sonunda 27 dergi halka ulaştırıldı.
Kartal: Dev-Genç’liler 22 Eylül’de gerçeğin ve
umudun sesi Yürüyüş Dergisi’ni halka ulaştırdı. Kartal
Cumhuriyet Mahallesi’nde (Erzincan Mah.) PSAKD
önünde yapılan çalışmada 21 dergiyi halka ulaştırıldı.

Gençlik Uyuşturucu Bataklığını
Yok Etme Mücadelesinde En Önde Olacak
İstanbul Gazi Liseli Dev-Genç’liler 27 Eylül’de, Hasan
Ferit Gedik Uyuşturucu İle Savaş ve Kurtuluş Merkezi’nin
geri alınması için imza topladı. Beş liselinin katıldığı çalışmada
ilk olarak Selahattin Eyyübi Lisesi’nde çalışma yapıldı. Çalışma
sonunda 100 imza toplandı ve İsmetpaşa Caddesi üzerinde 30
Yürüyüş dergisi dağıtımı yapıldı.

KUŞATMAYI YARACAĞIZ, GASP EDİLEN HAKLARIMIZI MUTLAKA ALACAĞIZ! 39

Ülkemizde Gençlik

OHAL’i ve OHAL Uygulamalarını Tanımıyoruz!
Baskılar, Gözaltılar, İşkenceler Bizi Yıldıramaz!
Gökhan YILDIRIM
Derhal Serbest Bırakılsın!
13 Eylül’de İstanbul – Esenyurt’ta
Güvenlik Şube polisleri tarafından
kaçırılan Gökhan Yıldırım hukuksuzca gözaltından tutulmaktadır ve
gözaltına alındığı andan itibaren fiziki
ve pisikolojik işkenceye mazur kalmaktadır. Bu olay ile ilgili 21 ve 22
Eylül’de yazılı açıklama yapan DevGenç ve Liseli Dev-Genç açıklamalarında kısaca şu sözlere yer verdi;
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Dev-Genç; “Gökhan Yıldırım’a
Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde bir
haftadır işkence yapılmaktadır. Güvenlik Şube polisleri işkence sırasında
aslında Gökhan’ı öldüreceklerini, bu
seferlik kurtulduğunu, bir dahaki sefere Gazi Karakolu’na götürüp orada
öldüreceklerini söyleyerek Gökhan
Yıldırım’ı defalarca kez tehdit etmişlerdir. Gözaltının ilk üç gününde
kendisine su ve şeker verilmemiş,
bu nedenle halsiz düşmüştür. Yaşadığı
saldırılar sonucunda nezarette bayılan
Gökhan Yıldırım’a nezaretteki diğer
insanlar yardım etmiştir. Polisler
Gökhan Yıldırım’ın bu durumuyla
alçakça dalga geçmişlerdir. Durumu
ciddileşen Gökhan Yıldırım hastaneye
götürülmüştür. Doktor Gökhan Yıldırım’da tüberküloz şüphesi olduğunu
ve mide kanaması dahil ciddi sağlık
problemleri olabileceğini, nitelikli
bir muayeneden geçirilmesi gerektiğini söylemiştir. Gözaltında tutulduğu
yerde bu koşulların olmadığını da
ekleyen doktor, ilaç verip göndermiştir.
Gökhan Yıldırım’ın rahatsızlıkları
devam etmektedir. Baş ağrısı, kusma
ve ishal rahatsızlıklarının başında
gelmektedir. Bir haftada tam 5 kg.
kilo kaybı yaşamıştır. Durumu giderek
kötüye gitmektedir.
Gökhan Yıldırım’ın başına gelecek
herhangi bir olumsuzluktan başta
gözaltı ve yakalama işlemlerini yapan
katil polis, 7 günlük gözaltı süresini

ve işkenceleri meşrulaştırmaya çalışan
savcı sorumludur. Gökhan Yıldırım’ın
başına gelecek en ufak bir olumsuzluğun hesabını misliyle sorarız. Engin
Çeber’leri unutmadık. Engin Çeber’in
hesabını nasıl sorduysak, bütün adaletsizliklerin hesabını da öyle sorarız!”

Liseli Dev-Genç; “…AKP işkencelerle, baskılarla bizleri korkutmaya çalışmaktadır. Başarısız olduğu
yerde de işkencelerini artırarak devrimcileri yok etmek istemektedir.
Bizler devrimcileriz hiçbir baskı, işkence bizleri yıldıramaz ve biliyoruz
ki biz haklıyız ve biz kazanacağız!
Siz, ABD’nin köpekliğini yapanlar,
vatanı parsel parsel satanlar yenilmeye, yok olmaya mahkumsunuz.
Buradan işkenceci polisleri ve onlara
bu emri verenleri uyarıyoruz. İşkence
yapmaktan vazgeçmezseniz halkın
adaletinden kaçamazsınız. Erdallarla,
Eliflerle yapılan her işkencenin hesabını sorduk sormaya da devam
edeceğiz. Sizleri ininizde boğacağız!”
İşkenceci
Hapishane Müdürleri
Devrimci Tutsaklara
İşkence Yapmaktan
Vazgeçin!
İzmir Dev-Genç 22 Eylül’de yazılı
bir açıklama yayınlayarak, AKP’nin
işkencehaneleri’nde Özgür Tutsaklara
yapılan saldırılara değindi. Yapılan
açıklamada kısaca şu sözlere yer verildi:
“15 Temmuz’da yapılan darbe girişimi ve ardından ilan edilen OHAL’i
bahane ederek AKP faşizmi bedeller
ödeyerek kazandığımız haklarımızı
gasp etmeye çalışarak,saldırıyor... 5
Eylül günü de yeni bir saldırı daha
yaşandı Şakran Kadın Kapalı Hapishanesi’nde. Hapishane idaresi görüş sonrası Filiz Gencer’i birlikte
kaldığı yoldaşlarından kaçırarak kaybetmeye çalışmıştır. Buna karşılık
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Özgür Tutsaklar da hücrelerini ateşe
vererek yoldaşlarını sahiplendiler.
Bunun üzerine gardiyanlar kadın
tutsakları itfaiye hortumuyla ıslatarak
ve yere yatırıp ayak ve ellerini ters
kelepçeleyerek saldırdı. Hapishane
müdürü Mehmet Davarcıoğlu tutsakların kafalarına ayağıyla basarak
bizzat işkenceyi hem örgütleyip hem
de uygulamıştır.
AKP uşağı, işkenceci müdür Mehmet Davarcıoğlu’nu uyarıyoruz;
Kime, neye güvenerek Özgür Tutsaklara saldırıp, işkence yapıyorsun?
Yaptığınız bütün işkencelerin, saldırıların kırılan kollarımızın hesabını
Engin Çeber’in, Berkin’in, Dilek’in
hesabını nasıl sorduysak yine aynı
şekilde soracağız. Evinizde bile rahat
uyuyamayacaksınız. Gözünüzü açtığınız her an bizleri göreceksiniz.
Halkın adaletinden, anaların öfkesinden kaçamayacaksınız. AKP’nin
köpekliğini yapmayın!”

OHAL’lerinizi de
KHK’lerinizi de
Tanımıyoruz! Çünkü Biz
Halkız, Haklıyız ve
Biz Kazanacağız!
Muğla’da 23 Nisan 2016 gecesi
asılsız iddialarla tutuklanan DevGenç’liler Mert GÜNÖREN ve Berkan KILIÇ 24 Eylül’de saat 21.00’da
Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen davada yurtdışı yasağı şartıyla
tutuksuz yargılanmak üzere tahliye
olmuşlardır. Mahkeme 7 Aralık’a ertelenmiştir. Bu hukuksuz karar ve
baskılar ile ilgili 24 Eylül’de yazılı
açıklama yayınlayan Muğla DevGenç kısaca şu sözlere yer verdi:
“Bugün Silivri Kadın Hapishanesi’nde Özgür Tutsakların tecriti protesto etmek için yaptıkları hücre yakma direnişini selamlıyoruz.”

Gençliği Gözaltılarla
Bitiremezsiniz!
AKP’nin katil polisleri 28 Eylül’de

Ülkemizde Gençlik
Liseli Dev-Genç’li Pınar Birkoç’u
hukuksuzca gözaltına aldı. Pınar, İstanbul Esenyurt Yeşilkent Mahallesi
Kemal Atay Lisesi önünde “Demokratik Lise Programı” dağıttığı esnada
suratına biber gazı sıkılarak keyfi bir
şekilde gözaltına alınmıştır. Bu saldırı
ile ilgili yazılı açıklama yapan yoldaşları kısaca şu sözlere yer verdi:

Liseli Dev-Genç; “Parasız eğitim istemek suç değildir. Pınar da
bizimle aynı sıralarda aynı saflarda
parasız eğitim, demokratik lise ve
bağımsız Türkiye istiyor. Bunun için
mücadele ediyor. AKP liselilerden,
liselilerin gücünden, öfkesinden korkuyor ve bu yüzden en çok gençliğe
saldırıyor. Fakat gözaltılarla, işkencelerle Pınarlar’ı yıldıramazsınız. Arkadaşımızın başına gelecek her şeyden AKP’nin eli kanlı paralı köpekleri
sorumludur, hesabını sorarız! Pınar
Birkoç yalnız değildir!
Esenyurt Liseli Dev-Genç;
“Liseliler, Halkımız!
AKP okullarda verilen derslerde
anlatılan ‘Darbeye Karşı Demokrasicilik Oyunu’ yalanları ile öğrenci
gençliği kandırmaya çalışırken diğer
yandan bu yalanlara karşı liseler
önünde ‘Demokratik Lise Programı’
broşürü dağıtan Liseli Dev-Genç’lilere saldırmakta ve onları gözaltına
almaktadır. AKP’yi ve Berkin’imizin,
Dilek’imizin katili olan onun eli
kanlı faşist polislerini uyarıyoruz!
AKP’nin eli kanlı kiralık katil köpekleri! Bizler Liseli Dev-Genç’lileriz! Kahraman Altun’un, Elif, Şafak,
Bahtiyar, Çiğdem ve Berna’nın halkımıza bıraktıkları mirasıyız. Genciz,
çok genciz ancak bu kavgada biz de
varız. Halkın çocuklarıyız. Bizim de
bir adaletimiz var”

Katil Polisleri
Teşhir Ediyoruz
İstanbul Çayan Liseli Dev-Genç
27 Eylül’de mahallede halkı taciz
eden ve devrimcilere saldıran sivil
polis araçlarının plakalarını yayınlayarak teşhir etti ve yazılı açıklama
yaparak şu sözlere yer verdi;
“34 UF 3362, 34 JU 5310, 34

BM 6452, 34 JU 2312, 34 ZE 4304,
34 GA 0430, 34 LE 725, 34 ZG
9280, 34 ER 5368, 34 ES 1066, 34
VY 4764 bu plaka S-64 içindeki
katil köpeğe aittir. Onlardan korkmuyoruz. Bizleri mahallerimize gelip
araçlarından küfür ederek gece evlerinizi basacağız diye tehdit edenleri
teşhir ediyoruz. Bize Ölüm Size
Uyku Yok! Çiğdem Gibi, Berna Gibi,
Şafak, Bahtiyar, Elif, Günay Gibi
Gelip Ensenizde Patlayacağız!”

47 Yıldır Aynı Kararlılık,
Aynı Coşku, Aynı Hedef
Bir Dev-Genç’imiz Var
47 Yıldır Anadolu’ya
Adalet Olan
Nice Savaşçılar Yetiştiren
Anadolu topraklarında onurun,
adaletin simgesi olan halkın çocukları
Dev-Genç ve Liseli Dev-Genç’liler
47 yıldır olduğu gibi kavganın en
ön safında halk ile birlikte mücadelesini sürdürüyor. Dev-Genç ve
Liseli Dev-Genç’in çalışmalarından
derlediklerimiz;

Seher Şahin Rehberlik
ve Dayanışma Masası
Çalışmaları Tüm
Engellemelere Rağmen
Sürüyor
İstanbul
Boğaziçi Üniversitesi:
Dev-Genç’liler 20-23 Eylül’de
Seher Şahin Rehberlik ve Dayanışma
Masası ve genel kampanyalar üzerine
çalışma sırasında ÖGB tacizi oldu.
Bu taciz üzerine Dev-Genç’liler masanın sadece Dev-Genç’lilerin iradesiyle kaldırılabileceğini söyleyerek
ÖGB’yi masanın yanından kovdular.
Çalışma sonunda öğrencilere toplam
254 adet “Seher Şahin Rehberlik ve
Dayanışma” bildirileri dağıttı.

Antep: Dev-Genç’liler 22 ve 23
Eylül’de Antep Üniversitesi’nde Seher
Şahin Rehberlik ve Dayanışma Masası çalışması yaptı.
Mersin: Dev-Genç’liler 26 Eylül’de Mersin Üniversitesi Tarsus

Kampüsü’nde Seher Şahin Rehberlik
ve Dayanışma Masası çalışması dahilinde bildiri dağıtımı yaptı. Yapılan
çalışmanın sonunda öğrencilere 70
adet bildiri ulaştırıldı.

Muğla: Dev-Genç’liler 26 Eylül’de Muğla Üniversitesi’nin kampus
mevkiinde Seher Şahin Rehberlik ve
Dayanışma Masası bildirileri ve “Tutsak Öğrencilere Özgürlük, Demokratik Üniversite İstiyoruz” kampanyasının bildirilerinin dağıtımını yaptı.
Çalışma sonunda 300 bildiri okul
öğrencilerine ulaştırıldı.

Gençlik Tarihini Bilendir
Antep Dev-Genç’liler 24 Eylül’de,
Antep Düztepe Mahallesi’nde mahalle
gençliğine dernekte seminer verdi.
Seminerde konu olarak, kavramlar
ve Dev-Genç tarihi ve mücadelesi
üzerine yapıldı ve tartışıldı.

Gençlik Yoldaşları
Özgürlüğe Kavuşana,
Bağımsız Türkiye’yi
Kurana Kadar
Mücadeleyi Sürdürecek

Sayı: 541

Yürüyüş
2 Ekim
2016

Dersim Dev-Genç’liler 26 Eylül’de Tunceli Üniversitesi’nde gençler ile buluştu ve “Tutsak Öğrencilere
Özgürlük Demokratik Üniversite Bağımsız Türkiye İstiyoruz” kampanyasının çalışmasın sonunda 75 bildiri
okul öğrencilerine ulaştırıldı.

Gençlik Kampanyalarını
Aralıksız Her Yere
Taşıyacak
İstanbul Esenyurt Liseli DevGenç’liler 20-26 Eylül tarihleri arasında Esenyurt Kemal Atay Lisesi’nde
“Parasız Eğitim Demokratik Lise
Bağımsız Türkiye İstiyoruz” kampanyasının bildirilerinden 80 adet
öğrencilere dağıttı. 4 adet Demokratik
Lise Kitapçığı da verildi. Yapılan
çalışmalar kapsamında Yeşilkent Mahallesi Balık Yolu Caddesi’nde duvarlar afişlerle donatıldı. Duvarlara
12 adet “Yürüyüş Dergisi Okuyalım”
14 adet “Parasız Eğitim, Berkin İçin
Adalet İstiyoruz!” ve 13 adet
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Ülkemizde Gençlik
“AKP’nin Devrimci Tutsaklara Uyguladığı Tecriti Kıracağız! TAYAD’lı
Aileler” ve 35 adet “Hapishanelerdeki
Sürgün Sevklere Son! TAYAD’lı Aileler” imzalı afiş ve stickerler çeşitli
yerlere asıldı.

Okumayan Gençlik
Kör Beyinli Olur
İstanbul Kartal ve Sarıgazi Liseli
Dev-Genç’liler 22 Eylül’de Sarıgazi
Haklar Derneği’nde bir araya gelerek
Okuma Grupları çalışması yaptı. Çalışmada Yürüyüş dergisinin 539.sayısında yer alan “Liseliyiz Biz” ve
“Savaş ve Biz” kısımları okundu.
Son olarak dergi de yer alan devrim
şehitlerinin hayatları okunarak 1 saatlik çalışma sonlandırıldı.

Sayı: 541

Yürüyüş
2 Ekim
2016

Muğla: Dev-Genç’liler 26 Eylül’de Okuma Grupları çalışması dahilinde beş kişi bir araya geldi. Çalışma 1 saat sürdü. Son olarak şu
anda mevcut hükümet ve OHAL Kararı üzerine tartışılarak çalışma sonlandırıldı.
Gençlik Tutsakları İçin
Bedel Ödemeye Hazırdır
İstanbul Bahçelievler Liseli DevGenç, 26 Eylül’de Zafer Mahallesi’nde tutuklu bulunan liseli yoldaşları
için pankart astı. Asılan pankartta
“Liseli Dev-Genç’li Hakan İnci ve
Eser Çelik Serbest Bırakılsın” yazılı
idi.

Gençlik
Halkı ve Yoldaşları İçin
Yorulmayı Unutandır
İstanbul Gazi Liseli Dev-Genç’li-

ler 22 Eylül’de mahallede bulunan
Şair Abay Konanbay ve Selahaddin
Eyyubi Lisesi’nde yazılama yapıldı.
Ayrıca 13 Eylül’de Esenyurt’ta gözaltına alınan Halk Cepheli Gökhan
Yıldırım için Kıbrıs Caddesi’ne “Gökhan Yıldırım Serbest Bırakılsın! Gazi
Halk Cephesi” yazılı pankart asıldı.
Ve 2 Liseli Dev-Genç’li tarafından
İsmetpaşa Caddesi üzerinde esnaflara
70 dergi dağıtıldı.

Gençlik
Tek Bir Sokak Olsa Dahi
Onu Örgütleyendir
İstanbul 1 Mayıs Mahallesi’nde
Liseli Dev-Genç’liler ve Halk Cepheliler 22 Eylül’de, uyuşturucu, fuhuş
ve kumara karşı yapılacak olan sokak
toplantısı için ve 24-25 Eylül’de mahallede yapılan Kitap Festivali için
çağrı çalışması ve uyuşturucu sorunu
hakkında sohbet edildi ve bildiri dağıtıldı.

Gençlik
Israrlı Mücadelesini
Tüm Baskı ve Tehditlere
Rağmen Sürdürecek
27 Eylül: İstanbul Boğaziçi DevGenç’liler “Devrimci Tutsaklar İle
Dayanışma Kermesi” düzenledi. Genel olarak tutsak ürünleri ilgi görüyordu ve Özgür Tutsakların taleplerini
dile getiren A-3 boyutundaki ve üzerinde “10 Kitap Sınırlamasına Son!
Sürgün Sevklere Son!” yazılı afişleri
ve “AKP OHAL Bahanesiyle Üniversite Gençliğine Saldırıyor!” afişlerini okul panolarına asıldı. Çalışma
sırasında masa ÖGB tarafından taciz
edildi ve bunun üzerine okulda öğ-

renciler ve akademisyenler sahiplendi.
ÖGB’ye “siz illa bir şeyi kaldıracaksanız dinci, gerici yapılanmanın
namaza çağrı yapan afişlerini kaldırın.
Sizin yaptığınız düpedüz hükümete
hizmettir. Polis mi çağıracaksın? Çağır. Sen bu insanların kimlerle dayanışma masası açtığını görmüyor musun? Polisten mi çekinecekler. Siz
polisle dayanışma içinde olursunuz
onlar devrimcilerle. Biz neyin ne olduğunu biliyoruz, bize iyi polisi oynamaya kalkmayın!” diyerek tepki
gösterdi.

28 Eylül: Dev-Genç’liler Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü
kantininde masa açtı. Çalışma sırasında üniversite dekanı Dev-Genç
masasına gelerek masayı kapatmaları
gerektiği aksi taktirde okula polis
gireceğini söyledi. Bu söz üzerine
Dev-Genç’liler, okula polisin girmesi
başta rektörlük ve dekanlık olmak
üzere tüm yönetimin utancı olacağını
ve masayı iradi bir şekilde belirledikleri saatte kaldıracaklarını söyledi.
O sırada Dev-Genç’lilere saldırmak
için gelen ÖGB şefi telefonunu açarak
Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde görev
yapan bir katil ile mesajlaşmalarını
gösterdi. Katil polisin mesajında
“Hocam bu masa neden hala açık?
Kapattırın onu” yazısı ve DevGenç’lilerin masada çekilmiş resimleri vardı. Bu saldırı üzerine okul
öğrencileri Dev-Genç’lilerin yanına
gelerek sahiplendi ve dekana bu yöntemin yanlış olduğunu, Boğaziçi Üniversitesi’nde herkesin istediği yerde
istediği çalışmayı yapabileceğini ve
bunun her zaman böyle olduğunu
söyledi.

Katilleri Mahallemizde Barındırmayacağız
Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde 22 Eylül'de AKP’nin
paralı uşakları polislerin resmi araçları mahalleden kovuldu.
Zafer Mahallesinde de sürekli devriye gezmeye başlayan
polisler Halk Cepheliler tarafından araçları tekmelenerek
kovuldu. Alçaklar arkalarına bakmadan kaçtılar. Bahçelievler
Halk Cephesi yaptığı açıklamada polislerin mahallede
rahat dolaşmasına izin vermeyeceğini dile getirdi.

Yozlaşmaya İzin Vermeyeceğiz! Tüm
Pisliği Mahalleden Temizleyeceğiz
Bahçelievler Yenibosna Zafer Mahallesinde Halk
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Cepheliler devriye attığı esnada Cemevi yanında bulunan
parkta içki ve uyuşturucu kullanan grup önce uyarıldı,
içmeye devam eden grup sesini yükseltip gitmemek
için diretince sözlü tartışma yaşandı. Kendilerinin burada
"istediğimiz gibi içeceğiz" demeleri üzerine Halk Cepheliler "burası ibadethane ve ailelerin çocukları ile oturduğu yerde izin vermeyeceğiz" diyip içki şişelerini alıp
yere döktü. Sözlü tartışmadan sonra grup mahalle dışına
çıkarıldı. Parkta oturan aileler Cephelilerin yanına gelip
teşekkür ettiler.
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“DEV-GENÇ’li Ceren Aybay ve Ecenaz Çet ile RÖPÖRTAJ

“Seher Şahin’i tanıyanlar bizleri görünce, bu geleneği yıllar sonra
okullarında gördüklerinde umut hala Dev-Genç’lilerde diyebiliyorlardı”
YÜRÜYÜŞ: Rehberlik ve Dayanışma Masalarında çalışma yaparken,
öğrencilere yardımcı olmaya çalışırken
ÖGB lerin tehditleri ve karşılaştığınız
diğer engeller nelerdir? Bunlarla
karşılaştığınızda ne yapıyorsunuz?
Ceren Z. AYBAY: Seher Şahin
Rehberlik ve Dayanışma masasını ilk
gün açtığımızda öğrencilerin ilgisi yoğundu, okulla ilgili yerleşkeleri masamıza gelip bizlere soruyorlardı. ÖGB
bu ilgiyi görünce direk baskı terörüne
baş vurmuştu. Bizim masamızı kaldırmamız gerektiğini söyleyince tavrımızı
gören öğrenciler bizi muhattap etmeden
ÖGB’lere tepkilerini koymuşlardı. ÖGB
tehtitleriyle karşılaşıyoruz, bu tehtitlerle
karşılaştığımızda tavrımızla ÖGB leri
masamızdan uzaklaştırıyoruz. Öğrencilere teşhir ediyoruz.
Ecenaz ÇET: Rehberlik ve dayanışma masalarında çalışma yaparken
aslında en çok okullara girmekte
sorun yaşıyoruz. Faşizm öğrencisi
olmadığımız okullara girmemize izin
vermiyor. Zor şartlar altında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Öğrencisi
olduğumuz okullarda ise uzaklaştırma
ve soruşturma terörü ile karşı karşıya
kalıyoruz. Öğrencisi olmadığımız
okullarda öğrencilerin sorunlarına çözüm ararken eksiklikler yaşıyoruz.
Polis işbirliğindeki ÖGB tacizi, okulu-öğrencileri tanımamıza bile engel
olmaya çalışıyor. Ama biz Seher Şahin’den aldığımız mirasa Hamiyet
Yıldız cüretiyle sahip çıkıyoruz, çıkmaya da devam edeceğiz.
YÜRÜYÜŞ: Seher Şahin Rehberlik
ve Dayanışma Masaları geleneğini
bugün sizler devam ettiriyorsunuz.
Bu geleneği öğrencilere anlattığınızda
nasıl karşılıyorlar? Çalışma yaptığınız
okulda öğrencilerle ilişkileriniz nasıl?
Ceren Z. AYBAY: Seher Şahini
öğrencilere anlattığımızda faşizm
yıllar sonra değişmediğini teknik anlamda ilerlediğini Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri biliyorlardı. Seher
Şahini tanıyanlar bizleri görünce bu
geleneği yıllar sonra okullarında gördüklerinde umut hala Dev-Genç’li-

lerde diyebiliyorlardı. Öğrencilerle
ilişkilerimiz iyi bizi sahiplenen bizlerle
ilgilenen öğrenciler çalışmamız boyunca oldu.
Ecenaz ÇET: Seher Şahin Rehberlik ve Dayanışma Masaları çalışmamızda öğrenci gençliğine ulaşıyoruz.
Öğrencileri harekete geçirme noktasında biraz zorluk çekebiliyoruz. Bunun
nedeni elbetteki faşizm ve öğrenciler
üzerinde kurduğu baskıdır. Öğrencilerin
birçok kaygısı var. Okuldan atılma,
uzaklaştırılma, aile vs. faşizmin baskıcı
politikaları bu kaygıları doğuruyor.
Bunun önüne geçmek için emek harcıyoruz. Tanıştığımız arkadaşlarımıza
öncelikle güven vermeye çalışıyoruz.
Fakat tabi ki faşizmin baskı altına alamadığı gençlerimiz de var. Mesela bir
gün Boğaziçi’nde masamızda ÖGB
tehditi ile karşılaştık, okul öğrenciler
kendileri yanımıza gelip sorunu çözmeye çalıştılar. Bizi sahiplenen arkadaşlarımızın olduğunu görmek umudumuzu büyüttü.
YÜRÜYÜŞ: Liseler açıldı... Üniversitelerde de öğretim yılı başlamak
üzere... Sayısız sorunlar yaşanıyor.
AKP faşizmi gençliğe boyun eğdirmeye çalışıyor. Liseli ve üniversiteli
gençliğin yaşadığı sorunlar nelerdir
ve gençlik ne yapmalıdır?
Ceren Z. AYBAY: Bugün AKP
düşünemeyen, üretmeyen nesiller, öğrenciler yaratmaya çalışıyor. Liselerin
açıldığı günden beri 15 Temmuz darbe
gecesini liselilere Tayyip’i kahraman
baş komutan olarak göstermeye çalışıyorlar, okul bahçelerinde slogan attırıp
destek toplattırmaya çalışıyor ders işlemesi gereken öğrencilere 15 Temmuz
semineri veriliyor. Liselilerin vatanseverlik yanlarını kendisine propaganda
yaptırarak kullandırıyor. Burada bize
daha çok görev düşüyor. Biz genciz
gençliğin içerisindeyiz parasız bilimsel
demokratik eğitim istediğimizi çalışma
yaptığımız tüm liselilere duyuracağız.
Henüz öğretim yıllı başlamadan okulda
ki uzaklaştırma terörü başladı. Üniversitede 5 kişi bir araya geldiğinde
örgüt için toplanıldı denilerek okuldan

uzaklaştırılabiliyoruz . Sakarya Üniversitesi’ni okuyan
arkadaşımız Çağatay Mazlum, Dilek
Doğan için adalet
istediği için tutuklanıp ağırlaştırılmış
müebbetle yargılanabiliyor. AKP faşizmi gençlikten,
Ceren Z. Abay
bizlerden korkuyor.
Bizler Dev-Gençliler olarak tek tek
insanlarımıza öğrencilerimize bu düzenin böyle gitmeyeceğini, demokratik
parasız bilimsel eğitim hakkımızı arayacağımızı anlatacağız.
Ecenaz ÇET: Evet, yine koskoca
bir yıl var önümüzde. Her sene olduğu
gibi bu sene de mücadeleye dört elle
sımsıkı sarıldık. Faşizm daha okullar
açılmadan öğrencilere saldırdı. Ankara
DTCF öğrencilerinden 60’ına daha
Sayı: 541
okul açılmadan soruşturma açıldı.
Daha ifade bile vermelerine zaman Yürüyüş
2 Ekim
tanımadan uzaklaştırdılar öğrencileri.
2016
Ben de Mimar Sinan GSÜ öğrencisiyim. Bana ve bir arkadaşıma da daha
okullar açılmadan uzaklaştırma cezası
verdiler. OHAL’i bahane ederek gençliğin üzerinde baskı kuruyorlar. Sindirmeye çalışıyorlar. Bu baskı lise öğrencileri üzerinde daha fazla. Ailelerine
karşı, üniversite öğrencilerine göre
daha bağımlı olan liselilerin, kaygıları
daha fazla. Sürekli okuldan atılmakla
tehdit ediliyorlar. Bu baskılar gençlikten
ne kadar korktuklarının kanıtıdır. Gençlik mücadelenin hep öncüsü olmuştur,
olmaya da devam edecektir. Hiçbir
baskı gençliği örgütlememize, mücadeleye öncülük etmemize engel olamaz.
Gençlik kaygılarının üzerine gitmelidir.
Bir adım öne gitmeye çalışmalıdır.
Elinden ne geliyorsa o an onu yapmalıdır. Kaygıları pratik içerisinde
yok olacak ve kendilerini pratik içinde
geliştireceklerdir. Bundan hiçbir şüpheleri olmamalı. Biz Dev-Genç’liler
de buna öncülük etmeli, 47 yıldır olduğu gibi gençliğin öncü gücü olmalıyız olacağız! Yaşasın Dev-Genç Yaşasın Dev-Genç’liler!
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AKP'NİN GENÇLİĞE SALDIRILARINA KARŞI;
DEV-GENÇ SAFLARINDA ÖRGÜTLENELİM!

Sayı: 541

Yürüyüş
2 Ekim
2016
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Geçtiğimiz hafta içinde okullar
açıldı, resmi ve özel okulların yanı
sıra açık öğretim öğrencileri dahil
18 milyonun üzerinde öğrenci yeni
eğitim-öğretim yılına başladı. İktidarı
boyunca eğitim 'sıfırlayan' AKP faşizmi, OHAL'i bahane ederek gençliği
tamamen sindirmek ve pasifize etmek
için saldırılarını daha da arttırdı. Önceki senelere oranla çok daha zorlu
bir eğitim öğretim yılı bizi bekliyor.
* 15 Temmuz darbe girişimi ve
Fethullahçıların eğitim sisteminden
'temizlenmesi' bahane edilerek 40
bine yakın öğretmen ve kamu personeli görevden alındı.
* Görevden alınan ve ihraç edilen
öğretmenlerin yerine ise 15 bin sözleşmeli öğretmen 10 Ekim’de atanacak. Ancak yurt genelinde 300
binin üzerinde öğretmen atama beklerken ve resmi rakamlara göre açık
100 binin üzerinde bulunmasına karşın ihtiyaç duyulan sayıda atama yapılmıyor.
* Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu,
güvenceli ve ihtiyaç duyulan öğretmen ataması yerine 100 binin üzerinde bulunan öğretmen ihtiyacının
75 binini ücretli öğretmenlerle karşılama yoluna gidiyor.
* Görevden almalar nedeni ile
okulların açılması ile birlikte 1,5
milyon öğrenci öğretmensiz ders başı
yaptı.
* 58 tane ders kitabının yeniden
basılması bekleniyor, ataması yapılmayan öğretmenler atama bekliyor.
* AKP, OHAL bahanesi ile okullarda kendi propagandasını yürütüyor,
okullarda öğrencilere zorla 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili videolar
izletiliyor, öğrencilerden darbe girişim
temalı şiirler ve mektuplar yazmaları
isteniyor.
* Kürdistan'da ise birçok okul
terör bahanesi ile kapatıldı, eğitim
tamamen durdu.
* Üniversitelerde ise 6 bin 792
öğretim üyesi/elemanı açığa alındı.
Öğretim üyesi Barış için akademisyenlerin de aralarında olduğu 2 bin
346 öğretim üyesi/görevlisi 672 sayılı
KHK ile ihraç edildi.

* 15 Temmuz sonrası Fethullah
Gülen Cemaati bağlantılı 15 vakıf
üniversitesi KHK ile bir gecede kapatıldı. 65 bin üniversite öğrencisi
okulsuz kaldı.
Ülkemiz gençliği, aileler ve öğretmenler daha da sıralayabileceğimiz
pek çok sorun ile karşı karşıya bırakılmış durumda.
Eğitim, kapatılan okullar, açığa
alınan öğretmenler, meslekten ihraç
edilen akademisyenleriyle büyük bir
krizin içinde bulunuyor.
Açığa alınan ya da ihraç edilen
kişiler arasında sayıları azımsanmayacak düzeyde devrimci demokrat
sendika üyeleri var. Rektörlük seçimlerinde o rektöre oy vermediği
için öfke duyulan kişiler var.
Devlet okullarında görevden alınan öğretmen ya da öğretim üyeleri
için suç unsurları arasında en yaygın
kullanılan iki temel kıstas var. Asya
Bank'ta hesabın olması, Aktif Eğitim
Sen üyeliği. Dahası çocuklarını FETÖ’cü okullarda okuttukları için görevden alınan kişiler var.
OHAL'i kendisi için bir fırsata
dönüştüren AKP faşizmi, diğer tüm
alanlarda olduğu gibi eğitim sisteminde de istediği değişiklikleri yapıyor, eğitim sistemini kendine o ya
da bu şekilde muhalif olan herkesten
'arındırıyor'.

Eğitim Sistemindeki Çürüme ve OHAL Asıl Olarak
12 Eylül Darbesi İle Başlatıldı
Eğitim sisteminin her aşamasını
etkileyen en köklü değişiklikler 12
Eylül 1980 askeri darbesi sonrasında
gerçekleşmişti. Aynı dönemde başlayan ve bizzat devlet tarafından desteklenen tarikat ve cemaatlerin meşruiyetinin sağlanması eğitim sistemini
hem etkilemiş hem de AKP hükümeti
dönemindeki eğitim sistemindeki değişikliklere zemin hazırlamıştı. YÖK
yasasının kabulüyle üniversitelerde
OHAL uygulamaları başlamıştır.
AKP hükümetleri döneminde ise;
* YÖK'ün kendi iç yapısı, üniversite rektörlerinin atanma biçimleri
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ve atanan kişiler, şaibeli doçentlik
yabancı dil sınavları, "gezginci doçentlik jürilerinin" oluşturulması, çalınan sınav soruları gibi icraatlar ile
yükseköğretim AKP'nin kadrolaşma
ve kendi kadrolarını yaratma alanına
çevrilmiştir.
* İlk ve orta öğretim açısından
da durum farklı değildir. AKP iktidarı
boyunca tam 6 kez Milli Eğitim Bakanı değişti. Eğitim sistemindeki en
köklü değişimler ise 2011 seçimleri
sonrasında gerçekleşti. Özellikle
2012'de 4+4+4 olarak adlandırılan
yasanın kabulü, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Kuran Kursları yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle
okul öncesi eğitimin dahi gericileştirilmesinin önü açıldı.
* Yine AKP döneminde Milli Eğitim Bakanlığı, çeşitli tarikat, cemaat
ve aynı siyasal ideolojiye sahip vakıflarla çeşitli protokoller imzaladı,
eğitim sistemi adeta "anahtar teslimi"
ile bu grupların eline bırakıldı.
Sonuç olarak; AKP iktidarı boyunca çıkarılan yasalar, karar ve uygulamaların tamamı eğitimde OHAL
saldırılarıdır.
Bugün bu saldırılar daha da artırılarak devam ettiriliyor. Buna karşı
ise sayısı 18 milyonu bulan öğrenci
kitlesinin çok küçük bir bölümü örgütlü
olarak hareket edebilmektedir. Büyük
bir kesimi örgütsüzdür, yalnız ve çaresiz bırakılmaya çalışılmaktadır.
Tüm bu saldırıları püskürtmenin
tek yolu örgütlenmek ve gençliğin
örgütlenmelerini yaygınlaştırmaktır.
Ülkemizde artık eğitimin zerresi kalmamıştır. Bu nedenle parasız, bilimsel
ve demokratik eğitim hakkımız için,
Bağımsız Türkiye için, geleceğimiz
ve haklarımız için Dev-Genç saflarında örgütlenelim!

DEVRİMCİ EYLEM ÇİZGİSİ VE PKK’NİN YANLIŞ EYLEM ÇİZGİSİ;
BİRİ HALKIN İKTİDARINA GÖTÜRÜR, DİĞERİ DÜZENE GÖTÜRÜR!-6
SAVAŞ GERÇEĞİ DİYE HALKIN KATLEDİLMESİ MEŞRULAŞTIRILAMAZ!

DEVRİMCİ SAVAŞ HAKLI BİR SAVAŞTIR!
SİLAHLARIN GÜCÜ MÜ, İDEOLOJİK GÜÇ MÜ?

BELİRLEYİCİ OLAN NEDİR?
SİLAHLARA GÜCÜNÜ VEREN İDEOLOJİDİR
Bugün Marksist-Leninist’ler de,
Kürt milliyetçileri de, dinci-gerici örgütler de amaçlarına ulaşmak için
silaha başvurmakta, amaçları uğruna
ölmekte ve öldürmektedirler. Burada
belirleyici olan, önemli olan ölmeleri-öldürmeleri, silaha başvurmaları
değil ne uğruna ölüp-öldürdükleridir,
ne uğruna savaştıklarıdır.
ML’ler sınıfsız-sömürüsüz bir düzen;
sosyalizm uğruna savaşıyorlar. Haklı
ve meşrudurlar. Sınıfları ve sömürü
düzenini, eşitsizliği ve adaletsizliği
gerçekten ortadan kaldıracak olan tek
ideoloji ML ideolojidir. Ezilen halkları
kurtuluşa götürecek olan ideoloji budur.
Güç silahların çıkardığı seste değil,
silahlara yön veren politikada, düşüncede, ideolojidedir. Kazanmak için
önce haklı ve meşru olmanız gerekir.
Zor yoluyla gücünüzü kabul ettirebilirsiniz belki, ancak haklı ve meşru
değilseniz uzun süre ayakta kalamazsınız. Sözle, söylemle amaçlarımıza
varamayız. Söylemlerimize uygun
tarzda eylemlerimizle amaçlarımıza
ulaşmayı hedefliyoruz. Her eylemimiz
haklılığımızı pekiştirmeli, geniş kitlelerde güce dönüşmelidir. Eylemimizin şiddeti siyasi haklılık, sağlamaktır. Dolayısıyla önemli olan kullanılan silahın büyüklüğü değil, vurulan hedefin siyasi niteliğidir.
Kürt milliyetçilerinin tonlarca bombayla yapamadığını bir 7.65’le Şafak
ve Bahtiyar yapmıştır. Elif, Berna ve
Çiğdem yapmıştır. Onur yapmıştır,
Alişan Şanlı yapmıştır. Muharrem
Karataş yapmıştır.
Ne yapmışlardır?
Cüretimizi, feda ruhumuzu, adalet
anlayışımızı, ne istediğimizi, kim olduğumuzu, düşmanımızın ve dostu-

muzun kim olduğunu, haklılığımızı
ortaya koymuşlardır. Büyük bir etki
yarattılar. Halk güçlerinde moral ve
coşkunluk, umut yaratırken halk düşmanlarında şaşkınlık ve korku yarattılar. Oligarşinin devasa propaganda
araçları devrimci eylemimizi bulandırmaya yetmemiştir. Halkımız alması
gereken mesajı almıştır.
Amaçsız savaş olmaz. Bunu Kürt
milliyetçileri de söylüyorlar çokça:
“Yaptığımız savaş neye hizmet
edecek? Neyi yaratacak? Neyi yıkacak,
neyi kuracak? Bunları belirlemek gerekiyor. Bu sorulara net cevap verir
pozisyonda olmamız lazım.
Böyle şeylere bağlı olmayan, hiç
amacı olmayan bir savaş yapmaya
kalkarsak bu çetecilik olur. İdeolojik-siyasi amaçlardan kopmuş şiddet
kullanımı çeteciliktir, gaspçılıktır, soygunculuktur. Öyle savunma savaşı
olamaz. Savunma savaşı belli değerleri
korumaya, hem de toplumun en yüce
amaçlarını, görevlerini yerine getirmeye bağlı olan savaştır. Böyle olursa
zaten ona, meşru savunma savaşı denir. Böyle olmazsa meşru savunma
savaşı denmez.” (Duran Kalkan)
Her siyasal anlayışın doğru ya da
yanlış bir amacı vardır. Çeteci, gaspçı
ve soyguncunun da bir amacı vardır.
Sorun amaçta değil, sorun amacın
niteliğindedir, amacın kendisindedir.
Peki amaçları nedir Kürt milliyetçilerinin? ‘90’lardan beri ortaya
koydukları, oligarşiye dayatmaya çalıştıkları bir amaçları uzlaşmaktan
başka bir şey değildir.
“(...) Gelin bazı siyasi görüşme
kanallarını açık tutalım, bir tane temsilcilerini göndersinler dedik. Bu kör
şiddeti, terörü birlikte durduralım de-

dik. Niye bir tanesi karşımıza çıkmıyor? Ben hazırım, yine açık söylüyorum. Daha da tırmanmasını önlemek
için, bir tane siyasi temsilcileri çıksın,
bu biçim terörü önleyelim. Niye gelmiyorlar? Ne yapalım daha?” (Öcalan, Berxwedan Özel Sayı, 31 Aralık
1991, BBC ile röportajından)
’90 başlarında A. Öcalan tarafından
söylenen bu sözler çok şey anlatmaktadır. Bu amaçla mı kuracaksınız Kürdistan’ı? Bu amaçla mı kurtaracaksınız
Kürt halkını?
Kendi mücadelesinin, savaşının
haklılığına, meşruluğuna inanmıyor.
Kendi eylemini “terör” olarak görüyor.
İşte çözümsüzlük burada başlamaktadır. Eğer haklı ve meşru değilseniz
şiddetin ve silahın büyüklüğü sizi çözüme götüremez, götürmemiştir. Her
durumda tek amaç çıkıyor karşımıza:
Siyasi görüşmelere başlamak, çözüm
süreci, barış ve uzlaşı, düzeniçileşmek.
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Güç Haklılıktadır,
Halka Zarar Vermeme
İlkesindedir, Güç
Politikadadır
Bir kamulaştırma eylemi yapıyor
Devrimci Sol savaşçıları. Belki de
canlarını ortaya koyarak yaptıkları
bu eylemde henüz işleme girmemiş
paraları sahiplerine bırakıyorlar. Halkı
değil, bankayı hedef alıyorlar. Halka
zarar vermeme ilkesinin bu eylemdeki
yansımasıdır yaşanan.
Halka zarar vermemek yalnızca eylemin planlanmasında dikkate alınan
bir durum değildir, halka zarar vermemek devrimci faaliyetin temel ilkesidir.
Örneğin eylemler için araba kamulaştırmalarında Parti-Cephe savaşçıları,
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devrimci olduklarını söylediklerinde
halktan bir emekçi gibi tavır gösteren
pek çok taksiciye iyi davranmanın ötesinde taksinin kullanıldığı sürenin karşılığı olan parayı ödemişlerdir.
Fatih Çarşamba Karakolunun hedef
seçildiği bir eylemde karakola atılan
roketatar istemeden karakolun bitişiğindeki bir eve isabet eder. Ertesi gün
yayınlanan açıklamada tüm aile halkından özür diler Devrimci Sol. Güç,
halka açıklıktadır.
"Faşist ilçe başkanının dükkanı basılır. İlçe başkanı yoktur ve tanımadıkları üç kişi vardır; faşist eğilimli
oldukları kesindir, ama daha ötesine
ilişkin bir bilgi yoktur. Sadece dövülerek cezalandırılıyorlar bu yüzden."

Güç adalet anlayışındadır.
Kartal Anadolu Yakası Tekel Başmüdürlüğü'nün basılıp bombalanması
eylemi ve yine işadamı Ali Şen'e ait
helikopterlerin imha edilmesi eylemi
direnişteki Tekel ve Maga deri işçileriyle
dayanışma amaçlı yapılan eylemlerdir.
Askeri açıdan çok büyük bir eylem
değildir, ancak kamuoyunda geniş yankı
yaratmış direnişteki işçilerin moralini,
direnme kararlılığını arttırmış patron
üzerinde caydırıcı etki yaparak kazanmanın önünü açmıştır. Ve bu eylem
kitlelere devrimci şiddetin meşruluğunu
ve zorunluluğunu da göstermiştir. Eylemin başarısı politik niteliğinde yatmaktadır. Şiddet var, şiddet var... Biri
haklı devrimci şiddettir. Halka umut

ARAÇ YAKMA HALKA ZARAR VERMEKTİR
BU GÜCÜN DEĞİL, GÜÇSÜZLÜĞÜN SONUCUDUR!
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Otomobil, otobüs, toplu taşıma araçları gelişi-güzel
eylem denilerek yakılmakta, kullanılmaz hale getirilmektedir.
Bunlar sonuçta halkın araçlarıdır. Yaktıkları araçlar
çoğu kez Okmeydanı, Kağıthane-Nurtepe, Gazi Mahallesi,
Esenler vb. emekçilerin bulundukları yerlerdir.
Araç yakmalar asıl olarak Fransa’daki gençlik eylemleridir. Taklit edenler yarattığı sonuçlara bakılmaksınız
aynı şekilde ülkemizde de yapmaktır.
22.07 - 28.12.2015 arası toplamda 30-40 arası halka
ait araç yakılmıştır, İstanbul’da bir gecede 43 araç yakıldı.
- 22.07.2015 Kars/Kağızman’da yol kesildi ve halka
ait 13 araç ateşe verildi.
- 30.07.2015 Hakkari-Çukurca karayolunun 40. kilometresindeki Şine Köprüsü mevkisinde yol kesildi ve
halka ait 1 araç yakıldı.
- 30.07.2015 Bitlis'in Hizanile Tatvan ilçeleri arasında
ulaşımı sağlayan karayolunun 25. kilo metresinde bulunan
Hazro Deresi mevkisinde yol kesildi ve halka 1 araç yakıldı.
- 31.07.2015 Tunceli-Erzincan karayolu Söğütlü Çeşme
mevkiinde yol kesildi ve halka ait 1 araç yakıldı.
- 01.08.2015 Erzurum-Iğdır karayolunun Karakurt
mevkiinde yol kesildi ve halka ait araçlar yakıldı.
- 04.08.2015 Erzurum/Şenkaya-Oltu ile Ardahan/Göle
arasındaki yol kesildi ve halka ait araçlar ateşe verildi.
- 15.08.2015 Ağrı/Doğubayazıt’ta yol kesildi ve halka
ait olan 1 araç yakıldı.
- 16.08.2015 Ağrı/Patnos’ta halka ait 1 araç yakıldı.
- 16.08.2015 Tunceli’de yol kesildi ve halka ait 1 araç
yakıldı.
- 17.08.2015 Tunceli’de yol kesildi ve halka ait 1 araç
yakıldı.
-18.08.2015 Ağrı/Tendürek’te halka ait 1 araç gasp edildi.
-21.08.2015 Hakkari/Şemdinli’de halka ait 1 araç yakıldı.
-22.08.2015 Erzurum/Tekman’da halka ait 1 araç

ve moral verir. Diğeri halkı bezdiren,
moralini bozan, düşmana manevra sahası kazandıran, halka zarar veren şiddettir. Silahın büyüklüğü, silahın şiddeti
her zaman her koşulda istediğimiz sonucu sağlamaz. Tersine istediğimiz sonucu sağlayacak olan yapacağımız eyleme, hedefe, vereceğimiz zarara, kısacası amacımıza uygun silahı seçmektir. Sorun her silahı etkili tarzda
kullanmak değil hangi silahla nasıl bir
etki yaratmak istediğimizdir. Kilolarca
bomba kullanılabilecek yerde pekala
bir bidon benzinle de etkili bir sonuç
alınabilir. Ve silahın, bombanın, bir bidon benzinin yöneldiği hedefin niteliğidir önemli olan. Halka değil düşmana
yönelmelidir silahlarımız.

yakıldı.
- 23.08.2015 Bingöl/Karlıova’da yol kesildi ve halka
ait 1 araç yakıldı.
- 23.08.2015 Iğdır’da yol kesildi ve halka ait 1 araç
yakıldı.
- 28.08.2015 Erzincan/Kemah’ta sivil araca silahlı
saldırı düzenlenip araç yakıldı.
- 28.12.2015 İstanbul’da bir akşam 43 araç kundaklandı.
Kürt milliyetçileri emekçi halkın kullandığı toplu taşımayı da hedef alan eylemleri sıklıkla yapmaktadırlar.
07.03.-21.12.2015 arası toplamında 7 halk otobüsü
molotofla yakıldı, 1 otobüs mayınlandı.
- 07.03.2015 İstanbul Nurtepe Sokullu Caddesi’nde
bir halk otobüsü molotoflanarak yakıldı.
- 30.07.2015 İstanbul Ataşehir’de Mustafa Kemal Mahallesi’nde 20Ü hattında çalışan bir halk otobüsü molotoflanarak yakıldı.
- 01.08.2015 Erzurum-Iğdır karayolunun Karakurt
mevkiinde yol kesilip Kağızman Belediyesi’ne ait otobüste
yolculuk yapan halktan kişiler rehin alındı ve akabinde
serbest bırakıldı, anahtarı alınan araçlar sonra mayınlandı.
-09.08.2015 Erzincan-Kemah karayolunun 50. km’de
yük ve yolcu taşıyan karma trenin tünelden geçişi esnasında
yola daha önceden döşenmiş patlayıcı patlatıldı.
- 20.11.2015 Adana’da içinde yolcu bulunan bir halk
otobüsü pompalı tüfekle ateş açılıp durdurulduktan sonra
molotoflanarak yakıldı.
-20.12.2015 İstanbul Okmeydanı’nda 2 halk otobüsü
molotoflanarak yakıldı 1 tanede halka ait iş yeri yakıldı.
-21.12.2015 İstanbul Bağcılar’da Demirkapı Mahallesi’nde bir halk otobüsü molotoflanarak kundaklandı...
Halkın kullandığı toplu taşım araçlarını yakmak, araçlarını ateşe vermek kime ne mesaj vermektedir? Hangi
politik sonuçları yaratmaktadır? Böyle yapılarak çok
güçlü olunduğu mesajı mı verilmektedir?
Ne yazık ki bu sorulara olumlu cevap vermek mümkün
değildir.

DİRENİRSEK KAZANIRIZ!

Sizi En Korunaklı Yerlerinizde

Vuracağız!
İSTANBUL
Gazi: Son Durak’ta 26 Eylül’de
Cephe Milisleri tarafından Mehmetçik
İlköğretim Okulu duvarını okul idaresinin okulların açıldığı ilk günden
itibaren öğrencilere ve velilerine yapmış olduğu AKP propagandasına karşı
uyarı amaçlı “Halk Düşmanı AKP’nin
Propagandasını Yapmayın Uyarıdır"
Cephe imzalı yazılama yapıldı. 22
Eylül'de yapılan yazılamalarda Cepheliler gerillaya çağrı yapan umudun
adını halka duyuran sloganlar yazıldı.
Aynı gün Barajüstü bölgesinde de
yazılama yapıldı. Halkın adaletinin
Cephe’nin namlusunda olduğunu duyuran gerillaya çağrı yapan yazılamalarla Barajüstü bölgesinin gecekondu sokakları süslendi.
27 Eylül'de ise Düz Bölgesinde
Mahallesi Anadolu durağında yıkılan

Halk Meclisi binasının önüne Cephe
milisleri “Katil AKP’nin Kalekollarını
Başına Yıkacağız” yazan Cephe imzalı
bomba süslü pankart asıldı. Milislerce
asılan pankartın ardından halka ajitasyon çekip “Yıkılan, yakılan, elimizden alınmak istenen her yerin hesabını soracağız, bu suça ortak olanların
her birini mezarlara göndereceğiz.”
diyerek havaya ateş ettiler. Kısa sürede
pankartın başına üşüşen polisler halkı
küfürle hakaretle uzaklaştırmaya başladı. 9 tane zırhlı araçla yolları kapatıp,
fünye ile bomba süsünü patlattılar.
Patlatılan bomba süsünün içinden fışkıran kırmızı boya etrafa saçıldı.
Çayan: Halkın matbaasındaki yazılamaları AKP’nin katil polisleri sildi.
Bunun üzerine Çayan Faşizme Karşı
Mücadele Ekipleri Milisleri (FKME)
27 Eylül'de tekrar umudun adını du-

varlara nakşettiler.
Bahçelievler: Yeni Bosna Zafer
Mahallesi'nde 26 Eylül'de polislerin
devrimcilere saldırmasına karşın zırhlı
aracı Bahçelievler Cephe Milisleri
tarafından havailerle vuruldu. Polisler
korkularından oradan uzaklaşmıştır.
Cephe Milislerinin yaptığı açıklamada: "Zafer Mahallesi’nde elinizi
kolunuzu sallayarak gezmenize izin
vermeyeceğiz. Ahlaksız katil AKP’nin
uşakları polisler, devrimcilere işkence
yapan polisler hedefimizdir! Zafer
Mahallesi’nde sokaklarında kanımız
var, mahallemizi size dar edeceğiz.
Güvendiğiniz devletiniz savcısını koruyamadı sizi de koruyamayacak…
AKP’nin uşaklığını yapmaktan vazgeçin hedefimiz olmayın. Sizi en
korunaklı yerlerinizden vuracağız."
denildi.
lığınız esas olarak ömrünüzü
uzatma çabanızdır.
Gazi’yi teslim alamayacaksınız.. Yeni Gazi Ayaklanmalarını
yaratacak olan öfkeyi siz büyütüyorsunuz...
Kurumlarımızı, yoksul mahallelerimizi her ne pahasına olursa olsun
savunacak ve dahası örgütlenmemizi
büyütmeye devam edeceğiz. Devrimci avcılığıyla da bunu engelleyemeyeceksiniz. Ki halk çocuklarını
değil kaçırıp tutuklamakla, katlederek
de bitiremezsiniz. Buradayız, her
yerdeyiz... Gelin... Gelin fakat unutmayın ki; gelişiniz hukuksuzdur,
gayri-meşrudur ve de suçtur!
Gazi Halk Cephesi

Faşist Terörünüze Kontrgerilla Yöntemlerinize
Boyun Eğmeyeceğiz!
Av Değil... Kurban Değil... Halk
Düşmanlarının Celladı Olacağız!
Haftalardır Gazi Mahallesi’nde
azgın bir polis terörüyle halka karşı
savaşını sürdüren AKP faşizmi, geri
adım attıramadığı devrimci irademiz
ve direnişimiz karşısında acizleştikçe
daha da saldırganlaşıyor. Daha bir
kaç gün önce bir hastaneden, hasta
yatağından kaçırılmak istenen Selda
Karataş’ı 23 Eylül’de saat 21.00 sıralarında 13 akrep tipli araçla gelerek
yeniden kaçırmaya çalıştılar. Sokak
aralarında Selda’nın arkasından ateş

açtılar. Katletmeye çalıştılar...
Gazi Mahallesi ve tüm yoksul
mahalleler bizimdir. Mahallelerimize
dışarıdan, işgalci-düşman güçleri
olarak girenler ise katil polislerdir.
İstediğiniz kadar MOBESE’niz olsun, isterseniz yüzlerce akrep vb.
araçla gelin, koca ordular kurarak
gelin…
Biçimsel olarak görünen değil,
tarihsel olarak yaşananlardır gerçek
olan. Siz çürümüş ve ömrünü doldurmuş bir düzenin savunucularısınız. Ve bu nedenledir ki, saldırgan-

Gökhan Yıldırım Serbest Bırakılsın!
Devrimci İşçi Hareketi 23 Eylül’de bir açıklama yaparak 13 Eylül’de İstanbul/Esenyurt’tan gözaltına alınan Gökhan Yıldırım’ın derhal serbest bırakılmasını istedi.
Açıklamada; “10 gündür Vatan Emniyette tutulmaktadır. Halkın Hukuk Bürosunun
yaptığı açıklamaya göre ağır işkenceler gördüğü anlaşılmaktadır. Buradan katil
sürelerine sesleniyoruz. Katil AKP devrimcilere saldırmaktan vazgeç, bizleri
gözaltına alarak tutuklayarak yıldıramazsın. Gözaltılar Baskılar Bizi Yıldıramaz.
İşkence Yapmak Şerefsizliktir ve İnsanlık Suçudur. Gökhan Yıldırım serbest
bırakılsın” denildi.
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Bahçelievler’de
Pankart Asıldı
Bahçelievler Yenibosna Zafer Mahallesi’nde artan baskılara karşı 28 Eylül’de, “Baskılar Bizi Yıldıramaz -Halk
Cephesi” imzalı pankart asıldı.
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AKP Faşizmine Boyun Eğmeyeceğiz! Halka Gitmeye Devam Edeceğiz!
Gazi Mahallesi'nde 22 Eylül günü
Perşembe Pazarı’nda tencere tava eylemine çağrı yapan bildirilerden 300
adet dağıtıldı. Saat 21.00’da bir gün
önce kapı çalışmalarında dolaşılan 4
sokakta sesli çağrılarla tencere tava
eylemine çağrı yapıldı. Tencere tava,
slogan, ıslık, alkışlarla gecekondu
gençlerinin de katılımıyla AKP zulmüne
karşı ses çıkarıldı. Bir sonraki gün ise
gecekondu bölgesinde ev ziyaretleri
yapıldı. 4 kişinin yaptığı ziyaretlerde
Gazi Mahallesi'nde yaşanan polis terörüne karşı neler yapılabileceği üzerine
sohbet edildi. 7 ev ziyaret edildi.
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile
Savaş ve Kurtuluş Merkezinin geri
alınması için başlatılan imza kampanyası için imza toplandı, ziyaret edilen
ailelere de imza föyü bırakıldı.
Düz Bölgesi: AKP faşizminin,
Gazi Mahallesi’ni teslim almak için
sürdürdüğü polis ablukası ve saldırı-
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Sekizevler: Sekizevler bölgesinde
21 Eylül'de kahvehane sohbetleri yapıldı. Masa masa dolaşılarak mahalledeki saldırılar, Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş Merkezinin polis tarafından işgal edilmiş
olması, buna karşı imza kampanyasının
başlatıldığı, akşamları saat 20.00’de
tencere tava eylemi yapıldığı anlatıldı.

AKP’ye ve Onun Eli Kanlı Polislerine Uyarımızdır:
Devrimcilere Saldırmaktan Vazgeçin!
var olmaya, örgütlenmeye ve halkı
Gökhan Yıldırım
örgütlemeye, adalet istemeye devam
Serbest Bırakılsın!
Dersim Halk Cephesi:
“AKP OHAL bahanesiyle devrimcilere karşı açtığı savaşı daha da
derinleştirmiştir. OHAL onlar için
bulunmaz bir kılıf. Bu kılıf altında
her istediğini yapıyor ve yaptıklarını
meşrulaştırabiliyor. Uyuşturucu tedavi
merkezimizi yıkıyor ve halkı tehdit
ediyor. On devrimciyi bir evde misafir
diye tutukluyor ve susun diyor. Bizim
ne zaman faşizm karşısında el pençe
divan durduğumuz görülmüş ki şimdi
susalım oturalım. AKP halka olan
saldırılarını sonlandırmalıdır. Yoksa
hesap sorma bilincimiz ve inancımızla
bir kez daha karşılaşacaktır.” (26
Eylül 2016)
İzmir Halk Cephesi:
“… AKP OHAL bahanesiyle devrimcileri teslim almak, halkı sindirmek
için hiç durmadan saldırıyor. Pek çok
Halk Cepheli gibi Gökhan da halka
korku ve gözdağı vermek, mücadelenin önünü kesmek için tam 13 gündür gözaltında tutuluyor!... Gökhanlar
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larına karşı Halk Cepheliler halkın
direnişini adım adım örmeye devam
ediyor. Bu kapsamda, 20 Eylül'de
Düz Bölgesi’nde 10 yazılama yapıldı,
3 pankart asıldı. Ayrıca 1 saat kapı
çalışması yapılarak Gazi'deki son
süreç üzerine 20 evle sohbet edildi.
Bu 20 evden halk düşmanı katil polislerin basarak işgal ettiği ve karakol
olarak kullanmaya başladığı Ferit Gedik Uyuşturucuya Karşı Savaş ve
Kurtuluş Merkezi’ni geri almak ve
Gazi Büyük Parkı yeniden halka açık
hale getirmek için imza toplandı.

edecektir. Gökhan Yıldırım’ı derhal
serbest bırakın!” (26 Eylül 2016)

Mersin Halk Cephesi:
“Onurlu bir devrimci olarak mücadelesini sürdüren, mahalle gençlerinin
uyuşturucu bataklığına düşmemesi için
mücadele eden Gökhan Yıldırım, bugün
gazetecilik yaptığını iddia eden Sabah
gazetesi tarafından 26 Eylül tarihinde
yapılan yalan haberle hedef gösterilmektedir. Sabah gazetesinin yapmış
olduğu şerefsizliktir, namussuzluktur.
Sabah gazetesi yalan haber yaparak
amaçladığı hiç bir şeye ulaşamayacak.”
(27 Eylül 2016)
İSTANBUL
Esenyurt Halk Cephesi: “… Halk
Cepheliler olarak halk düşmanı, katil
AKP’ye ve onun eli kanlı, katil kiralık
köpeklerine sesleniyoruz! Yoldaşlarımız için canımızı dahi verebileceğimizi tarihimizde birçok kez gördünüz. Gökhan Yıldırım’a işkence yapmaktan, işkence ve katliam suçlarınızı
daha da arttırmaktan vazgeçin. Gök-
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Belirlenen 4 sokakta ev ev dolaşıldı kapısı çalınan gecekondu halkına mahallede yaşananlar anlatıldı,
saldırılara karşı
neler yapılabileceği üzerine
sohbet edildi.
Çalışmalar boyunca 6 kahvehane dolaşıldı, 30 evin kapısı çalındı, 4 eve
girildi. Toplam 40 dergi dağıtıldı,100
imza toplandı. Gün boyunca çalışmalara
toplamda 9 kişi katıldı.
Saat 20.00’da tencere tava eylemi
kapı çalışması yapılan 4 sokakta gerçekleşti. Evinin önünden ve sokağa
çıkarak tencere tava eylemine katılan
10 kişi oldu. Tencere tava eyleminden
sonra toplanan gençler ve gecekondu
halkı "Sünnet Şölenine" davet edildi.

han’ın saçının bir tek teli için işkencehanelerinizi başınıza yıkarız. Unutmayın! Sizin şerefsizliğiniz, halk düşmanlığınız, adaletsizliğiniz varsa bu
halkın ve halkın çocuklarının da bir
adaleti var.” (23 Eylül 2016)
Gazi Halk Cephesi: “Esenyurt’ta
gözaltına alınan Gökhan 1 haftadır
işkence merkezi Vatan Emniyet Müdürlüğünde tutulmaktadır. İşkence
Yapmak Şerefsizliktir! Hukuksuzca
gözaltında tutulan Gökhan Yıldırım
bir an önce serbest bırakılmalıdır!”
(22 Eylül 2016)
Çağrı:

Halk Meclisi Tutsakları
Serbest Bırakılsın!
Kamil Sarıkaya ve Yasin Celep
adalet istedikleri için tutuklandılar.
Okmeydanı Halk Meclisi çalışanlarını
sahiplenmek için mahkemeye gidiyoruz! Tüm duyarlı halkımızı sahiplenemeye çağırıyoruz.
Tarih: 13 Ekim Perşembe
Saat: 10.00
Yer: Çağlayan Adliyesi
Okmeydanı Halk Meclisi

Herkes Değişir Ama Biz Değişmeyiz!
Baskılar Gözaltılar Bizi Yıldıramaz!
26 Eylül pazartesi günü Bahçelievler Yenibosna Zafer Mahallesinde
AKP’nin paralı uşakları tarafından
Gülay Korkmaz, Hasan Karapınar
ve Baran Gülsün gözaltına alındı.
Mahallede uzun süredir katil polisler
tarafından sürekli ablukaya alıp halka
ve devrimcilere saldıran uşaklar keyfi
uygulama yapmak istedi, Halk Cepheliler keyfiyete izin vermedi. Halk
Cephelilerin çantasını aratmamasını
bahane edip işkence ve küfürlerle
saldırıp gözaltına aldılar.
Gözaltılarla ilgili açıklama yapan
Bahçelievler – Avcılar Halk Cephesi
şu ifadelere yer verdi: “Gözaltına
alınan arkadaşlarımıza işkence yapılmış, Gülay’ın kafasını araba içerisinde defalarca cama vurmuşlardır.
Kafasında şişlik vücudunun birçok
yerinde morluklar vardır.
Buradan AKP uşakları polisleri
uyarıyoruz; yaptığınız işkence yanınıza bırakmayacağız, hesabını tek
tek soracağız! Bizler tarihimiz boyunca hiç bir baskıya işkenceye
boyun eğmedik eğmeyeceğiz bizi
teslim alamayacaksınız! Ahmet ismindeki katil polis arkadaşımıza bir

siz değişmediniz demiş evet herkes
değişir ama biz değişmeyiz!”

AKP’nin Katil,
İşkenceci Polisleri
Çağrı Avcı ve
Sadık Eroğlu’nu Kaçırdı
28 Eylül Çarşamba günü AKP’nin
eli kanlı, işkenceci polisleri Küçükköy
yakınlarında bir otobüsü durdurarak
Halk Cepheli Çağrı Avcı ve Sadık
Eroğlu’nu kaçırdı...
Açıklama yapan Armutlu Halk
Cephesi: “Yönetememe krizi iyice
derinleşen AKP iktidarı çareyi kaçırmalarla, gözaltılarla, işkence ve katliamlarda buluyor... AKP’nin korkusu
gecekondulardan gelip gırtlağımızı
kesecekler korkusudur!.. İşkencecilerden hesap soracağız! Baskılar gözaltılar bizi yıldıramaz! Çağrı Avcı ve
Sadık Eroğlu serbest bırakılsın!” dedi.

Sen Bir Kere Yazarsın
İki Kere Yazarsın Düşman
Gelir Siler Sen Bir Daha
Yazarsın…

Düzene Alternatif Filmlerle ve
Halk Okullarıyla Umudu Büyütüyoruz
Adana Özgürlükler Derneği’nde bir araya gelen Akkapı
halkı 24 Eylül'de Yılmaz Güney’in "Umut" filmini izledi.
10 kişinin katıldığı film gösteriminde ikramlar yapıldı.
Bir sonraki gün ise "Bizim Felsefe” adlı broşürden “felsefe
nedir” konusunu okuyarak, tartıştılar. Burjuvazinin idealist
felsefesine karşı halkın materyalist felsefe ile sorunlarını
çözeceği vurgulandı. Evde, okulda, iş yerinde yaşanılan
tüm sorunların devrimci bir çözümü olduğu, burjuvazinin
halkın bu çözüme ulaşmasını engellediği anlatıldı.

Mahallemizde Yozlaşmaya
İzin Vermeyeceğiz!
Halk Cepheliler 23 Eylül’de Zafer Mahallesi Pazar
Pazarı’nda devriye atarken liseli bir kızın tacize uğraması
üzerine tacizcinin yanına giderek tacizciyi sorgulamak
için aldılar. Ahlaksız esnafın biri tacizciyi sahiplenerek
marketin içerisine sakladı... Tartışma-sorgulama devam
ederken faşist esnafın, polise ihbar etmesi sonucu
işkenceci polisler mahalleyi ablukaya alıp tacizciyi sahiplendiler. Tartışma esnasında polislerin araçlarının
camları taşlanıp slogan atılarak polisler teşhir edildi.
Polisin saldırısı ile ilgili açıklama yapan Bahçelievler
Halk Cephesi: “Buradan katil polisleri uyarıyoruz; Ah-

Sonra Halk Çocukları Yazar,
Gecekondu Gençleri,
Yarının Şahanları Yazar!
Gazi Mahallesi Sekizevler bölgesinde ve gecekondu bölgesinde 25
Eylül'de mahalle gençleri birçok yazılama yaptı. Umudun Adını duvarlara
nakşetti. Cephelilerden öğrendikleri
ile halkın matbaası olan duvarları
dosta güven düşmana korku veren
sloganlarla süsledi. Toplamda 20 yazılama yapıldı.

Gökhan Yıldırım
Serbest Bırakılsın!
Okmeydanı’nda Halk Cepheliler
25 Eylül Pazar günü "Gökhan Yıldırım
Serbest Bırakılsın - Halk Cephesi"
imzalı 3 adet yazılama yaptılar.

Sarıgazi Tutsakları
Serbest Bırakılsın
Eskişehir‘de 23 Eylül Cuma günü
saat 19.00 19.30 arası Gültepe mahallesinde 60 adet “Devrimci Olmak
Suç Değildir Sarıgazi’de Tutuklanan
10 Halk Cepheli Serbest Bırakılsın”
yazılı pullama çalışması yapıldı.
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laksızlıkları namussuzları savunmaktan vazgeçin! Devrimcilerin isimlerini veren herkesten hesap soracağız!
Mahallemizde fuhuşa kumara uyuşturucuya çeteleşmeye
izin vermeyeceğiz!” dedi.

Adalet Tecelli Oluncaya Kadar
Davanın Arkasını Bırakmayacağız!
Okmeydanı’nda Halk Cepheliler 25 Eylül'de Metrobüs
çıkışına “Hasan Ferit İçin 26 Eylül/10.00’da Anadolu
Adliyesindeyiz!-Halk Cephesi” imzalı çağrı pankartı
astılar. Aynı zamanda 5 adet yazılama ve Piyale, Mahmut
Şevket Paşa, Yolağzı bölgelerinde toplam 15 tane mahkemeye çağrı için kahve konuşması yaptılar.

Faşizm Herşeye Düşmandır Kitap'a, Düşünmeye,
Sorgulamaya Bilinçlenmeye ve Bilinçlendirmeye
Devam Edeceğiz!
1 Mayıs Mahallesi'nde 24 Eylül’de Şükrü Sarıtaş
Parkında kitap festivali çerçevesinde Boran Yanınevi,
Haziran yayıncılık ve Tavır yayınlarından oluşan kitapların
standı açıldı. Bandrollü olmayan kitaplar var bahanesiyle
kitapları almaya kalkıştılar. Gözaltı tehdidi yapılmasını
rağmen kitap standı saat:18.00'a kadar açık kaldı. Bir
sonraki günde stant açılarak kitap tanıtımlarına devam
edildi.
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13. Uluslararası Tecritle Mücadele Sempozyumu Paris’te Yapıldı
“Anti-Emperyalist ve Anti-Faşistlerin Öncelikli Görevi;
Emperyalist Politikayı Teşhir Etmek ve Ortak Mücadeleyi Savunmaktır”
Dünyanın birçok ülkesindeki mücadeleleri gündeme taşıyan ve sahiplenen Uluslararası Tecritle Mücadele
Sempozyumların 13.’sü 9-11 Eylül
2016 tarihlerinde Fransa’nın başkenti
Paris’te gerçekleşti.
Fete de l’Humanite festivali alanında büyük bir çadırda yapılan sempozyuma bu sene de İrlanda, Belçika,
Filistin, İsviçre, Hollanda, Filipinler,
Kolombiya, Peru, Meksika, ABD,
Fransa, Almanya, Avusturya, Arjantin,
Türkiye, Fas, Lübnan ve İspanya’dan
delegeler katıldı.

9 Eylül 2016
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9 Eylül tarihinde delegelerin tek
tek karşılaması ve kısa bir “Hoşgeldiniz” konuşmasının ardından, ilk panel Avrupa ve ABD’de ırkçılığın boyutlarıyla ilgili oldu.
ABD’den Jericho Hareketini temsil
eden eski tutsak ve siyahi kurtuluş hareketinden Masai Ehehoni, Fransa’dan
Afrika kökenli insanlara yönelik ayrımcılığını ele alan Brigade Anti Negrophobie ve Almanya’dan Siyasi Sığınmacılar Derneği kendi ülkelerindeki
ırkçılığın değişik boyutlarını anlattılar.
Birlikte yenilen akşam yemeğinden
sonra enternasyonal bir müzik programı başladı.
Programda Almanya’dan gelen hip
hopçular Zynik ve Delirium, saz ve
gitarla Anadolu türküleri ve en son
Fransa’dan Afrikalı müzik grubu Shaka
Milo vardı.
Kalabalık geçen program gece yarısına kadar sürdü.

10 Eylül 2016
Sempozyumun ikinci günü olan 10
Eylül’de çadırda ortak yenilen kahvaltıdan sonra sadece delegelerin katıldığı
bir oturum düzenlendi. Toplantıda antiemperyalizm ve enternasyonal dayanışmanın anlamı ve nasıl hayata geçirebilineceği konusunda herkes sırayla
düşüncesini belirtti.
UTMP temsilcisinin yaptığı sunum
konuşmasında öncelikle emperyalizmin
yıllardır yaptığı saldırı tutumuna ve
dünya halklarına pervasızca yaptığı
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katliamlara karşı gereken cevabın yeterince verilmediği vurgusu yapıldı ve bundan kaynaklı
anti-emperyalist mücadelenin
yeniden tanımlanması ve net
bir tavır sergileyerek hareket
edilmesi gerektiği ifade edildi.
UTMP temsilcisi katılımcıların önümüzdeki aylarda bunun
hayata geçmesi için bir araya
gelinmesini önerdi.
Bir diğer öneri ise kapitalist
yoz kültürüne karşı, farklı ulusların katılacağı bir halk festivali düzenlemek oldu.
Son olarak Avrupa’daki aşırı mülteci akınına birçok anti-faşist ve sol
güçlerin hümanist ve sivil toplumcu
yaklaşımlarına değinerek, anti-emperyalist ve anti-faşistlerin öncelikli
görevi, emperyalist politikayı teşhir
etmek ve ortak mücadeleyi savunmak
olduğu belirtildi.
Daha sonra diğer katılımcıların
düşüncesi tek tek alınarak kayda geçirildi ve bu doğrultuda çalışmaların
hızlıca başlatılması kararlaştırıldı.
Öğlen yemeğinden sonra “Sosyalizm Geliştirir Kapitalizm Çürütür”
konulu oturuma geçildi.
Arjantin’den katılan ‘Dario Santillan Halk Cephesi’ temsilcisi Francisco Longa, ülkelerinde kurdukları
halk okulları ve gecekondu semtlerin
de yaptıkları çalışmalarından bahsetti.
Türkiye’den davet edilen fakat Fransa devletinin vize vermeyerek katılımı
engellediği Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi
ve Halkın Mimar Mühendisleri yerine
Halkın Hukuk Bürosu’ndan avukat
Barkın Timtik konuştu.
Avukat Barkın Timtik, avukatlığını
yaptığı H.F.G. Merkezi’nin son süreçte
yaşadığı baskıları anlatarak hasta ailelerinin kurumu sahiplendiğine değindi. Tedavi merkezinin şu anda polis
işgali altında olduğunu ve orada çevik
kuvvet merkezi kurulmak istendiğini
anlattı. Panelde ayrıca H.F.G. Merkezi
çalışanıyla canlı telefon bağlantısı kuruldu. Merkezlerini geri almak için
mücadelelerinin her koşulda devam
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ettiğini vurgulayarak sempozyum katılımcılarını desteğe çağırdı.
Devrimci sanatla ilgili, İspanya’da
şarkılarından dolayı 6 yılla yargılanan
Pablo Hasel ve yine Türkiye’den katılımı engellenen Grup Yorum adına
sürgünde yaşayan grup üyesi İhsan
Cibelik konuştu.
İkinci günün son oturumunda Ortadoğu’dan Doğu Avrupa’ya ve Latin
Amerika’dan Asya’ya uzanan emperyalist saldırganlık ele alındı.
Bu oturuma İsviçre’den Red America Latina (Latin Amerika Ağı), Filipinler Komünist Partisi (NDFP), Lübnan’dan avukat Hassan Jouny, Fas’tan
Driss Hani, İsviçre’den Savaşa karşı
Birlik-Suriye’den Elinizi Çekin ve
Belçika’dan araştırmacı yazar Bahar
Kimyongür katıldı.
Oturumda Brezilya ve Venezüela’daki emperyalist müdahaleler, emperyalizmin ve siyonizmin Ortadoğu’daki saldırıları, Avrupa hükümetlerinin özellikle Fransa devletinin bu
savaşlarda oynadığı rol ve buna karşı
halkların direnişi anlatıldı.
Sempozyuma katılamayan Ukrayna’dan Borotba temsilcisi 5 dakikalık
video mesajı gönderdi. Konuşmasında
ülkesinde yıllar önce yaşanan vahşi
darbeyle iktidara gelen faşist Amerikancı hükümet ve komünist ve sol
muhalefete yönelik baskılardan bahsetti. Son 2,5 yılda 850 kişinin kayıp
olduğunu aktardı.
Akşam programında bu sefer Grup
Yorum vardı. Halay türküleri ve marşlarla kitleyi coşturdu ve delegelerin dışında çadırdan geçen birçok festival
katılımcıları birlikte halaya girdiler.

1,5 saat süren ve ara ara Grup Yorum’la dayanışma için sloganların atıldığı
konser gece 12.00 civarında sona erdi.

11 Eylül 2016
Sempozyumumun üçüncü günü olan
11 Eylül’de ortak kahvaltıdan sonra
Siyasi Tutsaklar semineri yapıldı. Çadırın
iç duvarlarına ve sahnenin üzerinden
ABD, Latin Amerika ve Avrupa’daki
devrimci tutsakların resimleri asıldı ve
Türkiye’deki Özgür Tutsaklar tarafından
çizilen resimler sergilendi.
Siyasi Tutsaklar paneline Cumhuriyetçi Sinn Fein, İrlanda Cumhuriyetçi
Tutsakların Destek Grubu, İrlanda’dan
June Kelly, ABD’den Jericho Hareketi,
Türkiye’den Halkın Hukuk Bürosundan Barkin Timtik, Almanya’dan Tutsaklar Sendikası, Fransa’dan George
İbrahim Abdallah dayanışması ile

Anti-emperyalist Komite St. Denis
ve Belçika’dan Samidoun Filistinli
Tutsaklar Dayanışma Ağı katıldı.
Bu panelde tecrit ve direniş, halkların
ortak çıkarları ve sahiplenme duygusu
damga vurdu. İrlanda’dan Bobby Sandslardan bugüne uzanan hapishane direnişleri ve bu direnişe karşı yaşanan ihanetler anlatılırken, emperyalizmin Den
Haag’taki gayrı meşru ceza mahkemesinden örnekler verildi. ABD’de 9 Eylül’de birçok ilçede başlanan büyük hapishane grevine ve tutsaklara yönelik
uygulanan tecrit politikasına değindi.
Türkiye’deki F Tipi politikasının
ABD’nin ihracatı olduğu ve her iki ülkenin tutsakları arasında iletişimin, bu
politikaya karşı sürdürülen direniş açısından çok anlamlı olduğu vurgulandı.
Almanya’daki tutsaklar sendikasından
temsilci, tutsakların çalışma koşulları

ve bu mücadeledeki etkilerinden bahsetti.
Filistin’deki tutsaklar, halkların direnişi
ve onurunun simgelendiği vurgulandı
ve İrlanda’dan Türkiy’ye, ABD’ye kadar
tüm siyasi tutsaklara selam gönderildi.
Aynı zamanda 32 yıldır Fransız hapishanelerinde bulunan Georges İbrahim
Abdallah’ı selamlayarak, onun Filistinli
kurtuluş mücadelesinden ayrı görülemeyeceği belirtildi. Türkiye’deki devrimci tutsakların genel direnişi duyurularak, hiç bir koşulda düşmanın baskı
ve saldırılarına teslim olmayacakları
ifade edildi. Birçok hapishanelerde tutsakların eylem ve direnişleriyle hapishane
idaresine geri adım attırıldığı belirtildi.
Panel bittikten sonra sempozyum
resmi olarak bitirildi ve 3 gün boyunca
görüşülen ve önerilen konularla ilgili
bir sonuç deklarasyonun hazırlanması
kararlaştırıldı.

Devrimcilik Suç Değil Onurdur, Sarıgazi’de Gözaltına Alınıp
Tutuklanan Halk Cepheliler Serbest Bırakılsın
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 evde bulunan
10 insanın devrimci olmalarıydı. Onlar
gençliğin uyuşturucu-fuhuş-hırsızlıkişsizlik bataklığına saplanmaması için
HFG gibi uyuşturucu ile savaş ve kurtuluş merkezleri, kültür merkezleri kurdukları için, parasız eğitim istedikleri
için, yaşanan iş cinayetlerinin kader
olmadığını, ölümlerin sebebinin bu
hırsız, alçak, obur, ahlaksız düzen olduğunu anlattıkları için tutuklandılar.
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.
Sarıgazi’den Tutuklanan 10 Devrimci Derhal Serbest Bırakılsın!
Baskılar, gözaltılar, tutuklamalar bizi
yıldıramaz! OHAL’i tanımıyoruz!
OHAL ile Halkımızı Teslim Alamayacaksınız! Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz! Anadolu İhtilalimiz Sürecek!
Anadolu Halk Cephesi
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Mahallemizde Katil Polisleri
Barındırmayacağız!
Okmeydanı’nda 25 Eylül’de akşam saatlerinde
MOBESE altında bekleyen TOMA’nın içindeki
katil polis, zırhlı aracından inip markete girdiği
sırada; elini kolunu sallayarak aracına geldiğini
düşünürken, Cepheliler katil polisi taş yağmurunu
tuttular. Taş yağmuruna tutulan katil polis ne
yapacağını bilemeyip, hızlıca tenekesine bindi.
Açıklama yapan Okmeydanı Halk Cephesi:
“Halkımız; Bu katil polisleri gördüğünüz
yerde kovun, elinizde, avucunuzda ne varsa
tepelerine atın. Atın ki bir daha bu cesareti
bulamasınlar. Atın ki daha fazla insanlarımızı
katledemesinler.”
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Avrupa’da
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düşünce özgürlüğü çerçevesinde mücadele eden, ülkelerinde faşist iktidara karşı sesini
yükselten onlarca insan "yasa
dışı örgüt üyesi"olmakla suçlanmıştır. "Yürüyüş dergisi
“Oturum Hakkı” Elinden Alınan
dağıtmak", "Grup Yorum konPolitik Mülteciler
seri örgütlemek", "Hümanite
Bir Afrika Ülkesine Gönderilme Tehdidi İle
festivaline katılmak" ve daha
Karşı Karşıyadır
birçok demokratik faaliyet suç
kabul edilmiş onlarca
“OTURUM HAKKI” GASPLARINA olarak
yıl ceza verilmiştir...
Amerikan emperyalizmiSON VERİLMELİDİR!
nin ve Türkiye'deki faşist ik“OTURUM HAKKI” KAZANILMIŞ tidarın çabaları ile açılan bu
davalarda, devrimciler, vaBİR HAKTIR!
tanseverler, sosyalistler, deFransa'daki sosyalist iktidar (!) başta
mokratlar, halkın değerlerini savuFransız halkı olmak üzere tüm emeknanlar "terörist" ilan edilmiştir...
çilere ve göçmenlere karşı sistemli bir
Yılları bulan cezalar verip hücresaldırı politikası sürdürmektedir.
lerde yatırdığı,"terörist" ilan ettiği
Bu saldırıların en önemli ayakladevrimcileri, vatanseverleri bugünde
rından biri de göçmen halklara ve po"OTURUM HAKLARI"nı elinden
litik mültecilere yöneliktir.
alarak "bir Afrika ülkesine gönderPolitik mülteciler için bir hak olan
mekle" tehdit etmektedirler...
ve direnişlerle kazanılmış "OTURUM
Nitekim 4 yıl hücrelerde yatırdığı
HAKKI" bugün kolayca geri alınNİHAT KARAKAYA'nın, aylarca kemaktadır.
lepçe takarak tüm özgürlüklerini elinden
2008 yılında açılan bir davada onaldığı FERZA KARAKOÇ'un "OTUlarca Türkiye'li emekçi ve politik mülRUM HAKLARI"nı elinden almıştır.
tecinin evleri basılmış, haklarında dava
SIRADA BAŞKALARI DA VARDIR...
açılmıştır. Demokratik faaliyet yürüten,
Bu bir formalite değil, cezalandırParis’ten 13 Özgür Tutsağımıza Kitap Gönderdik!

ÖZGÜR TUTSAKLARA KİTAP GÖNDERELİM!
TUTSAKLARIMIZA MEKTUP YAZALIM!
ÖZGÜR TUTSAKLAR ONURUMUZDUR!
Tutsaklarımıza yönelik tecrit ve teslim alma saldırılarının yoğunlaşması üzerine bizler de kitapları toplatılan
özgür tutsaklarımıza kitap gönderme kampanyası başlattık!
Düşünceye düşman, bilime düşman, tutsaklarımıza
düşman Oligarşinin kitap yasakları karşısında bizler de
“Özgür Tutsaklarımızın yalnız olmadığını”, ”onları
kitapsız ve ışıksız bırakmayacağımızı” göstermek ve
tutsaklarımızın kitap ihtiyaçlarını karşılamak için onlara
kitap göndermeye başladık…


Dev-Genç, Dortmund’ta Özgür Tutsaklara
Karşı Süren Saldırıları Teşhir Etmek İçin
Pankart Astı
23 Eylül Cuma günü Avrupa Dev-Genç’liler tarafından
Dortmund’un Hafen bölgesinde ana caddeye devrimci
tutsaklara süren saldırıları teşhir etmek için pankart
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madır. Ailelerin, çocukların cezalandırılmasıdır. Bu, kişiyi "güvencesiz"
bırakmak, bulunduğu yerden "dışarı
çıkarmamak" ve hiç bilmediği bir
yere göndermekle tehdit etmektir.
Bu kişinin en temel hakkına, yaşam
hakkına yapılmış bir saldırıdır. Bu
saldırı kişiyi "yarınsız" bırakmak, kurduğu yaşamı hiçe saymaktır... Sırada
başkaları da vardır... Nitekim daha
önce de diğer göçmen halkların mücadelesini savunan politik mültecilerin
bir kısmının da bu hakkını elinden
almıştır Fransa devleti...
Fransa'daki sosyalist iktidar (!)
"OTURUM HAKKI"nı bugün bir tehdit unsuru olarak kullanarak, tüm politik mültecileri, tüm göçmen halkları
tehdit etmektedir. Susturmak, sindirmek ve sesini çıkaramaz hale getirmek
istemektedir herkesi...
- "OTURUM HAKKI" HİÇ KİMSENİN ELİNDEN ALINAMAZ!
- "OTURUM HAKKI" GASPLARINA SON VERİLMELİDİR!
- "OTURUM HAKKI" ELİNDEN
ALINAN VATANSEVERLERİN,
SOSYALİSTLERİN, HALKIN DEĞERLERİNİ SAVUNANLARIN
"OTURUM HAKKI" GERİ VERİLMELİDİR!
FRANSA ÖZGÜRLÜK KOMİTESİ

asıldı.
“DEVRİMCİ
TUTSAKLAR
ONURUMUZDUR” yazılı pankart
halk tarafından ilgi
gördü.


Belçika’nın Liege Şehrinde Verilen
Kahvaltıda Ahmet Başçavuş’u Andık
25 Eylül Pazar günü Belçika’nın Liege şehrinde bulunan Alevi derneğinde (L.A.K.M.) Belçika Halk Cephesi
olarak bir kahvaltı düzenledik.
Saat 11.00’de başlayan kahvaltının sonunda 27 Nisan
1992 de şehit düşen Ahmet BAŞÇAVUŞ hakkında
yapılan konuşmanın ardından, Bağımsızlık, Demokrasi
ve Sosyalizm mücadelemizde ölümsüzleşen tüm şehitlerimiz için saygı duruşu yapıldı.
Daha sonra son süreçte kurumlarımıza yapılan saldırılar
ve saldırılara karşı verilen mücadele anlatıldı. Etkinliğe
40 kişi katıldı.

DİRENİRSEK KAZANIRIZ!

Almanya’nın Bielefeld Şehrinde
Yozlaşmaya Karşı Panel Yapıldı
Almanya Anadolu Federasyonu tarafından, 25 Eylül 2016 Pazar günü,
Bielefeld şehrinin IBZ konferans salonunda ortak kahvaltı yapıldıktan
sonra yapılan panelde, ülkemizde yaşanan askeri darbe ve sonrası uygulamaya konulan Olağanüstü Hal Yasasının neden olduğu keyfilikler ve baskılara değinildi. Siyasi tutsaklara getirilen kitap –avukat sınırlamasına karşılık tutsakların hücre yakma eylemleri sonrasındaki
işkence ve sürgün olayları anlatıldı.
Bu kapsamda Hasan Ferit Gedik Merkezi’ne yapılan
polis baskını sonrası, HFG merkezinin hastalarından olan
Muhammet’in annesi ile yapılan röportajın videosu izlendi.
Kampanyanın Avrupa’daki kısmı açısından merkezin ihtiyaçları için yapılan yardım kampanyasına ilgi yoğundu.
Almanya’daki kumar makineleri ve kumar salonlarının
yasaklanması için imzalar toplandı. Röportaj formları

dolduruldu. Herkesin en azından kendi evine dahi olsa
bir afiş asması için afişler dağıtıldı.
İkinci bölümde katılımcılardan gelen sorular cevaplandıktan sonra, “Yozlaşmaya karşı değerlerimizi nasıl
yaşatmalıyız” başlığı altında ülkedeki Halk Meclisleri ve
faaliyetlerine değinildi. 2,5 saat süren panele 40’ı aşkın
insan katıldı.

Yozlaşma Konulu Seminer Düzenlendi
Anadolu Kültür Merkezi’nde 25 Eylül tarihinde Yozlaşma konulu seminer düzenlendi.
İlk olarak yozlaşmanın neden kaynaklandığını, düzen
tarafından nasıl yaygınlaştırılmaya çalışıldığı üzerine bir
yazı okundu. Avrupa’da uyuşturucu, fuhuş, kumar ve
alkol kullanımı konusunda bilgiler verildi. Ardından konu
üzerine tartışma yapıldı.
Tartışmadan sonra Hollanda’da yozlaşma üzerine bir
konuşma yapıldı. İkinci paylaşım savaşı sonrasında
devletin kullandığı yöntemler ve medya aracılığıyla yaymaya çalıştıkları anlatıldı. Seminer programı yemek yenilerek bitirildi.
Anadolu Kültür Merkezi

Stuttgart Halk Kültürevi Sezon
Açılışını Gerçekleştirdi

İsviçre TAYAD Bern’de
Metris Belgeseli Gösterimi Yaptı

Stuttgart Halk Kültürevi her
sene geleneksel olarak yaptığı
sezon açılışını 25 Eylül’de yaptı.
Açılış konuşmasıyla başlayan
etkinlik 2015-2016 döneminin
yer aldığı bir slayt gösterisiyle
devam etti. 40 kişinin katıldığı
etkinlikte 2015 değerlendirilirken
yeni dönem üzerine sohbetler yapıldı. Sohbette kolektif
çalışma, Halk Meclisleri, yozlaşmaya karşı mücadele yöntemleri
konuşulurken, Avrupa ve Türkiye’deki gelişmeler üzerine
daha duyarlı olunmasının gerekliliği vurgulandı.
Açılış etkinliğinde Özgür Tutsaklar için de bir masa hazırlanırken dernek çalışanlarının hazırladığı yemekler dağıtıldı.
Etkinliğin sonundaysa Grup Yorum korosu ve gitar öğrencileri,
öğrendikleri şarkılarla mini bir konser sundu.

Hapishane katliamlarının yıl dönümü sebebiyle
yapılan Metris belgeseli Kutus Bern’de gerçekleşti.
Kutus’de Metris belgeseli gösterilmeden önce
kısa bir konuşma yapıldı. Konuşmada hapishane katliamlarının devrimcileri sindirmek, diz çöktürmek
ve kişiliksizleştirmek için yapıldığı, aynı zamanda
halka gözdağı verilmek istendiği söylendi. Bir saat
süren belgesel gösteriminin ardından filmin ve katliamların değerlendirilmesi yapıldı.
İzleyicilerden biri katliamlara karşı TAYAD`ın neler
yapılmasını öngördüğünü sordu. Soruya cevaben geçmişten
günümüze gelenekselleşen direnişlerin devam ettirilmesi
ve dışarıda olanların destek vermelerinin yanısıra şimdiye
kadar pek geliştirilmeyen uluslararası devrimcilerin desteklerinin de katılması gerektiği vurgulandı.
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Nekane’ye Özgürlük Yürüyüşüne

NRW Dev-Genç Türkü Gecesi
Dortmund’ta Irkçılığa Karşı Yürüyüşten Sonra İsviçre TAYAD’da Destek Verdi
6 Nisan Çarşamba günü Zürichte tutuklanan Nekane
DayEv’de Yapıldı
Txaparteği’nin serbest bırakılması için İsviçre’nin
24 Eylül Cumartesi günü NRW Dev-Genç’liler Türkü
Gecesi düzenlediler.
Etkinliğe hep birlikte yemek yenildikten ve sohbet ettikten
sonra başlandı. Ardından hep birlikte türküler söylendi ve
sohbetler devam etti. Alman Sol Örgütlerinin katıldığı yürüyüşte
tanıştığımız yeni ilişkileri de türkü gecemize davet ettik.
Onların da katılımıyla toplam 38 kişiyle türkü gecemizi gerçekleştirdik.

başkenti Bern’de 24 Eylül Cumartesi günü miting ve
yürüyüş yapıldı. Yürüyüşe İsviçre TAYAD’lılarda katılımları ve yazdıkları mektupla destek verdiler.
Nekane Txaparteği İspanya’nın Bask bölgesinde
bakanlık görevi yaparken hakkında çıkarılan tutuklama
ve daha sonra da uluslararası tutuklama kararı sebebiyle
İsviçre’ye iltica etmişti.
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AVRUPA’dakiBİZ
AVRUPA’DAKİ SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜMÜ:
HER SORUNA BİR KOMİTE, HER KOMİTEYE BİR SORUMLU
Avrupa’da birçok sorunumuz var.
Bir yandan ırkçılık, ayrımcılık, bir
yanda sağlık, eğitim, iş, konut ve bir
yandan da yozlaşma ve değer yitimleri...
Ancak, sorunlarımız bunlarla sınırlı değildir. Vatanımızdaki halkımıza
yönelik OHAL ve faşizmin baskıları,
emperyalizmin dünya ve ülkemiz
halklarına karşı terörü de bizim sorunlarımızdır.
Sorunlarımızı; görevlerimiz çerçevesinde ele aldığımızda, karşımıza
çıkan tek bir sorun duruyor: Örgütsüzlük. O halde, tüm sorunlarımızın
çözümü de örgütlülüktür, örgütlülüğümüzün geliştirilmesine bağlıdır.

Örgütlülüğün Geliştirilmesi
İçin:
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Komite, Toplantı, Eğitim, Denetim, Program gibi örgütlülüğü oluşturan kavramlar üzerine iki bölümlük
bir yazı yayınlıyoruz. Bu ilk bölümümüzde de komite ve toplantı nedir,
ne yapıyoruz, nasıl yapmalıyız üzerine
duracağız.
Sadece sorunlarımıza baktığımızda, karşımızda bir sıradağlar silsilesi
çıkacaktır. Evet, karşımızdaki sorunlar
çok büyüktür. Ama bunların hepsinin
çözümleri de var. Çözümün anahtarı
da örgütlülüktür. Öncelikli olarak bu
anahtarı kullanmayı öğrenmeliyiz.

Her Soruna Bir Komite,
Her Komiteye Bir Sorumlu
Karşımızdaki tüm sorunları, çözmemiz gereken sorunlar ve görevlerimiz temelinde baktığımızda, aşılamaz görülen dağların nasıl da aşılabilir hale geleceğini görürüz.
Her sorunun çözümü için bir komite oluşturmak, örgütlülüğün ilk
adımıdır. İkinci adım ise her komiteye
bir sorumlu ile, gelişim ve örgütlülüğümüzü yayacak olan kadrolaşmayı
hayata geçirebiliriz.
‘Her Soruna Bir Komite, Her Komiteye Bir Sorumlu’ sloganını, temel
bir şiarımız haline getirdiğimizde;
bugün yetişemediğimiz birçok konuda, iş yapabilecek, sorumluluk ala-
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bilecek ve bu sorumluluk içinde gelişmesi sağlanacak insanlarımızla,
çözemeyeceğimiz sorun olamayacağını göreceğiz.

zeki insanlara ve bireylere değil; kitlelerin komiteler aracılığıyla ortaya
çıkaracağı kolektif emeğe bağlıdır.

Komite Her Derde
Deva Mı?

Komite, halkın kendi kendisini
yönetmeyi öğrendiği, kendi kararlarını
aldığı ve uyguladığı halk örgütlenmeleridir. Kendini hiçbir yasallık sınırına hapsetmeyen meşru örgütlenme
biçimlerindendir.

Evet, her komite bir derde devadır.
Ancak, sorun komite oluşturmak değil, komite işleyişini oturtmaktır. Bu
işleyişi nasıl oturtabiliriz:
Birincisi; her hafta belirli gün ve
saatte toplantı yapılmalıdır.
İkincisi; her toplantıda, bir hafta
öncesinin değerlendirmesi yapılarak,
neyi yaptık, neyi yapamadık, yapamadıklarımızı neden yapamadık, hangi dersi çıkardık, çıkardığımız derslerle bundan sonra nasıl yapabiliriz
sorularına somut cevaplar bulmalıyız.
Ve önümüzdeki hafta neler yapacağımızı programlamalıyız.
Üçüncüsü; her toplantı bir eğitim
çalışmasına dönüşmelidir.
Bunların yapılmadığı toplantılar,
sadece pratik işlerin boğuculuğunun
konuşulduğu ve bir süre sonra da gereksizliği kendini hissettirmeye başlar.
Toplantılar düzenli olmuyorsa,
zaten düzenli bir çalışma da yoktur.
Ve ilk gerekçeyle de ertelenen bir
yük haline dönüşür. Toplantı olmuyorsa, komitenin varlığı da bir anlam
ifade etmez hale gelir. Sonuç ise
önümüzdeki sorun dağlarının büyümesinden başka bir şey olamaz. Oysa,
her toplantımız, olması gerektiği gibi
yapıldığında bir tepe daha aşmamıza
hizmet edecektir.
Stalin ‘Bizim için, bireyler karar
veremez. Deneyler göstermiştir ki,
başkaları tarafından düzeltilmeyen,
denetlenmeyen bireysel kararlarda
büyük bir hata payı vardır’ der. Sovyetler Birliği’nin başarı sırrı olarak
da; bilim, sanayi, çiftçilik ve dünya
sorunlarının çözümü için de ‘Elimizdeki, çevremizdeki en iyi beyinlerin, kararların verildiği komitelerde
bir araya gelir’ diyor. Çünkü komiteler
kolektivizmin gücünü gösteriyor.
Çünkü sorunların çözümü için, çok

DİRENİRSEK KAZANIRIZ!

Komite Nedir?

Toplantı Nedir?
Birden çok kişinin bir sorun, olay
veya olgu üzerinde görüşme yapmak
ve kolektif çözüm bulmak amacıyla
bir araya gelmelerine toplantı denir.
Bir toplantı üç bölümden oluşur:
- Gündem konusu, herkes soruna
ilişkin düşüncelerini dile getirmeli.
- Çözüm üzerinde tartışılmalı.
- Kararlar alınmalı.
Toplantının her bölümünde, tüm
katılımcılar mutlaka kendi düşüncelerini dile getirmeli, düşünce üretimine katılmalıdır. Ve her toplantıda,
bir sonraki toplantının gündem maddeleri ile toplantının tarih ve adresi
de belirlenir.

“Halk; düşünceleri ve bugün içinde bulunduğu konum,
saflaştığı zemin ne olursa olsun, emperyalizm ve faşizmle
çelişkisi olan tüm sınıf ve tabakaların toplamıdır. Güç biriktirmeliyiz, güç halktır.
Halkı komiteleştirmenin
önemi de burada yatıyor!...”
DAYI
Güç biriktirmeliyiz, güç
halktır. En geniş halk kesimlerini Halk Komitelerinde Halk
Meclislerinde birleştirebilmek
için, Dayı’nın tarif ettiği bu
tanımı kavrayıp, komitelerde
somutlamalıyız. Tüm sorunlarımızın çözüm anahtarı örgütlenmek ve komiteleşmektir.

Komiteler: Üretimi ve yaratıcılığı artırır.
Boşlukta ve belirsiz bir şey bırakmaz.
KOLEKTİVİZMİ GÖRÜNÜŞTEKİ KURALLARI İLE
DEĞİL
ÜRETİMDE-HAYATTA-YÖNETSEL GELENEKLERİMİZİN UYGULANMASINDA İŞLETMELİYİZ:
Kapitalizmin kendi üstünlüğüne güvenmesinin
karşısına çıkartacağımız tek güç kolektivizm ve
sosyalizmdir.
Devrimci Mücadelenin başarısı; üretimde,
toplum hayatında ve günlük yaşamda kolektif
alışkanlıkların ne derece benimsendiğine bağlıdır.
Kolektivizm kendi içimizde kendiliğinden hayata geçebilmelidir. Bu eğitimle olur.
Bireysel basit emekten kolektif emeğe geçmek;
çok daha yüksek, çok daha karmaşık emeğe
geçmek ve çok daha fazla örgütlülük yeteneği
demektir.
Sorunlar üzerine ayrıntılı düşünmediğimizde,
yanlış sonuçlara varabiliriz. Bu da bizi pasifleştirir.

Ulucanlar Katliamı’nı
Unutmayacağız!
Unutursak
Kalbimiz Kurusun!
26 Eylül 1999 gecenin üçünde,
içlerinde müvekkillerimizin de
olduğu 10 devrimci tutsak, devletin silahlı güçleri tarafından
vahşice katledildi. İsimleri İsmet
KAVAKLIOĞLU, Abuzer ÇAT,
Halil TÜRKER, Mahir EMSALSİZ, Önder GENÇARSLAN, Zafer KIRBIYIK, Habip GÜL (Nevzat ÇİFTÇİ), Ümit ALTINTAŞ,
Ahmet SAVRAN ve Aziz DÖNMEZ olan tutsaklar ağır işkencelerden geçirilerek ölümsüzleştiler.
Ulucanlar olayını yaşayanların
anlatımları, otopsi raporları ve
daha sonra hapishanede yapılan
incelemeler, tutsakların yoğun
ateşe maruz kaldıklarını, biber
ve göz yaşartıcı gazların yanı sıra
kükürt ve başkaca zehirli ve yanıcı
gazlar kullanıldığını ortaya koydu.
Operasyonun planlı ve öldürmeye
yönelik yapıldığını böylece açığa
çıkmış oldu. Ancak ayyuka çıkmış
bu gerçekliğe rağmen Ulucanlar

Bu pasifliği aşmanın yolu da, kolektif düşünmek
ve kolektif üretmektir.
Kolektif düşünmek ve üretmek birbirimizden
sorumlu olmaktır. Eksik ya da fazla, doğru ya
da yanlış ne varsa... hepsini üstleneceğiz.
Kişisel bilgelik, kolektif bilgelikle birleştiği
zaman daha az hata yapmamıza yardım eder.
Kolektivizmi işletmek, işlevli olması için ısrar
etmek ve emek vermek zorundayız. Kolektivizm;
aklımızı, tecrübelerimizi, yeteneklerimizi birleştirmemiz demektir. Bunu yaptığımızda; daha
güçlü olur, daha az hata yaparız.
Kolektif çalışma tarzı, düzene karşı tek alternatif yaşam ve çalışma tarzıdır.
Göz kamaştırıcı bireysel başarı değil; yüksek
verimli kolektif çalışma.
Kolektivizm devrimcidir. ‘BEN’ iflas etti. ‘BİZİ’
büyüteceğiz.
Bireyciliğe karşı kolektivizmi büyüteceğiz.
Unutmamalıyız ki; iki, birden büyüktür.

Katliamı nedeniyle, katliamdan
sağ kurtulan tutsakların cezalanlandırılmaları istemiyle davalar
açılırken, katliam saldırısına katılan devlet görevlileri hakkında
ceza verilmesine yer olmadığına
dair istemle dava açıldı.
Katliam döneminin Başbakanı
Bülent ECEVİT, Adalet Bakanı
Hikmet Sami TÜRK, İçişleri Bakanı Saadettin TANTAN, Ceza
ve Tevkifevleri Genel Müdürü
Ali Suat ERTOSUN, katliamın
askeri sorumluları Jandarma Komutanı Yarbay Ali ÖZ, Binbaşı
Zahit ENGİN idi.
Ulucanlar katliamının 17. Yılında bir kez daha “ON”ları saygıyla, bağlılıkla anıyor, tüm devrim şehitleri için, adaletsiz bırakılmış halkımız için mahkemelerin
adaletsizliklerine teslim olmayacağımızı, bütün yasal ve meşru
yolları zorlayarak hak arayışımızı
sürdüreceğimizi onların manevi
huzurlarında bir kez daha tekrar
ediyoruz.
Ulucanlar Şehitleri Ölümsüzdür! Unutmayacak Affetmeyeceğiz!
Halkın Hukuk Bürosu

Duyuru:

Tecrite Karşı Ailelerin Birliği
Kurultayı 30 Ekim’de...
TAYAD’ın öncülüğünde Tecrite Karşı
Ailelerin Birliği Kurultayı Yapılıyor!
30 yıldır hapishanelerdeki faşist uygulamalara, işkencelere, hak gasplarına
karşı evlatlarıyla birlikte omuz omuza
mücadele eden TAYAD’lı Aileler, Sevgi
Erdoğan Vefa Eviyle büyüttükleri mücadelelerini daha da ileri taşıyorlar.
AKP’nin hapishanelerde baskıyı giderek artırdığı süreçte, hapishanelerdeki
Özgür Tutsaklar 15 Temmuz’da bir direniş
başlatmıştı, bu direniş kapsamında tüm
hapishanelerde yüzlerce eylem yapıldı.
Hücreler direnişin ateşiyle yakıldı. Tutsaklar taleplerini elde edinceye kadar
mücadeleye devam edecekler.
Tutsak aileleri evlatlarının gördüğü
işkence ve hak gasplarına karşı 30
Ekim’de Küçükarmutlu Cem ve Kültür
Evi’nde bir araya geliyorlar.
TAYAD’lı Aileler, Özgür Tutsakların
onurlu direnişine destek olmak isteyen,
söyleyecek sözü olan tüm aileleri, tüm
dostları, eski tutsakları “Tecrite Karşı
Ailelerin Birliği Kurultayına” Küçükarmutlu
Cem ve Kültür Evi’ne bekliyor.
TAYAD’lı Aileler

Sayı: 541

Yürüyüş
2 Ekim
2016
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“Gözyaşımızı içeriye kinimizi dışarıya vurmalıyız”
Arslan Bilgin

10 Ekim - 16 Ekim
Hayri KOÇ:
Hayri Koç, 1956 doğumludur. Silahlı
Devrimci Birlikler savaşçılarındandı. Hayri
Koç, yoldaşlarına, hareketine her zaman güven vermiş bir devrimciydi. Bu nedenledir
ki, nerede ihtiyaç duyulduysa orada oldu.
1980’lerin sonunda çeşitli görevler üstlendi.
Hayri Koç
10 Ekim 1991’de İstanbul’da üç işkenceciye
yönelik eylemin ardından Merter’de çatışarak şehit düştü.

Barış Budak

Arslan Bilgin

Barış BUDAK:
Dersimʼde kır gerilla birliğindeydi. Zaaflarını yenme konusunda umutsuzluğa
düştüğü bir anda, düzene dönmek ya da
düşmana teslim olup ihanet etmektense,
12 Ekim 1997ʼde nöbet sırasında intihar
ederek aramızdan ayrıldı.
Arslan BİLGİN:
15 Ekim 1996 Cuma günü Tokat'ın
Turhal ilçesinde gece saat 03.00 sıralarında,
devrimci hareket saflarında onurlu, özgür
bir vatan yaratma mücadelesi veren Arslan
Bilgin, annesi Sakine Bilgin, babası Mustafa
Bilgin gece gizlice evlerine giren kontrgerilla tarafından hunharca katledildiler.

Engin ÇEBER:
5 Mayıs 1979 İstanbul Kadıköy doğumludur. 2001 yılında Küçükarmutlu’ya
ölüm orucu direnişçilerini ziyarete gittiğinde
tanıştı devrimcilerle. Gebze Temel Haklar
ve Özgürlükler Derneği Başkanlığı yaptı.
Gebze'de ve çalıştığı alanlarda mücadeleyi
Engin Çeber
geliştirmeye çalıştı. Tutsaklıklar yaşadı...
28 Eylül 2008’te Yürüyüş dergisi dağıtımı sırasında gözaltına alındı. Karakolda başlayan ve Metris Hapishanesi’nde
süren işkenceler sonucu 10 Ekim 2008'de katledildi.
Ahmet KARLANGAÇ:
Devrimci Sol'un önder kadrolarındandı.
1980 yılında eski Başbakan Nihat Erim’in
Devrimci Sol tarafından cezalandırılması
eylemiyle ilgili olarak gözaltına alındı.
İşkencede ser verip sır vermedi. İşkenceyle
boyun eğdiremeyen katiller, 12 Ekim
Ahmet Karlangaç
1980’de gözaltında katlettiler.

Sultan CENİK:
Sultan Cenik, 1969 Sivas Hafik doğumludur.
İlkokul mezunu bir ev kızıydı. Ama düşüncesi
evinin sınırlarına hapsolmadı. 1988’de aktif bir
DEMKAD üyesi olarak devrimci mücadeleye
katıldı. DEMKAD'ın gecekondu emekçileri arasında yürüttüğü çalışmalarda yer aldı. Filistin'den
Sultan Cenik
Zonguldak'a ülkemizin ve dünyanın her yanında
sürdürülen direnişlere desteğin örgütlenmesinde onun da emeği
vardı. Kendi deyişiyle varlığına anlam katan şey devrimciliğiydi.
10 Ekim’de Acıbadem’deki bir Devrimci Sol üssü kuşatıldı.
Üste Devrimci Sol üyesi Sultan Cenik vardı. Sultan burada
polisle çatışarak şehit oldu.

Behice Boran

Behice BORAN:
1910’da Bursa'da doğdu. 1962'de Türkiye İşçi
Partisi'ne girdi. 1970’den itibaren partinin genel
başkanlığını yaptı. TİP, Türkiye solunda reformizmin
ana kaynağı olsa da; kapitalizme karşı sosyalizmi,
faşizme karşı demokrasiyi savunmakta kendi anlayışı
içinde ısrarlı oldu. Boran, 12 Eylül cuntasından
sonra yurtdışına çıkarak, 10 Ekim 1987’de öldü.

Hikmet KIVILCIMLI:
1902’de Makedonya’nın Priştine Kasabası’nda
doğdu. Öğrenciyken sosyalizme sempati duydu.
Kurtuluş Savaşı’na katıldı. 1925'te TKP Merkez
Komitesi’ne seçildi. Sosyalist faaliyetleri nedeniyle
onlarca yılını hapishanelerde geçirdi. 12 Mart
darbesinden sonra yurt dışına çıktı. Arkasında
Hikmet Kıvılcımlı sosyalizme adanmış bir hayat bırakarak, 11 Ekim
1971'de Belgrad'ta öldü.
Komutan GİAP:
“Gerilla savaşı, güçlü bir şekilde donatılmış
ve iyi eğitilmiş olan saldırgan bir orduya karşı
koyan, iktisadi bakımdan geri bir ülkenin,
geniş kitlelerin savaşıdır”
4 Ekim 2013 yılında, 102 yaşında hayatını
kaybeden komutanın 13 Ekim’deki cenazesinde
Vietnam halkı 40 km’lik sevgi seli oluşturdu.
Vo Nguyen Giap
Vietnam’ın Ulusal Kurtuluş Savaşı boyunca üç
büyük emperyalist gücü dize getiren 30 milyonluk halk ordusunun
komutanıydı Giap. Fransa ve ABD emperyalist ordularının generallerinin “askeri bir deha” olarak tanımladığı Vo Nguyen Giap,
25 Ağustos 1911’de Vietnam’da doğdu. Üniversitede siyasal
ekonomi ve hukuk eğitimi aldı, bir süre öğretmenlik ve gazetecilik
yaptı. 1930’da Çin’e giderek Ho Chi Minh’e katılan Giap’ın
ailesi, Vietnam’da Fransa sömürge yönetimince işkenceyle öldürüldü.
1944’te Vietnam’a döndü ve Japonya, Fransa ve ABD'ye karşı savaşların tümünde yer aldı. Vietnam’da bir ulusal kahraman olarak
anılan Giap, 1976’da Kuzey ve Güney Vietnam’ın resmen birleşmesine kadar orduya komutanlık etti. Askeri Parti Sekreteri, Milli
Savunma Bakanı, Vietnam Halk Ordusu komutanı, Başbakan Yardımcısı gibi görevlerde çalıştı.
Komutan Giap emperyalist sömürü altındaki halkların
kurtuluş umudu olmaya devam ediyor.

Anıları Mirasımız
Engin Çeber’i Mahallesinden Bir Yoldaşı Anlatıyor:

“Herkes hak ettiğini alırdı O'ndan”
Çoğunlukla demokrat, Alevi ailelerin çocuklarından oluşan bir gruptular. 2001'de
Küçükarmutlu'ya, Ölüm Orucu direnişçilerini ziyarete gitti Engin ve arkadaşları. Ve birkaç gün sonra da
Armutlu Katliamı yaşandı. İşte o
zaman kararını verdi Engin: "Devrimci olacağım."
Engin'in en belirgin özelliklerinden ikisidir "kararlılık" ve
"inatçılık". O yapacağım dediği
şeyi mutlaka yapardı. Ne yapar
eder yapardı.
Eski alışkanlıklarından hızlı
bir kopuş süreci yaşadı. Kısa bir
süre sonra mahallede dergi dağıtmaya başladı Engin. Gebze'de Ekmek
ve Adalet dergisinin dağıtımını yapıyordu. Dergisini erken alıp dağıtmak için
pazar sabah 8'den önce Şişli'de olurdu. Bunun
için saat 6'da yola çıkardı. Biraz daha geç gidebileceğini söylediğimizde, dergideki arkadaşlarla birlikte
kahvaltı yapmayı sevdiğini söylerdi.

Bir daha hiç ayrılmadık Engin'le. Eski arkadaşlarını
örgütlemek, dönüştürmek için uğraş verdi bir süre.
Engin nasıl biriydi sorusuna cevap vermek hem çok
kolay, hem de çok zordur.
Kolaydır, çünkü Engin, birçok olumluluğunu bir çırpıda
sıralayabileceğimiz bir arkadaşımızdı. Sevgi dolu yüreği,
sürekli gülen yüzü ile kabına sığmayan, yerinde duramayan, duygularını ve düşüncelerini yaşayarak
ifade eden biriydi. Kararlılığı, inatçılığı ve çalışkanlığı ile, çalışma yaptığı mahallelerde halkın
sevgisini kolayca kazanan bir yapısı vardı.
Cüretli ve kararlı biri olan Engin'in kafasında dost ve düşman kavramları kalın çizgilerle ayrılmıştı. Her şey netti. Sınırsız
sevgisi ve büyüyen öfkesi vardı ve herkes
hak ettiğini alırdı O'ndan. Sevdiklerini bırakmaz, düşman gördükleriyle asla uzlaşmazdı.
Zordur, çünkü; Engin kendisini öne çıkarmayı sevmeyen, yaptıklarını konuşmayan
ve konuşturmayan, mütevazi bir arkadaşımızdı.
Onun popülizmden uzak bu kişiliği, "sıra neferi",
"devrim hamalı" deyimlerini ete kemiğe büründürüyordu. Zor işlere en önce aday olan, ama bunu
başkalarına hissettirmemeye çalışan Engin, birçok insanın
angarya olarak gördüğü işleri de severek yapardı.
Sınırsız sevgisi ve büyüyen öfkesiyle hep yüreğimizde,
bilincimizde ve kavgamızın içinde olacak.

Engin Çeber aşağıdaki şiiri
28 Ağustos 2008'de yazdı:

Ben bu uzun yolu bildim bileli
Kalbim özgürlük için çırpındı
Düzenin kötü gidişine ellerimi
açıyor,
Göğsümü siper ediyorum
Nice zalimler vurdu bedenime
yılmadım
Elimde bir pankart
daldım emekçilerin,
ezilenlerin arasına
İnsanlar ölüyor...
Mahpushane denen yerde
Birileri duymalı
burada yaşanan gerçekleri
Ölüm nasılsa elbet bir gün
gelecek
Varsın özgürlük için aksın
kanım

Yüreklerimizin gönderinde
Çelik bir yıldız olan
Yoldaşlara sözümüz var
Dindireceğiz özgürlüğe olan hasreti
Zulmün olduğu her noktaya
Tırnaklarımızla kazıyacağız zaferi
Biz partinin yıldızı genç yapıcılar
Cüceleştirirken ölümü
Aydınlık düşlere sere serpe
Koyuverdik bilincimizi...
Geçti artık boyun eğme dönemi
Yazgımız kazanmaktır.
B. Brecht

Gerçekler İnatçıdır Ne Baskı Ne Engel Tanır

Yürüyüşümüz Her Gün Güneş Gibi Halkı Aydınlatmaya
Devam Edecek
İstanbul ve Anadolu'da bu hafta
yapılan Yürüyüş Dergisi dağıtımlarını
yayınlıyoruz.
İSTANBUL
Esenyurt: Halk Cepheliler 22
Eylül'de Esenyurt’un Balıkyolu Caddesi, Salı Pazarı ve Tokat Mahallesi
bölgelerinde Yürüyüş dergisi dağıtımı
yaptı. 80 dergi Esenyurt halkına ve
esnafına ulaştırıldı. Çalışmaya 2 Halk
Cepheli katıldı.
Gazi: 20 Eylül’de Düz bölgesinde
50 dergi esnaflara dağıtıldı. Bir sonraki günde 150 dergi esnaf okurlarına
ulaştırıldı. Sekizevler bölgesinde ise
22 Eylül'de esnaflara dergi ulaştırıldı.
Toplamda 125 dergi ve bildiri Sekizevler esnafına ulaştırıldı. 24 Eylül'de Zübeyde Hanım Mahallesi'nde

toplu dergi dağıtımı yapıldı.13 kişinin
katıldığı 1,5 saat süren dergi dağıtımının
sonunda 85 dergi halka ulaştırıldı.
Okmeydanı: Halk Cepheliler 25
Eylül'de 1200 adet Yürüyüş dergisinin
539. sayısını Yolağzı-FSM, Kuzey
Sokak, Piyale, Mahmut Şevket Paşa,
Hasköy, Örnektepe bölgelerine dağıttılar.
Bağcılar: Bağcılar Meydan bölgesinde 27 Eylül'de Yürüyüş dergisi
dağıtımı yapıldı. Çalışmada 10 dergi
halka ulaştırıldı.

Ankara: Tuzluçayır’da 26 Eylül'de esnaflara ve kahvelere dergi
dağıtımı yapıldı. 2 kişinin katıldığı
4 saat süren çalışmada toplam 100
dergi halka ulaştırıldı.
Adana: Karasu-Dağlıoğlu mahallelerinde Yürüyüş dergisinin 539.
sayısının dağıtım ve tanıtımı yapıldı.
Dergi dağıtımcılarını gören bir kişi
emekçilerin dergisi olduğunu söyleyip, dergiyi ellerinden alarak kendi
dağıttı. 2 kişinin katıldığı çalışmada
15 dergi halka ulaştırıldı.
Yürüyüş Dergimizi Herkes Duymalı, Bilmeli, Okumalı
Sarıgazi'de 28 Eylül'de birçok
bölgede umudun sesi yürüyüş afişi
yapıldı.

ANADOLU
İzmir: Yamanlar Mahallesi'nde
23 Eylül'de 2 Halk Cepheli Yürüyüş
dergisini halka ulaştırdı. Çalışmada
44 dergi polisin tüm tacizlerine rağmen halka ulaştırıldı.

Tüm Duyarlı Halkımızı Kurumumuzu Sahiplenmeye Çağırıyoruz
Sayı: 541
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İhtiyaç Listesi;
EV EŞYASI
1 adet buzdolabı
1 adet çamaşır makinesi
1 bulaşık makinesi
1 TV – TV Sehpası
1 adet uydu
1 adet bilgisayar
1 adet sebil
1 adet elektrik süpürgesi
1 adet ütü ve ütü masası
Elbise dolabı
Kitaplık
MUTFAK EŞYASI
20 adet kaşık takımı (çatal, kaşık,
çay kaşığı)
20 adet çay bardağı
20 adet su bardağı
Tencere ve tava
20 adet tabak (takım)

YATAK
5 adet ranza
2 adet çekyat
20 sandalye
10 adet yatak
20 adet yastık
20 çift nevresim takımı
Banyo ve el havluları
Perde ve güneşlik
TEMİZLİK MALZEMESİ
Tuvalet kağıdı
Peçete
Kağıt havlu
Bulaşık deterjanı
Çamaşır deterjanı
Çamaşır suyu
Yüzey temizleyici

Mersin’de Dayanışma Pikniği Yapıldı
Mersin’in Tarsus ilçesinde 18 Eylül'de piknik
yapıldı. 35 kişinin katıldığı piknikte kolektif olarak
yemekler yapıldı çaylar demlendi sohbetler edildi,
halat çekme, ip atlama, mendil kapma gibi çeşitli
oyunlar oynandı. Sabah 10’da başlayan piknik
akşam 19’da sona erdi.
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Cam sil
Cif
Bulaşık eldiveni
Bulaşık teli
Çöp kovası
Vileda
Süpürge
Sıvı sabun
Şampuan

2 adet çaydanlık takımı
Yemek masası
Sehpa

KIYAFET
40-44 numaralar arası erkek kışlık
ayakkabı
37-40 numaralar arası kadın kışlık
ayakkabı
M, L, XL erkek kaban
S, M, L kadın kaban
M, L, XL erkek kazak
S, M, L kadın kazak
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu
ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi

Devrimci İşçi Hareketi ve PTT İşçi Meclisi
Piknikte Buluştu
Devrimci İşçi Hareketi ve PTT İşçi Meclisi 25 Eylül'de
piknikte buluştu. Bölgede bulunan şelaleyi gezip birlikte
çay içip sohbet ettiler. PTT İşçi Meclisi’nin deneyimleri
ile ilgili sohbetin de yer aldığı piknik saat 17.00 sona erdi.

DİRENİRSEK KAZANIRIZ!

