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OHAL; Gözaltında Kayıp, İşkence, 
Katliam Demektir...

OHAL; Halkın Çocuklarının Kafalarını Keserek
Fotoğraf Çektiren Katillerin Ahlakıdır

VE BU KATİLLERE CEZASINI VERECEK OLAN
SADECE HALKIN ADALETİDİR!*

*Cephe 1995 yılında; kafasını kestiği gerillalarla fotoğraf çektiren 
kontrgerilla Murat Aldemir’i cezalandırdı.
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4 AKP faşizminin OHAL’i halka
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İKTİDARI İÇİN SAVAŞACAĞIZ!

Duyuru: 
Hasan Ferit Ge-

dik’in Dedesi Mus-
tafa Dede Ameliyat
Oldu...

Hasan Ferit Gedik’in dedesi Mustafa
Dede 27 Temmuz'da Şişli Etfal Hastanesinde
Göz ameliyat olmuştur. Geçmiş olsun demek
isteyenler aşağıdaki numaradan ulaşabi-
lirler...

Tel: 0555 584 19 17

SIRTIMIZDAN VURANLARDAN
HESAP SORMAK İÇİN 

YÜRÜYÜŞ OKUYALIM 
YÜRÜYÜŞ OKUTALIM!

Ebru Yeşilırmak
vurulalı

34 gün oldu!

Durukan Adıyan
tutuklanalı

50 gün oldu!

ADALET
İSTİYORUZ!



AKP faşizmi, kendisine karşı yapılan
darbe girişimini değerlendirerek halka
karşı sürdürdüğü savaşı yeni bir boyuta
taşıdı. Halkın direnen tüm damarlarını
kesmek ve kendi iktidarını güçlendirmek
için OHAL yasası ile saldırıya geçti.
AKP’nin saldırganlığının nedeni güçlü
oluşu değil, güçsüzlüğüdür. Krizi derinleşen
oligarşi kendi içinde yaşadığı iktidar kav-
gasını ve ekonomik olarak içinde bulun-
dukları krizden kurtuluşu daha fazla baskı
ve saldırganlıkta bulmaktadır. 

Bu baskı ve saldırıların bir yanı kendi
it dalaşlarından, kendi içlerindeki iktidar
kavgasının yarattığı sonuçlardan kaynak-
lanıyor. Ama esas olarak OHAL ile hayata
geçirilmek istenen saldırıların hedefi dev-
rimcilerdir, halktır. Halka sokakları ya-
saklayan, en küçük bir hak talebi karşısında
baskı ve zoru hayata geçiren AKP gelinen
noktada bir de kendi içindeki iktidar kav-
gasının darbesiyle muhatap kalınca iyice
çaresizleşti. Bu çaresizliğin çaresi olarak
OHAL yasasına sarıldı. 

OHAL ile halka karşı açık bir savaş
ilanı yapan AKP’nin bu savaş ilanına karşı
halkın savaşını örgütlemek tarihsel bir zo-
runluluktur. Bundan kaçanlar, darbe kar-
şıtlığı adına AKP’nin halka karşı açtığı
savaşa sessiz veya kayıtsız kalanlar tarih
önünde hesap vermek zorunda kalacak-
lardır. AKP’nin veya CHP’nin kuyruğuna
takılarak darbe karşıtı mitinglerde yer
almak ve orada laiklik vurgusu yapmak
veya “AKP diktatörlüğünü de kabul et-
meyeceğiz” gibi genel söylemlerle sınırlı
muhalif bir tavır ile yetinmek faşizme
karşı mücadele etmek anlamına gelmez.
Faşizme anladığı dilden cevap vermek
gerekir. Faşizmin OHAL vb. yasalarla
halka karşı açtığı savaşa karşı direnmek
ve halkın savaşını örgütlemek sorumlulu-

ğuyla hareket etmek zorunludur. 

OHAL, Devlet Terörünün
Yasalaştırılmasıdır 

AKP faşizmi OHAL ile Daha Kapsamlı
Saldırılara Hazırlanıyor 

AKP darbeden hemen sonra olağanüstü
hal ilanına başvurdu. Sanki daha öncesinde
çok olağan bir hal içindeymişiz gibi
OHAL’e başvurdular. OHAL ile bugüne
kadar fiili olarak yaptıklarına yasal bir
kılıf giydirilmeye çalışılırken, diğer yandan
ise yasaya dayanarak faşist saldırıları çok
daha kapsamlı bir şekilde hayata geçir-
menin adımlarını atmaya hazırlanıyorlar.
Darbecilere karşı alınan önlemler adı
altında gerçekte halka karşı savaşın yasal
zeminini oluşturdular. 

AKP şimdilik OHAL ilanı ve bu çerçe-
vede yayınlanan ilk kararname ile öncelikle
kitleleri tehditlerle sindirme yoluna gitmek-
tedir.

Darbecileri sürek avları ile tek tek veya
toplu olarak yakalayıp işkence izleriyle
birlikte televizyonlara çıkarmakla ve ayrıca
30 güne varan gözaltı süreleriyle halka
gözdağı verilmeye çalışılmakta ve halkın
teslim olması sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Gelinen noktada AKP darbecilerin çapını,
cürmünü gayet açık olarak görmüş durum-
dadır. Koca koca generallerin nasıl bir sü-
müklü oğlana döndüklerini ve süt dökmüş
kedi misali hazır ola geçtiklerini gören AKP
onlar karşısında artık kendisini daha güvenli
ve güçlü hissediyor. 

Ancak AKP için ve oligarşi-emperyalizm
için de sorunun esası darbeciler değildir.
Onları kontrol altına almak ve teslim almak
için çok fazla zorlanmazlar. Elbette kendi
it dalaşlarında her ihtimale karşı onları da
tam denetim altında tutmak isterler. Fakat
yine de temel sorun darbeciler, Fethullah-

AAKP Faşizminin OHAL’i Halka Karşı Savaş İlanıdır! 
Savaşları Kabulümüzdür! 

AKP Yasaklarına Karşı Haklarımız İçin Direneceğiz! 

HALKLA BİRLİKTE 
HALKIN İKTİDARI İÇİN SAVAŞACAĞIZ!

OHAL oligarşinin, AKP’nin çö-
zümsüzlüğünün sonucudur. Yö-
netemiyorlar. Halkı sessizce sö-
mürüp, boyun eğdirerek teslim
alamıyorlar. Ne yaparlarsa yap-
sınlar halkın hak ve talepleri için
direnişleri de yükseliyor ve yayı-
lıyor. Devrimcilerin olduğu yer-
lerden başlayarak gelişen dire-
nişler giderek tüm halkı, emekçileri
etkileyerek yaygınlaşıyor. Birçok
yerde emekçiler devrimcilerin yön-
temlerini kullanarak işgaller, açlık
grevleri, çadır eylemleri vb. ya-
parak haklarını arıyorlar. AKP’nin
sömürü düzenine karşı çıkıyorlar...
AKP kitleleri kontrol altında tut-
mayı ve denetleyip yönlendirerek
sömürmeyi artık başaramıyor. Ya-
şattığı sömürü ve zulüm düzeni
artık halkın direnişleriyle karşıla-
şıyor. 

Bu nedenle yaşadığı darbenin
etkisiyle sarsılmış olsalar da gerçek
darbenin halkın direnişi ve müca-
delesiyle yaşanacağının bilincin-
dedirler. 

Emperyalizmin genel krizinin
yansımalarını fazlasıyla üzerinde
taşıyan yeni sömürge ülke eko-
nomisinin yarattığı krizin, AKP’nin
yönetememe kriziyle bütünleşmesi
daha büyük krizlerin de yaşana-
cağının habercisidir. 

FAŞİZM KİTAPLARA DÜŞMANDIR4



çılar gibi güçler olmaz oligarşi ve
AKP için... Sonuç olarak onlarla bir
şekilde uzlaşırlar ve aynı paydada
bir şekilde buluşurlar. Ama bir de
sınıf düşmanları olan halk ve dev-
rimciler vardır ki onlarla uzlaşmak
mümkün değildir. Bu nedenle esas
hazırlık da onlara karşı olmalıdır. 

Halka Dayanmayanlar
Güç Olamazlar! 

Yaşanan darbe gerçeği şunu çok
açık olarak ortaya koymuştur; halka
dayanmayan hiçbir gücün başarı şansı
yoktur. Fethullahçılar tescilli Amerikan
uşağıdırlar. CIA ile işbirliği içinde ça-
lışan onun özellikle Ortadoğu, Balkanlar
ve Kafkasya’daki maşalığını yapan bir
güçtürler. Böyle oldukları için emper-
yalist kıblelerine de bağımlıdırlar. Ame-
rika’dan tam bir icazet ve güç almadan
hareket edebilmeleri mümkün değildir.
Son darbede de oradan güç almaya
çalışmışlar ancak kendi korkuları ve
basiretsizlikleri nedeniyle ne gücü ar-
kalarına alabilmişler ne de başarılı ola-
bilmişlerdir. 

Fethullahçıların veya darbeye kal-
kışan güçlerin yapamadığını ise AKP
yapmıştır. AKP de Amerikan uşaklı-
ğında en az Fethullahçılar kadar tes-
cillidir. Ve onlar da daha ilk anlardan
itibaren ABD’nin desteğini arkalarına
almaya çalışmışlardır. 

Ancak diğer yandan da kendi kit-
lelerini harekete geçirerek kitle des-
teğine sahip bir güç görünümü vererek,
moral üstünlüğü ele geçirmeyi de ba-
şarmışlardır. Bu kurnazlığıyla AKP
başlangıçta büyük kitleleri harekete
geçirememiş olsa da estirdiği hava,
sokağa döktüğü kitlesiyle darbeciler
karşısında gücü arkasına almış gibi
göründü. Ve böylece kısa süre içinde
oligarşi içindeki güçleri de peşine tak-
mayı ve emperyalizmin desteğini de
arkasına almayı başarabildi. 

Buna rağmen AKP halkı sokağa
büyük bir güç olarak dökememiştir.
İlk gece yapamadığı gibi sonraki
günlerde de bunu yapamamıştır. Uzun
süre kitleler izleyici olma konumlarını
sürdürmüşlerdir. AKP büyük şehir-
lerde belediye otobüslerini ücretsiz
yapmasına ve meydanlarda yemek,
su vb. dağıtmasına rağmen geniş kit-

leleri sokağa dökebilmek için günlerce
uğraşmaya devam etmiştir. Darbenin
ancak ikinci haftasında kitleleri kıs-
men sokağa dökme konusunda adım-
lar attığı görülüyor. 

OHAL Faşizmin
Çözümsüzlüğüdür, Kriz
Daha da Derinleşecek 

Ancak tüm bunlar yetmiyor. Halkı
sokaklara dökmeye de, kontrol altına
almaya da yetmiyor. Bu nedenle
OHAL ilan ediyorlar. Çünkü bugün
sokağa çıkarmakta zorlandıkları kit-
lelerin taleplerini ve sorunlarını çok
iyi biliyorlar. Yarın bu kitlelerin daha
büyük güçler halinde sokaklara dö-
külerek kendilerinden hak talebinde
bulunacaklarından ve hesap soracak-
larından korkuyorlar. Bu kitlelerin
devrimcilerle buluşarak devrim mü-
cadelesi içinde yer alacaklarından
korkuyorlar. Haziran Ayaklanması’nın
ayak seslerini bu kez çok daha farklı
bir biçimde ve boyutta görüyorlar... 

Bu nedenle baskıyla, tehditle, rüş-
vetle her türlü araç ve yöntemi kul-
lanarak kitleleri kendisi için sokağa
davet ediyor AKP. Ve en son Tayyip
Erdoğan açıkça tehditler savuruyor.
Alman ARD televizyonuna verdiği
röportajda şunları söylüyor: 

“Gelişen şartları gözönünde bu-
lundurmamız gerekiyor, eğer bir nor-
malleşme olursa OHAL için ikinci
bir süreye ihtiyacımız kalmaz.” 

“Bazı gerçekleri görmek gerekiyor,
dünya gerçeklerinden uzaklaşamayız.
Dünyanın ne kadar ülkesinde ölüm
cezası var, bunu görmemiz gerekiyor.
Sadece AB üyesi ülkelerde ölüm
cezası yok, yoksa dünyanın birçok
ülkesinde var. Bu bir gerçek. Biz 53
senedir AB kapısındayız, ölüm ceza-
sını kaldırdık, ne değişti? Demokratik
hukuk devletinde söz halka ait, halk
idam cezası istiyor.” 

Hem OHAL’in uzatılabileceğini
söylüyor ve hem de idam cezalarıyla
tehdit ediyor Erdoğan. Normalleşme
olursa OHAL kalkacak, olmazsa de-
vam edecek. Nedir normalleşme?
Nasıl bir normalleşme olacak? İşte
tam da bu noktada sözü edilenin sa-
dece Fethullahçıların ve darbecilerin
denetim altına alınması olmadığını,

halkın, tüm direnen dinamiklerinin
yok edilmesinin kastedildiğini anla-
yabiliyoruz. Normalleşme, AKP’nin,
oligarşi ve ve emperyalizmin halkın
tüm kesimleri üzerinde tam bir de-
netim sağlamaları, halkı teslim al-
malarını ifade ediyor. Sömürü düze-
ninin sorunsuz devam etmesi anla-
mına geliyor. Keza Erdoğan’ın AKP,
CHP ve MHP başkanlarıyla yaptığı
görüşme sonrası ve diğer yapılan
tüm açıklamalarda Fethullahçılar,
PKK ve diğer terör örgütlerinin tas-
fiyesi denilmektedir. Yani sorun sa-
dece darbeciler değildir. Kürt geril-
lalarının tasfiyesi ve ülkenin bütü-
nünde devrimci mücadelenin bitiril-
mesidir. Bu olmadan normalleşme
olmayacaktır. 

Ve zaten bu nedenledir ki OHAL
kararnamesinde gözaltı sürelerinin
uzatılmasıyla tehdit edilen de, alınan
kararların hayata geçirilmesiyle sin-
dirilip teslim alınmaya çalışılan da
devrimciler ve halk güçleridir. Bunun
için kararnamenin başlıklarına kısa
kısa göz atmak yeterlidir. 

Kararnameye bakıldığında Fet-
hullahçılar için getirilenler daha çok
onların paralarına ve para getiren
kurumlarına el koyma üzerine kurulu.
Geriye kalan tüm düzenlemeler ise
esas olarak devrimcilere ve halka
karşıdır. OHAL’in daha başlamasının
üzerinden bir gün geçmeden toplu
iş sözleşmesi olan işçilerin toplu iş
sözleşmeleri ertelendi, direnişler en-
gellenmeye çalışıldı. 667 Sayılı Ka-
nun Hükmünde Kararnameyle (KHK)
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Sömürüye, zulme
ve emperyalist

işgale karşı
Devrimci Halk

Kurtuluş Cephesi
Saflarında

birleşelim. Kurtuluş
Parti-Cephe önderli-
ğinde Halk Kurtuluş

İktidarındadır.



AKP şunları yapabiliyor: 
- Sendika ve dernekleri istedikleri

zaman kapatabilecekler. 
- Memurlar statüleri ne olursa

olsun amirlerinin kararıyla ihraç
edilebilecek ve bir daha kamu hiz-
metinde çalışamayacaklar. 

- Gözaltı süresi 30 gün olacak. 
- Hapishanelerde avukat görüşleri

kısıtlanacak, kayıt altına alınacak,
avukatın yanında getirdiği belgelere
el konulabilecek. 

- Tutsakların birinci derece ya-
kınları dışındaki görüşçüleriyle gö-
rüşmesi yasaklanacak. 

- Tutsakların telefonla görüşmeleri
kısıtlanacak. 

- Gözaltına alınanların seçtikleri
avukatlar yasaklanabilecek.

- KHK kapsamında yapılan hu-
kuksuzlukların, hak gasplarının, key-
filiklerin hesabı sorulamayacak. Bunu
yapanların hiçbir cezai yükümlülüğü
olmayacak. 

- Ve bu kapsamda alınan idari
kararlara karşı yürütmenin durdu-
rulması mümkün olmayacak. 

Yani kısacası AKP’nin astığı astık,
kestiği kestik olacak. İstek duyarsa
yeni KHK’lar da çıkarabilecek. Ve
ülkeyi bu şekilde yönetebilecekler.
Yasama da, yürütme de, yargı da
AKP’nin elinde toplanmış olacak. 

Zaten fiili olarak yaptıklarını bu
şekilde yasal kılıfa büründüren AKP
halka karşı bu yolla başlattığı savaşta
ilk aldığı kararlarıyla da tutsaklara
ve emekçilere saldırıyla başladı işe. 

Fiili olarak darbenin hemen ar-
dından darbecileri bile daha bertaraf
etmeden devrimci mahallelere sal-
dırması da aslında yapmak istedik-
lerinin özetini verir nitelikteydi. 

OHAL oligarşinin, AKP’nin çö-
zümsüzlüğünün sonucudur. Yönete-
miyorlar. Halkı sessizce sömürüp, bo-
yun eğdirerek teslim alamıyorlar. Ne
yaparlarsa yapsınlar halkın hak ve ta-
lepleri için direnişleri de yükseliyor
ve yayılıyor. Devrimcilerin olduğu
yerlerden başlayarak gelişen direnişler
giderek tüm halkı, emekçileri etkile-
yerek yaygınlaşıyor. Birçok yerde
emekçiler devrimcilerin yöntemlerini
kullanarak işgaller, açlık grevleri, çadır
eylemleri vb. yaparak haklarını arıyorlar.

AKP’nin sömürü düzenine karşı çıkı-
yorlar... AKP kitleleri kontrol altında
tutma ve denetleyip yönlendirerek sö-
mürmeyi artık başaramıyor... Yaşattığı
sömürü ve zulüm düzeni artık halkın
direnişleriyle karşılaşıyor. 

Bu nedenle yaşadığı darbenin et-
kisiyle sarsılmış olsalar da gerçek
darbenin halkın direnişi ve mücade-
lesiyle yaşanacağının bilincindedirler. 

Emperyalizmin genel krizinin yan-
sımalarını fazlasıyla üzerinde taşıyan
yeni sömürge ülke ekonomisinin ya-
rattığı krizin AKP’nin yönetememe
kriziyle bütünleşmesi daha büyük kriz-
lerin de yaşanacağının habercisidir.
AKP bugün son darbeciye kadar hep-
sini yakalayıp assa bile hiçbir sonuç
elde edemeyeceğini çok iyi bilmektedir. 

Sömürü pastasının ekonomik krizle
birlikte küçülmeye başlaması ve kendi
içlerinde it dalaşının süreklileşmesi
karşısında çaresizdir. Politik krizleri
Fethullahçıların tasfiyesi ile sona er-
meyecektir. Çünkü onları tasfiye etmek
için daha önce tasfiye etmeye çalıştıkları
“ergenekoncu-balyozcu-darbeci” ge-
nerallerle ittifak içine girmişlerdir.
Yarın onların da farklı bir şekilde ken-
dilerine darbe yapmayacakları veya
farklı bir kumpas içine girmeyecekle-
rinin bir garantisi yoktur. Sömürü pas-
tasından daha fazla pay kapmak isteyen
herkes iktidarın bir yerinden tutmaya,
yontmaya devam edecektir.

Geçmişte olduğu gibi koalisyon
hükümetleri biçiminde partiler arası
koalisyon olmasa da oligarşinin mev-
cut yönetimi de bu haliyle bir tür
koalisyon biçimindedir. Ve krizi bağ-
rında taşır. Yeni sömürge ülkelerin
yönetimleri istikrarsız, krizleri yapısal
ve süreklidir. Krizlerin biri bitmeden
diğeri başlar ve her kriz bir öncekine
göre çok daha şiddetli ve derin olur. 

AKP iktidarının önündeki kriz de
böyle bir krizdir. Ve AKP buna önlem
olarak OHAL’e başvuruyor. Halkı
ve devrimcileri teslim almanın hal
ve çarelerini düşünüyor. 

AKP Faşizminin
Öncelikli Hedefi Bizim
Mahallelerimiz Oldu 

İçişleri Bakanı Efkan Ala
“OHAL’den normal vatandaş zarar

görmeyecek” diyor. Kimdir normal
vatandaş ve normal olmayanlar nasıl
zarar görecek? Efkan Ala’nın normal
vatandaş dediği kendi faşist kadroları
ile zengin, tuzu kurulardan başkası
değildir. Ve elbette bir de kölece boyun
eğmiş ve henüz hiçbir şeyin farkında
olmayan örgütsüz halkı kastediyor.
Bunun dışında kalanlar ise hedef aldığı
devrimciler ve halk kitleleridir. 

Ve işte AKP bu nedenle daha
kendi iktidarının derdine düşmüşken
ve darbecilerle hesaplaşmasının baş-
langıç aşamasındayken bile bizim
mahallelerimize saldırdı. Sokağa ça-
ğırdığı itlerini bizim mahallelerimizin
üzerine salarak halkı sindirmek ve
korkutmak istedi. Çünkü onun temel
çelişkisi bizim mahallelerimizledir.
Onun gerçek korkusu bizim olduğu-
muz yerlerdir. Çünkü onun iktidarını
hedef alan ve halkın iktidarını kurmak
için çalışan biz varız. Bizimle birlikte
örgütlenen, Halk Meclisleri’nde kendi
sorunlarını çözerek kendi iktidarını
kurmanın yoluna düşen halkın olduğu
mahalleler gerçek tehlike odaklarıdır. 

Deyim yerindeyse darbenin ar-
dından gözlerini açar açmaz korkuyla
bizim mahallelerimize saldırdılar. 

Çünkü devlete, bu devletin tem-
silcisi AKP iktidarına karşı devrim
yapabilecek tek güç bizdik. 

En büyük riski onlar için biz oluş-
turuyorduk. Bunun gereğini yaptılar,
polisini, sivil faşistlerini, gerici çe-
tecilerini üstümüze, mahallelerimize,
halkımızın üzerine saldılar. 

Buraları hizaya getirmeden, kendi
denetimine almadan kaç tane darbe,
darbeci engelleseler kar etmez. Halkı
sindirmek, hizaya sokmak kolay de-
ğildir. Darbeci- Fethullahçılarla birlikte
aynı çanaktan beslenen AKP onlarla
baş etmenin yollarını ve yöntemlerini
de gayet iyi bilir. Ancak halk ile baş
etmek çanak yalayıcılarıyla uğraşmaya
benzemez. Halk sınıf çıkarlarını bilince
çıkarıp da kendi sınıf çıkarları doğ-
rultusunda harekete geçtiği zaman
oligarşinin iktidarına yönelir, çanak-
larını başına çalıp onların iktidarını
yerle bir ettikten sonra kendi iktidarını
kurmaya soyunur. Bu nedenle çanak
yalayıcılarının darbesine benzemez
halkın ayaklanması, silahlanması ve
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iktidar kavgasına tutuşması... 
Ve bunu çok yakından bir kez

daha gördüler. Saldırdıkları mahal-
lerimizde halkımızın direnişiyle kar-
şılaştılar. Hem de her türlü silahla
donanmış, kararlı bir direnişle. Halkı
teslim almanın, hizaya çekmenin hiç
de kolay olmadığını bir kez daha
yaşayarak gördüler. 

Bu nedenle AKP, OHAL’e baş-
vuruyor. Halka karşı açtığı savaşı
yasal bir kılıf altında sürdürmek ve
OHAL üzerinden halkı tehdit ederek
sindirip teslim almak istiyor. 

Bugüne kadar her türlü saldırıyla
teslim almaya çalıştığı halkı bir türlü
teslim alamayan, devrimci mücadeleyi
engelleyemeyen AKP korkuyor. Hem
de ölesiye bir korku içinde. Kendi
içlerindeki it dalaşının korkusu da
bir yandan var ama gerçek korkuyu
halkın direnişi ve mücadelesinden
duyuyor. Bu nedenle OHAL ile halka
gözdağı vermeye, istersem sıkıyö-
netim vb. her türlü şeyi yaparım de-
meye getiriyor.

Kürdistan’da yakıp yıktığı kasa-
baların örnek olarak görülmesini istiyor.
İşkence yaptıkları generallerin görül-
mesini istiyor. Ve tüm bunların ve
çıkan yasalarda yer alan 30 günlük
gözaltı, işten atma vb. tehditlerin gö-
rülmesini ve bunlar karşısında kor-
kulmasını, sinilmesini istiyor, bekliyor.
Olmazsa “normalleşmezseniz” süreyi
daha da uzatır, yakıp yıkarım diyor. 

OHAL Zulmüne Teslim
Olmayacak, Direneceğiz! 

Halkın Savaşı, Halkın İktidarı,
Halkın Yönetimi İçin Savaşacağız! 

AKP faşizmi halkı sindirmek, teslim
almak için tüm güçleriyle saldırmaya
hazırlanıyor. Şimdi OHAL’i öncelikle
önünde ayak bağı gibi duran darbeciler
için daha çok kullanıyor. Halka ve
devrimcilere ise ağırlıklı olarak tehdit
boyutunu öne çıkarıyor. Fakat diğer
yandan ise sistemli ve sonuç alıcı sal-
dırılar için hazırlanıyor. 

AKP tüm güç gösterilerine ve
gözdağına rağmen gerçekte ne kadar
kof olduğunu gösterdi. Yaşanan darbe
süreci hem AKP’nin hem de askeri
güçlerin ne kadar zavallı ve kof
güçler olduğunu çok açık ve net ola-

rak gösterdi.
Ordu bir darbeyi bile beceremeyip,

ağzına yüzüne bulaştırırken emper-
yalistlerin çanak yalayıcısı bir güç
olduğunu da gözler önüne serdi. 

AKP ise hem tehdit olarak kul-
landığı yüzde 50’yi sokağa dökeme-
miş hem de tam bir çaresizlik içinde
debelenmiş ve özellikle ilk birkaç
gün her an bir yerden bir darbeci
asker çıkacak ya da halk isyan edecek
korkusuyla yatıp kalkmıştır. Kendine
gelir gelmez de OHAL ilanıyla ken-
dini güvenceye alacak adımlar atmaya
çalışmaktadır. 

Bu nedenle OHAL ile ve diğer
tüm güçleriyle saldırıya hazırlandığını,
kendi kitlesini silahlandırma çaba-
larıyla ve örgütleme girişimleriyle
de göstermektedir. 

AKP hem ordu ve polis güçlerini
hem de faşist köpeklerini halka sal-
dırtmanın hazırlığı içindedir şimdi.
Önünde kendisine darbe yapan en-
geller ortadan kalkar kalkmaz da sal-
dırıya geçecektir. 

Bu nedenle mahallerimizi koru-
mak için hazırlanmalıyız.

Ancak bilmeliyiz ki Cepheli için
savunma pasif bir bekleyiş ve düş-
manın saldırısından korunma ile
sınırlı bir tavır değildir. Cephelinin
savunması aynı zamanda saldırıyı
içerir, saldırı üzerine oturur... 

Bu nedenle biz de hazırlanmalıyız.
Her Cepheli buna göre düşünmeli
ve kendini hazırlamalıdır. 

Her Cepheli halkı örgütlemeli,
silahlandırmalı ve AKP faşizminin
saldırıları karşısında bilinçlendirmeli
ve savaşa hazırlamalıdır. 

Her Cepheli, sadece anlatmakla
yetinmemeli, düşman güçlerine ilişkin
bilgi toplamalı, eylem planları ha-
zırlamalı ve örgütlediği halkı, milisleri
herkesi işbölümü yaptırarak olası bir
saldırıya karşı hazırlamalıdır. 

AKP’nin darbenin olduğu gece
başlayan, sonraki günlerde de devam
eden faşist saldırıları karşısında halkı
nasıl örgütleyip çatışmalara hazırla-
mışsa bugün de bu hazırlığı katlayarak
ve genişleterek yapmayı önüne koy-
malı ve her mahalleye, bölgeye, alana
yaymalıyız. Savunmayı taarruz ru-
huyla ele alarak hazırlanmalıyız. 

AKP yarın dergi, dernek vb. tüm
demokratik kurumlarımıza saldırabilir,
kapılarına kilit vurabilir. 

Bu saldırılar karşısında boş du-
ramayız. Bugüne kadar bu tür saldı-
rılar hep oluyordu ancak bugün yasal
dayanaklarıyla birlikte çok daha per-
vasız ve kapsamlı bir saldırıyla ge-
lebilirler. O halde biz bunlara da ha-
zırlıklı olacağız. 

Her yeri kendi kurumumuz haline
getireceğiz. Her ev derneğimiz olacak.
Sokaklar, parklar, bahçeler toplanma
yerlerimiz; evler örgütlenme üslerimiz
olacaktır. 

Dergimizi her koşulda bastıracak
olanaklarımızı yaratacağız. Gerekirse
bir fotokopi makinesiyle çoğaltacağız
dergimizi veya bir yeraltı matbaası
kurarak. Hiçbir şey yapamayanlar
duvarları kullanacak matbaa olarak. 

Halkı silahlandıracağız. Taş, sopa,
benzin, tüfek... Her tür silahla silah-
landıracağız. Her şeyi silah haline
getirecek ve her türlü silahla sava-
şacağız. AKP ve itleri saldırdıklarının
kat be kat fazlası bir direniş ve güçle
karşılaşacaklar. Ve hesap sorma ka-
rarlılığımızla karşılaşıp bulundukları
her yerde hesap vermek zorunda ka-
lacaklar. Sadece bizim mahallelerimiz
yanmayacak, yıkılmayacak. Onların
villaları, kurumları da yanacak, yı-
kılacak. Her faşist kurum ve bunları
finanse eden, güç veren, besleyenler
halkın adaletinin hedefi olacaktır. 

Bugün “Hakimiyet Milletindir”
sloganlarıyla sözde kendilerinin halkla
bütünleştiğini göstermeye çalışan
AKP’nin altı boştur. Sömürdüğü,
zulmettiği halkın desteğini alabilmesi
mümkün değildir. Bugün yalan ve
demagojiyle, tehditlerle halkın belli
bir kesimini etkileyebilmektedir. CHP
gibi düzen partilerinin ve düzen so-
lunun rüzgarını da arkasına alarak
topladığı bu güç kalıcı değildir. Halkın
direnişi ve savaşı karşısında kısa
süre içinde dağılacaktır. 

Bu direnişi ve savaşı örgütlemek
için Cepheli halka güven vermeli,
güç vermelidir. Halkın önünde, ya-
nında savaşı örgütlemeli ve savaş-
malıdır. Savaşacağız! 

Halkımız! 
Amerikancı faşist güçlerin çapı-
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cürmü ortadadır. Koltuk için yapma-
yacakarı şey olmayan, halka düşman-
lıkta sınır tanımayan bu faşist güçler
halkın umudu olamazlar. Ne AKP fa-
şizmi darbeyle devrilir ne de darbeciler
AKP güdümündeki “demokrasi” şov-
larıyla geriletilebilir. 

Sömürüye, zulme ve emperyalist
işgale karşı Devrimci Halk Kurtuluş
Cephesi Saflarında birleşelim. Kurtuluş

Parti-Cephe önderliğinde Halk Kur-
tuluş İktidarındadır.

OHALE, YASAKLARA, HAK
GASPLARINA KARŞI DİRENECE-
ĞİZ! 

AKP YASAKLARINA KARŞI
HAKLARIMIZ İÇİN DİRENECEĞİZ! 

OHAL TEMEL HAK VE ÖZ-
GÜRLÜKLERİMİZİN GASPIDIR! 

HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİMİZİ

SAVUNACAĞIZ! 
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜK-

LERİMİZ İÇİN OHAL’E KARŞI Dİ-
RENECEĞİZ! 

HALKIN KURTULUŞU, HALKIN
İKTİDARI İÇİN SAVAŞACAĞIZ! 

DEVRİMCİ HALK KURTULUŞ
PARTİSİ- CEPHESİ SAFLARINDA
BİRLEŞELİM, SAVAŞALIM, KA-
ZANALIM! 

AKP Olağanüstü Hal İlanı
İle Dizginsiz Terörünü Hu-
kuk Kılıfına Giydirdi!
Olağanüstü Hal İlan Et-
menin Koşulları da Ge-
reği de Yoktur!
Olağanüstü Hal Halka
Açılmış Savaşın Adıdır

Halkın Hukuk Bürosu:
20.07.2016 tarihli Milli Güvenlik

Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantı-
larından sonra Türkiye genelinde 3
aylık süreyle ilan edilen Olağanüstü
Hal uygulamasının çerçevesi dün
Resmi Gazete’de yayınlanan 667 sa-
yılı Kanun Hükmünde Kararnameyle
(KHK) belirlendi.

Buna göre;
Sendikalar dernekler konfederasyon

istenildiği zaman kapatılabilecek.
Avukatların hapishanelerde mü-

vekkilleriyle görüşmeleri kısıtlanacak.
Tutsakların birinci derece yakınları
dışındaki arkadaş görüşçüleriyle gö-
rüşmesi yasaklanacak. Tutsakların te-
lefonla haftalık görüşmeleri sınırlan-
dırılacak.  Bu maddeler açıkça göz-
altında işkencenin önünü açıyorum,
hukuk, kazanılmış hak ve özgürlük
tanımıyorum demektir. Bizler Halkın
Hukuk Bürosu avukatları olarak mü-
vekkillerini karakol karakol arayan,
hatta gözaltında kaybedilen Ayhan
Efeoğlu, Ali Efeoğlu gibi müvekkil-
lerinin infaz edilip gömüldükleri yerde
kemiklerini arayan bir geleneğe sa-
hibiz. Kan ve can bedeli kazanılan
haklar yine aynı biçimde savunula-
caktır.  Tüm meslektaşlarımızı ve hal-
kımızı bu saldırılara karşı meşru sa-

vunma hakkını kullanmaya ve faşizme
karşı birlikte direnmeye çağırıyoruz.”

���

Ne Askeri Darbe
Ne AKP Yaşasın
Tam Bağımsız
Türkiye

Esenyurt Halk Cephesi: 
“…Ekranlarda zafer kutlamaları

gerçekleştiriyor. Bizler bu durumu
direnişlerle karşılayarak AKP’nin bir
avuç faşist köpeklerini mahalleleri-
mize almadık. Gazi, Çayan, Armutlu,
Okmeydanı, Bağcılar ve İkitelli olmak
üzere birçok mahallemiz direnmiş,
faşistlerin mahallelerimize girmesine
engel olmuştur. AKP iktidarda olduğu
sürece halkın sorunlarına çözüm ol-
mamıştır, halkı açlığa, yoksulluğa
mahkûm etmiştir, dün nasıl faşizmin
yasalarına teslim olmadıysak bugün
de olmayacağız ve direneceğiz. Bu
topraklar bu vatan bizim Amerika
ve işbirlikçilerini ülkemizden kovana
kadar da bu mücadeleyi sürdürece-
ğiz.”

Antep Halk Cephesi: 
"15 Temmuz'dan bugüne yüzlerce

insanın hayatını kaybettiği binlerce
insanın gözaltına alındığı yüzlerce
insanın da tutuklandığı sokak orta-
sında kurşunlandığı günlerde OHAL
kararı halkımıza yöneliktir. Tüm bu
yaşananların sorumlusu emperyalizm
ve işbirlikçileridir. Mahallerimiz köy-
lerimiz halkımız bize emanettir. Hal-
kımıza yönelen her türlü baskı ve
saldırıyı misliyle ödeteceğiz." 

Elazığ Halk Cephesi:
"Eli kanlı AKP ve faşist cunta

kendi çıkarları için halkı katletmeye
devam ediyor. Son olarak devrimci-

lerin bedel ödeyerek kurduğu ma-
hallerimizden Elazığ’ın Fevzi Çakmak
ve Yıldızbağları mahallesinde faşist
çeteler burada bulunan halkı taciz
etmeye başladı. Halkımızı bulunduğu
mahallerde  nöbet  tutmaya, mahal-
lerimizi  faşist çetelerden korumaya
çağırıyoruz."

Tekirdağ Halk Cephesi: 
“… OHAL, hiçbir mahkeme kararı

olmadan bütün evlerimize, dernek-
lerimize 24 saat saldırılması demektir.
Yoksul mahallelerde sıkıyönetimler,
sokağa çıkma yasakları demektir.
Can güvenliğimiz için, çocuklarımızın
geleceği için örgütlenmek ve gerici
faşist saldırılara karşı koymak zo-
rundayız.”

���

Kendi Aralarındaki
Çatışmada Fetullah’ın
Yapamadığı Darbeyi AKP
Halka Karşı Yaptı!

İzmir Halk Cephesi: 
"46 yıllık tarihimizde faşizme tes-

lim olmama onuruna sahibiz. 1980
faşist cuntasında tüm sol rehavete
düşmüş, mülteciliği seçerken biz "Fa-
şist Cunta 45 Milyon Halkı Teslim
Alamaz” dedik. Şimdi ise AKP,
AKP’nin başındaki Erdoğan tam an-
lamıyla kriz içindedir. Bu kriz sadece
halka kan dökerek, işkence ve tu-
tuklamalarla sınırlı kalamaz elbette,
aynı zamanda kendilerini de çürüt-
mekte, çıkar kavgalarını körükle-
mektedir. 

Asla halkı teslim alamayacaksınız
halkı sindirmek için çıkarılan OHAL’i
tanımıyoruz. Ve biz diyoruz ki ‘Ne
Cunta Ne AKP Yaşasın Tam Bağımsız
Türkiye’"
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AKP iktidarı darbe girişimini ba-
hane ederek OHAL ilan etti. 

OHAL ne demektir? 
OHAL TEMEL HAK VE ÖZ-

GÜRLÜKLERİMİZİN GASPIDIR! 
Sanki iktidarı döneminde çok

“olağan” bir haldeydik de bugün
“olağanüstü” hale getirdiler. 

OHAL, devlet terörünün yasal-
laştırılmasıdır. 

OHAL faşizmin çözümsüzlüğü-
dür. 

OHAL, AKP’nin kazanılmış bütün
haklarımıza saldırması, bunları yok
etmek istemesi demektir. 

İşten atıldığımızda grev yaptır-
maması demektir. 

Çalınan haklarımıza, uğradığımız
adaletsizliklere karşı direnme hak-
kımızın yok edilmesi demektir. 

Onlarca bedel ödeyerek kazandı-
ğımız protesto, gösteri, toplanma
haklarımızın gasp edilmesi demektir. 

Hiçbir mahkeme kararı olmadan
bütün evlerimize, derneklerimize 24
saat saldırması demektir. 

OHAL, tüm temel hak ve özgür-
lüklerimizin; örgütlenme, hak arama,
gösteri yapma, haber alma, seyahat
etme, çalışmanın… yok edilmesidir. 

OHAL, can güvenliğimizin orta-
dan kaldırılması demektir. 

Yoksul mahallelerde sıkıyönetim-
ler, sokağa çıkma yasakları demektir. 

OHAL, katliam, işkence, gözaltı,
tutuklama demektir. 

İşçi, memur, köylü, öğrenci, esnaf,

aydın, sanatçı, mühendis, işsiz... Tüm
Türkiye halkları AKP’nin saldırıları
hedefindedir. Direnen, hak arayan,
adalet isteyen, sesini duyurmak is-
teyen, açım-yoksulum diyen, parasız
eğitim isteyen, sağlık ve barınma
hakkı isteyen, insanca yaşam isteyen
herkes bu saldırının hedefindedir. 

Olağanüstü hal, darbecilere karşı
değil, halkımızı teslim almak için
yapılmıştır. 

Halkı “sıkı” yönetmek, bu sistemin
karakteridir. 12 Mart; bol gelen ana-
yasanın daraltılması... 12 Eylül; kuşa
çevrilen anayasanın kafası koparılı-
yor... Ya şimdi? Olağanüstü Hal’siz,
sıkıyönetimsiz mi yaşıyoruz? 

Oligarşi OHAL’i ilk kez uygula-
mıyor. AKP’den önce kaç düzen par-
tisi, halk düşmanı hükümet halka sa-
vaş açtı; devrimcileri bitireceğiz, yok
edeceğiz dedi. 

82 yıldır sıkıyönetimlerle, cunta-
larla, olağanüstü hallerle, faşist ya-
salarla yönetiyorlar.

Kaç sıkıyönetim, kaç olağanüstü
hal, kaç katliam? Bu kaçıncı tehdit?
Kaçıncı inkar? Kaçıncı gözdağı?..
Sayısızdır... 

Ancak bizi yok edemediniz, ede-
mezsiniz. Biz Kazanacağız!..

Sözde Demokrasi  
Kahramanı; Gerçekte Asıl
Darbeyi Yapandır AKP! 

Günlerdir demokrasiyi dillerinden

düşürmüyorlar. Darbeye karşı tarih
yazdıklarını söylüyorlar. Bakın
OHAL’e. Bakın almayı düşündükleri
önlemlere. Halka, devrimcilere karşı
uygulayacakları teröre. Gerçek dar-
beci AKP’dir. 

TESLİM 
OLMAYACAĞIZ! 

AKP’nin ne kadar kof bir gücü
olduğunu gördük. İlk fırsatta ülkeden
kaçmanın hesaplarını yaptılar. Biz
80 milyonuz, 80 milyon halkımızı
teslim alamazlar. Binbir bedelle elde
ettiğimiz haklarımızdan bir milim
geri adım atmayacağız. AKP faşizmini
yeneceğiz. 

AKP faşizmi de kendinden önceki
faşist iktidarlar gibi tarihin çöp se-
petine atılacaktır. 

AKP İKTİDARI 
YÖNETEMEME KRİZİ 
İÇİNDEDİR! 
DEVLET KURUMLARI
ÇÖKMÜŞTÜR 
HİÇBİR 
MEŞRULUKLARI 
YOKTUR!

15 Temmuz 2016 tarihinde akşam
saatlerinde, TSK bünyesinde çeşitli
komuta kademesi içerisinde yer alan
bir takım cuntacı subaylar, AKP ik-
tidarına karşı darbe girişimi başlattı.
Darbenin yapılacağının deşifre olması

NE FAŞİST ASKERİ DARBE, NE FAŞİST AKP İKTİDARI 
YAŞASIN BAĞIMSIZ TÜRKİYE!

HHalk Cephesi

Yaşasın Halkın Devrimci İktidarı!
AKP OHAL İlan Etti! OHAL, Halkımızı Teslim Almak İçin Yapıldı!

Teslim Olmayacağız, AKP Faşizmini Yeneceğiz! 
OHAL, AKP’nin Yönetememe Krizinin Sonucudur!

Krizlerini Derinleştireceğiz!
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gibi nedenlerle alelacele harekete
geçmiş görünüyorlar. Genelkurmay
Başkanlığı, MİT binası, Özel Harekat
Polisi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Va-
tan Emniyet Müdürlüğü, Bayrampaşa
Çevik Kuvvet gibi merkezi yerleri
kuşatarak, şehirlerin üzerinde askeri
uçaklar uçurarak darbeyi gerçekleş-
tirmeye çalıştılar. Meclisi uçaklarla
bombaladılar, sokağa çıkan insanları
taradılar. Ancak kısa sürede darbeci
askerlerin gücünün zayıf olduğu or-
taya çıktı. Ve her biri bir köşeye
sinen, sesleri solukları çıkmayan
AKP’liler karşı saldırıya geçtiler. 

15 Temmuz’da AKP’ye darbe
yapmak isteyen askerlerin siyasi
gücü, cüreti yoktu. İlk darbede yı-
kamadıkları AKP’nin karşısında hızla
yenildiler, teslim oldular. 

Bakın! Darbeciler şahsında oli-
garşinin devletini göreceksiniz.
AKP’liler şahsında oligarşinin dev-
letini göreceksiniz. 

Halka dayanmıyorlar, çünkü halk
düşmanlarıdırlar. Kendilerine kitle
tabanı yaptıkları çok büyük oranda
işsiz-güçsüz, cahil bıraktırılmış, kan-
dırılmış, yoksul, emekçi halk çocuk-
larıdır. 

Hak, hukuk, adalet, yasa yoktur.
Halk için yoktur. Kendi çıkarları için
vardır. Oligarşi için vardır tüm bunlar. 

Demokrasiye sahip çıktıklarını
söylüyorlar... Yalan! Demokrasi kendi
çıkarlarına hizmet ediyorsa vardır. 

Devletin her türlü olanağını kendi
çıkarları için kullanmaktan çekin-
mezler. Bunun için iktidar kavgası
veriyorlar. 

Hiçbir meşrulukları yoktur. 
Bu halk bu devlete neden güven-

sin? 
Bu halk bu devletten hukuk ve

adaleti neden beklesin? 
Halkın da kendi adaleti var. Halk

kendi kendini yönetecektir. 

Darbe Girişiminde 
Bulunan Generallerin
Hepsi Halk Düşmanıdır, 
Amerikan Uşağıdır 

Kürdistan’da çoluk çocuk katle-
denler, şehirleri yerle bir edenler,
binlerce insanı vatanından sürgün

edenler bu cuntacılardır. Darbeci ge-
nerallar 15 Temmuz’a kadar AKP’nin
emriyle halkı katlettiler. Kendi çı-
karları için askerleri kandırıp darbe
yaptırmaya götürdüler, yenildiklerini
anlayınca da askerleri AKP’li faşist-
lerin eline bırakıp kaçtılar. Koca koca
generallerin haline bakın; omuzla-
rındaki rütbelerle halka karşı aslan
kesilenler, işkenceci polislerin önünde
başlarını eğip teslim oldular. Hiçbiri
direnemedi, yaptıklarını savunama-
dılar. Çünkü hiçbir meşrulukları yok-
tur. Yaptıkları halk için değil kendi
çıkarları içindir.

Düne Kadar El Ele Halkı 
Katleden AKP ve TSK, 
İt Dalaşına Tutuşmuştur 
Her İkisinin de Ortak ve  
Asıl Düşmanı Halktır 
Her İkisi de Halka Karşı 
Suç İşlemişlerdir! 
Bu Nedenle 
Halktan Korkuyorlar! 

Darbecileri püskürtmek için katil
polislerini devreye sokan AKP, yeterli
gelmediği noktada Osmanlı Ocakları
gibi gerici faşist güruhları yardıma
çağırdı. Toplanan gerici-faşist gü-
ruhlar ellerinde silahlarıyla, palalarıyla
şehirlerin meydanlarında ellerini kol-
larını sallayarak gezmeye devam edi-
yorlar. 

Psikolojik savaş yürütüyorlar. Hal-
ka karşı açtıkları savaşta güçlü gös-
termek istiyorlar kendilerini. 

Ancak nafile hiçbir şey korkularını
bastıramaz. 

HALKLARIMIZ
AKP’NİN ÇAĞRISINA
KULAK VERMEMİŞTİR

Askerleri kemerle döven, kafasını
kesen, halka saldıran, halk düşmanı
bir güruhtur bunlar. Halkla ilgileri
yoktur. Devletin bunca teşvikine rağ-
men, otobüslerin ücretsiz olmasına
rağmen, çok az bir kitle toplayabil-
mişlerdir. Bu gerici-faşistler aracılı-
ğıyla da halkı sindirmek istiyor AKP... 

Darbecilerin hemen tümüyle ele
geçirilmiş ve tasfiye edilmiş olma-
larına rağmen kendi kitlesini sokak-

lara, meydanlara çağırmasının nedeni
budur. Çağırdığı kitleyi halkın üzerine
salmak istemekte, halkı katledip kendi
iktidarını bu şekilde pekiştirmek is-
temektedir. İlk yaptıkları şeylerden
biri devrimci demokrat olduğu bilinen
yoksul, emekçi mahallelere saldırmak
oldu. Alevi mahallelerine saldırmak
oldu. Ancak yoksul emekçi halkımız
bu saldırı girişimlerini devrimcilerin
öncülüğünde püskürttü. Ancak bun-
dan vazgeçecekleri anlamına gelmez. 

Olağanüstü hal kararı, halka karşı
alınmıştır. Kendi gerici-faşist çete-
lerini örgütleme çalışmalarını son
hızla sürdüreceklerini açık açık ilan
ediyorlar. Her türlü silahla sokağa
çağırıyorlar gerici faşistleri. Halkla-
rımızın ve devrimcilerin karşı ko-
yuşlarının olmadığı her noktada halka
karşı gerici, faşist çeteleri örgütle-
meye, silahlandırmaya ve halka sal-
dırtmaya devam edecekler... 

AKP, Amerikancı, Faşist
ve Korkak Bir Partidir 

Darbenin ilk anlarından itibaren
uzun süre seslerini çıkaramadılar.
Kontrolü ele alabilecekleri güvenini
kazanana kadar sinip beklediler. Ne
zaman ki darbecilerin güçsüz ve da-
ğınık olduklarını anladılar, o zaman
harekete geçtiler ve demokrasi nu-
tukları atmaya, üst perdeden konuş-
maya başladılar. 

“Şehirlerin meydanlarına çıkın
demokrasimize sahip çıkın, vatana
ihanet eden paralelcilere karşı direnin”
çağrıları yaptılar. Demokratlara bakın!
Siz değil misiniz hakkını aramak
için meydanlara çıkanların üzerine
bombalarla, kurşunlarla, tazyikli su-
larla, TOMA’larla, akrep denen zırhlı
araçlarla, binlerce asker-polisle sal-
dıran? Siz değil misiniz evinde, sokak
ortasında halkın evlatlarını katleden?
AKP’yi savunmak için sokağa çıkmak
serbest, ekmek hakkı için, adalet is-
temek için meydanlara çıkmak suç!
Kimseyi kandıramazsınız, halk sizin
faşist yüzünüzü çok iyi biliyor. 

İşine geldiğinde halkı hatırlıyorlar.
Yalan, gerçek faşist bir parti oldu-
ğunuzdur. İktidarları boyunca onlarca
yasa çıkardılar. Hangi yasada halkın
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çıkarı vardır bakılsın. Hepsi tekellerin,
emperyalistlerin çıkarı içindir. 

Boşuna Amerika’ya, Avrupa’ya,
İsrail’e efelenmesinler! Amerikancı
yüzlerini, siyonist dostu yüzlerini
hiçbir gerçek gizleyemez. 

TÜRK, KÜRT TÜM TÜRKİYE
HALKLARI! 

Bu gerici faşistlere kanmayın,
iyi tanıyoruz bunları... Yediğimiz
kurşunlardan, gaz bombalarından ta-
nıyoruz. Vatanını satandan, halkla-
rımızdan çalandan müslüman olmaz.
Halkına kurşun sıkanlar halkın askeri
olamaz. Amerikan Uşağı AKP’yi de,
Amerikancı Orduyu da istemiyoruz. 

Olağan Üstü Hal kararı halkımıza
karşı saldırı için hazırlandı. 

Yönetemediklerinden çıkarıyorlar
O HAL’i. Halktan korkularından çı-
karıyorlar. 

Gerici-faşistleri silahlandırıp, hal-
kımızı evlerine hapsetmeye çalışı-
yorlar. 

Aldanmayalım! Unutmayalım! 
Maraş’ta savunmasız halkımızı

katledenlerdir bunlar. 
1977 1 Mayıs’ında Taksim Mey-

danı’nda halkımızın üzerine kurşun
sıkanlardır bunlar. 

Sivas’ta diri diri yakanlardır bun-

lar. 
19 Aralıklarda hapishanelerde

devrimci tutsakları katledenlerdir
bunlar. 

Haziran Ayaklanması’nda üzeri-
mize kurşun ve bombalar yağdırıp
katledenlerdir bunlar. 

Roboski’de üzerimize bomba yağ-
dıranlardır bunlar. Kürdistan’da taş
üzerinde taş bırakmayanlar, bizleri
bodrumlarda diri diri yakanlardır
bunlar. 

TÜRK, KÜRT TÜM TÜRKİYE
HALKLARI! 

Evlerimizi, işyerlerimizi, ma-
hallelerimizi savunalım. Can güven-
liğimiz için, çocuklarımızın geleceği
için örgütlenmek ve gerici faşist sal-
dırılara karşı koymak zorundayız. 

Faşizme karşı her türlü silahla
direnmek, karşı koymak, savaşmak
meşrudur, haklıdır. 

AKP FAŞİZMİNİN SALDIRI-
LARINA KARŞI HER TÜRLÜ Sİ-
LAHLA KENDİ SAVUNMAMIZI
HAZIRLAYALIM! 

CAN GÜVENLİĞİMİZ İÇİN,
HAKLARIMIZI KORUMAK İÇİN,
BİZDEN ÇALINANLARI GERİ
ALMAK İÇİN SİLAHLANALIM! 

Faşist saldırılara direnelim! 
Faşizme karşı savaşmak için de-

mokrasi ve bağımsızlığımız için mey-
danları faşistlere bırakmayalım! 

NE FAŞİST AKP’Sİ, MHP’Sİ,
NE FAŞİST DÜZENİN KOLTUK
DEĞNEĞİ CHP’Sİ HİÇBİRİ HAL-
KIN SORUNUNU ÇÖZMEDİ, ÇÖ-
ZEMEZ. 

ÇÖZÜM BU DÜZENİN KU-
RUMLARINDA, MECLİSİNDE,
ADALETİNDE, YASALARINDA
DEĞİL. ÇÖZÜM HALKIN DEV-
RİMCİ İKTİDARINDADIR! 

HALK MECLİSLERİNDE ÖR-
GÜTLENELİM! 

CEPHE’YE GÜÇ VERELİM,
SAFLARINDA SAVAŞALIM! 

Tüm yoksul mahalleler bizimdir.
Halkındır. Faşistleri bulunduğumuz
her yerden söküp atalım. 

80 MİLYON HALKI TESLİM
ALAMAZLAR! 

BİRLEŞELİM SAVAŞALIM KA-
ZANALIM 

AMERİKAN UŞAĞI ORDU-
NUN ASKERİ, AKP’NİN POLİSİ
OLMA, HALKIN MİLİSİ OL! 

YAŞASIN BAĞIMSIZ DEMO-
KRATİK SOSYALİST TÜRKİYE! 

HALKIZ HAKLIYIZ KAZANA-
CAĞIZ! 

İstanbul'da Devrimci İşçi Hareketi
her hafta olduğu gibi bu hafta da 22
Temmuz'da "Oya Baydak İşe Geri
Alınsın Mahkeme Kararı Uygulansın"
masasını Şişli Cevahir Alışveriş Mer-
kezi önünde açtı. Ve patron sendika-
cılığını teşhir eden konuşmalar yapıp
bildiri dağıtıldı.

Ankara'da ise, DİSK Genel-İş
sendikasının önünde devam eden
“Oya Baydak İşe Geri Alınsın Mah-
keme Kararı Uygulansın “konulu ey-
lem 23 Temmuz’da 60. gününde de-
vam ediyor. 381 gündür Oya Baydak
“işimi onurumu istiyorum” diyor.
Eylemle ilgili yapılan açıklamada:
“Eylemin ilk günlerinden bu günlere

çok şeyler değişti, bunu defalarca
soyledik. Her söylediğimiz de faşiz-
min baskısı ülkede daha’da arttı. Bu
eylem bir tek darbe görmemişti onu
da gördü dedik, arkasından OHAL
oldu. Şimdi ne olacak? Faşizm her
ikimize de saldıracak. Bugün kendi
kurduğu beslediği sendikaları kapattı.
Yarın kime saldıracak bugünden belli.
OHAL ile gelen KHK (Kanun Hük-
münde Kararname) iyice okunursa
sonucun sır olmadığı görünür. Gözaltı
süreleri 30 güne çıkarıldı. Yani bu
demek oluyor ki yarın buradan bir
gözaltına alınsak 30 gün yokuz. Belki
bir daha hiç yokuz. OHAL çıkmadan
da katil devlet devrimcileri yok ede-

bilir. Son günlerde kaybedilen ve
günlerdir kendisinden haber alına-
mayan Hurşit Külter bunun kanıtıdır.
Genel-İş Sendikası bir an önce umu-
yoruz bu konuda duyarlılık gösterip
sorunu çözer.” denildi. Oya Baydak
direnişinin 382. gününde “işten atılan
işçiler için,  madende ve inşaatlarda,
tarımda katledilen işçiler için ve iş
mahkemeleri kararları uygulanmayan
işçiler için adalet istiyoruz” konulu
açlık grevi başladı. Aynı gün içerisinde
direnişte olanları Kızıl Bayrak'tan
ve Devrimci İşçi Hereketi'nden mi-
safirler ziyaret ettiler.  Direniş ile
ilgili bilgi aldılar. Eyleme desteklerini
sundular.

Oya Baydak Eylemi OHAL ve Saldırılara
Rağmen Tüm Kararlılığıyla Devam Ediyor
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Oligarşi içi it dalaşının ürünü olan
darbe girişimi ve bu girişimin kısa
sürede etkisiz hale getirilmesi AKP
faşizmine, halklarımıza yönelik sal-
dırısında yeni fırsatlar yarattı. 

“Hakimiyet milletindir” diyerek,
darbeyi “halkla püskürttük” diyerek,
darbeye karşı “halkın gücü” diyerek
halka dayandıkları demagojisine zemin
buldular. 

Darbeye karşı demokrasi kahra-
manı kesildiler. Demokrasinin yılmaz
savunucusu oldular. Darbenin ilk an-
larından itibaren “demokrasiye sahip
çıkıyoruz” diyerek kendilerine meş-
ruluk sağlamaya çalıştılar. Demokrasi
savunuculuğunun yalanı uzun sürmedi;
3 ay süreyle OHAL kararı aldılar. 

Oligarşi içi çatışmanın darbe-şiddet
boyutuna varması, aralarındaki çeliş-
kinin derinliğinin, oligarşinin çare-
sizliğinin ifadesidir. 

Emperyalizmin uşağı olanlar, halka
dayanmayanlar krizlerden kurtula-
mazlar. Bir yanda emperyalistlerin,
Amerika’nın bir dediğini iki etmeye-
cekler, bir yanda kendi çıkarlarını dü-
şünecekler, halka düşen ise baskı ve
zulüm olacak. 

Darbe AKP Faşizminin
Kofluğunu da 
Göstermiştir. Çürümüşsün
AKP; Bu Düzen Gibi

Darbeciler 24 saat olmadan etkisiz
hale getirildiler. Bunda hiç kuşkusuz
darbecilerin cüretsizlikleri, koflukları
ve en önemlisi de halkta destek bula-
mayışları belirleyici olmuştur. İlk şoku
atlatan AKP, kitlesini sokaklara çıkmaya
çağırarak, polis gücünü kullanarak
darbe girişimini başlamadan bitirdiler. 

Darbe, AKP faşizminin de kofluğunu,
çürümüşlüğünü ortaya sermiştir. On
yıllardır iktidarda AKP vardır. Bu tablo
AKP’nin sorumlusu olduğu bir tablodur.
Bakın oligarşinin devletine, AKP’nin
devletine. Devlet kadrolarına nasıl gel-

diklerine. Devleti nasıl ele geçirdiklerine.
Bu devletin halkın çıkarlarıyla hiçbir
ilişkisinin olmadığına. Her şey kendi
çıkarları içindir. Hak, hukuk, yasa,
adalet, ordu, polis… Devletin tüm ku-
rumları kendi çıkarları içindir. Bunun
için hiçbir meşrulukları yoktur. 

Darbeci generallerin etkisizleşti-
rildikten sonraki zavallı hallerini ser-
giliyorlar. Hiç kuşkusuz darbeciler
başarılı olsaydı aynı görüntüyü AKP
kadroları, yöneticileri, Erdoğanlar ver-
miş olacaktı. Canları tatlıdır. Tatlı ol-
duğu içindir ki darbe girişimi başla-
dıktan saatler sonra ortaya, halkın
karşısına çıkabilmişlerdir. 

Arkasında Halk 
Olmayan Hiçbir Güç 
Başarılı Olamaz… 
Umut Ne Amerikancı 
Fethullahçılarda, Ne de
Amerikancı AKP’dedir!

15 Temmuz’da ne yaşandı? 
TSK içinde bir kısım general darbe

girişiminde bulundu. Darbenin önce-
likli hedefi AKP’ydi. İyi organize ol-
madıkları görünen darbeciler kısa sü-
rede etkisiz hale getirildiler. 

Darbeci güçler düne kadar AKP
ile iktidar ortağı olan Fethullah Gü-
len’cilerdi. AKP ve Gülen’in iktidar
ortaklığı bozulmuş ve uzun süredir
bir iktidar kavgası yürütmekteydiler. 

Kimdir Gülenciler? 
F. Gülen “Ilımlı İslam” projesinin

adıdır. “Ilımlı İslam” emperyalizmin
bir projesidir. Gülen işte on yıllardır
bu proje içinde emperyalizm tarafından
kullanılmaktadır. Emperyalizmin aja-
nıdır. Dünyanın pek çok yerindeki
başta eğitim kurumları olmak üzere
emperyalizmin ajanlığını yapmakta,
buralarda kadro yetiştirmektedir. 

Bugünlerde iadesi tartışılan F. Gü-
len, Amerikan New York Times ga-
zetesinde 26 Temmuz tarihli kendi

adıyla yayınlanan makalesinde “Batılı
demokrasilerin ılımlı Müslümanlara
ihtiyaç duydukları bir dönemde, ‘hiz-
met’ içindeki ben ve arkadaşlarım
Batı’nın yanında yer aldık” diyerek
CIA ajanlığını, Amerikan uşaklığını
açıkça itiraf ediyordu. 

Amerikan emperyalizminin darbe
girişiminden bilgisinin olmadığı dü-
şünülemez. Diğer taraftan AKP de en
az Gülen kadar Amerikancıdır. 

Fethullah ile Mücadele 
Adına Tüm Halk 
Sindirilmeye Çalışılıyor!
Asıl Saldırılar 
Devrimcilere Yönelecektir 

Darbeye karşı demokrasiye sahip
çıktıklarını söyleyenler OHAL ile dar-
beyi kendileri yaptılar. Şimdi darbeci,
paralelci, FETÖ’cü dedikleri kesimlere
saldırıyorlar asıl olarak. Bir darbede
yaşanacak şeyler yapılmaktadır. Bin-
lerce gözaltı, tutuklamalar, görevden
almalar, kapatılan onlarca kurum… 

Günlerce kendi tabanlarını meydan-
lara çağırdılar. Meydanlarda “demokrasi
nöbeti” tutuyoruz yalanları söylediler.
Böylece saldırıları için kitle tabanı ve
meşruiyet yaratmak istediler. 

Başbakan Yıldırım , “OHAL 1.5 ay
da biter” derken, T. Erdoğan “ikinci
bir üç ay daha OHAL gerekebilir” di-
yordu. 

AKP, darbe girişimini halka sal-
dırmak için değerlendirmeye çalışıyor.
Bunun sonucu olarak OHAL ilan etti.
Yaptığı ve yapacağı her türlü baskı,
zulüm ve soygunu şimdi “Olağanüstü
Hal” perdesiyle örtmeye, meşrulaş-
tırmaya çalışacak. 

Sanki iktidarı döneminde çok “ola-
ğan” bir haldeydik ki bugün “olağan-
üstü” hale getirdiler. Diğer taraftan
faşizmin yasal dayanağıyla daha da
pervasızca, hiçbir engel olmadan, can-
kan bedeli kazandığımız haklarımızı
gasp etmek isteyecektir. 

Yürüyüş
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Darbeciler de AKP de Amerikancı ve Faşisttir
OHAL’i Tanımıyoruz Savaşı Büyütüyoruz 

Kurtuluş Amerikancı Düzende Değil 
Devrimci Halk İktidarındadır



OHAL, devlet terörünün yasallaş-
tırılmasıdır. 

OHAL, halka karşı savaşın “ya-
sallaştırılmasıdır”. 

OHAL halka gözdağıdır. 
OHAL’le Kürdistan’da yaptıklarını

tüm Türkiye’de yapmak isteyeceklerdir.
OHAL faşizmin çözümsüzlüğüdür. 

Ve korkuyorlar! 
Halk desteğinin arkalarında oldu-

ğunu söylüyorlar. Gururla “%50’nin
desteğine sahibiz” diyorlar. İktidar ol-
manın tüm gücüne sahipler. Ordu,
polis, MİT, medya, partiler, yargı,
meclis… Kısacası her türlü destek ar-
kalarındadır. Ağızlarını her açtıklarında
“Devletimiz güçlüdür” derler. Dev-
rimcileri, yurtseverleri “marjinal” gös-
terirler. 

Peki öyleyse bu korku neden? 
Bu kadar güçlüsünüz de neden

OHAL’e ihtiyaç duyuyorsunuz? 
OHAL, AKP faşizminin güçsüzlü-

ğünün, halktan, devrimcilerden duy-
duğu korkunun ifadesidir. Halka savaş
açanlar karşılarında halkın savaşını
bulacaktır. OHAL’i tanımayacağız.
Türkiye halkları, Türkiye devrimci ha-
reketi, Cepheliler faşizmin “olağanüstü
halleri”yle ilk kez karşılaşmıyorlar.
Faşist darbeleri de, OHAL’leri de, sı-
kıyönetimleri de, olağan görünümlü
olağanüstü halleri de yaşadık. O ko-
şullarda savaştık ve bugünlere geldik.
Bugün yaşanacak olan da budur. 

Demokrasiyi Sahiplenme
Şölenleri Adına,
Gericiler Kışkırtılıyor!
AKP Gericilerini 
Mahallelerimize 
Sokmayalım! 

Darbe girişiminden itibaren AKP
faşizminin öncelikli hedefi devrimci
demokrat mahallelerimiz oldu. Gazi,
Okmeydanı, Çayan, Armutlu, 1 Ma-
yıs… AKP faşizminin yöneldiği yerler
oldu. Darbe girişimini etkisizleştirir
etkisizleştirmez korkuyla mahallele-
rimize saldırdılar. Mahallelerde kon-
voylar oluşturup gerici-faşist güruhları
buralardan meydanlara taşıdılar. Gece
yarıları konvoylar eşliğinde meydan-
lardan mahallelere getirdiler. Böylece
hem kendi tabanlarındaki etkiyi bü-

yütmek hem de var olan devrimci de-
mokratik tabanı sindirmek istediler. 

Faşist devlete, bu devletin temsilcisi
AKP iktidarına karşı direnecek, devrim
yapabilecek tek güç biziz. Oligarşi
için en büyük risk biziz. Bakmayın
söylemlerine; “FETÖ, DHKP-C’den
daha tehlikeli” diyorlar. Korkularını
dışavurmak istemiyorlar. 

Oysa bütün hazırlıkları Cephe’ye
yöneliktir. Bunun için polisiyle, sivil
faşisti, gerici çetecilerini üstümüze,
mahallelerimize, halkımızın üzerine
saldılar. 

Yaratmaya çalıştıkları tüm baskın
havaya, pervasızlığa karşın mahalle-
lerimizde bekledikleri sinmişliği gö-
remediler. Mahallelerimizi savunduk,
halkımızla birlikte savunduk... Bundan
sonra da savunacağız. 

Bizim için mahallelerimizi, mev-
zilerimizi savunmak pasif olarak durup
beklemek değildir. Bizim için savun-
mak, saldırmaktır, direnmeyi saldırı
üzerine oturtmaktır. 

Daha büyük saldırılara hazırlanı-
yorlar. Biz de hazırlanmalıyız. Bugüne
kadar bize yaptıklarını tüm halka yap-
mak isteyeceklerdir. 

Keyfilikte, pervasızlıkta, yasakla-
makta, adaletsizlikte sınır tanımaya-
caklar. Biz de direnişte, savaşmakta
sınır tanımayacağız. 

Halkımız! Gerici faşistlerin ma-
hallelerimizi nasıl hedeflediklerini gör-
dünüz. Arkalarında iktidar ve devletin
olanakları var. Bizleri teslim almak,
düzenlerine boyun eğdirmek için her
şeyi yapacaklardır. Ancak hiçbir güç
halkın örgütlü gücünün karşısında du-
ramaz. 

Faşizmin saldırılarını beklemeyelim.
Cephe saflarında yerimizi alalım. Si-
lahlanalım, savaşalım. Mahallelerimiz
için, işimiz için, can güvenliğimiz ve
geleceğimiz için savaşalım. 

Çözüm Devrimcilerdedir, 
Cephe’dedir. Kurtuluş İçin
Halk Cephesi’nde 
Birleşelim Devrimci Halk
İktidarına Yürüyelim! 

Darbenin demokrasiyi, cumhuriyeti
hedeflediğini, meclisi, parlamentoyu
hedeflediğini söyleyerek meclisi, par-

lamentoyu çözüm diye sunuyorlar hal-
ka. Darbelerin, OHAL’lerin, yasa ve
hukuk dışılığın ortasında yapıyorlar
bunu. İşte OHAL, halka çözüm diye
sundukları meclisin boşa çıkarılmasıdır. 

Düzen tüm kurumları, partileriyle
çürümüştür ve çözümsüzdür. 

AKP, faşist karakteri ayyuka çıkmış
bir partidir. Yarattığı kitle tabanıyla
bunu meşrulaştırmaya çalışıyor. Kendi
iradesini halkın iradesi gibi gösteriyor. 

Düzen partisi CHP, düzenin en zor
zamanlarında emniyet sübabı görevini
ihmal etmiyor. Taksim’de AKP ile el-
ele miting yaptılar. “Ne Darbe, Ne
Dikta” şiarıyla Demokrasiye, Cumhu-
riyete sahip çıkıyoruz dediler. Çözüm
diye sunduklarına bakın. Darbe ve dikta
olmadan sanki ülke çok iyi yönetili-
yormuş, Türkiye halkları insanca, eşit,
adaletli yaşıyormuş gibi… Çürümüş,
faşist düzeni çözüm diye sunuyorlar. 

Kürt milliyetçileri, reformizm hala
kendini bu çürümüş düzene ispat etme
derdindedir. Hala düzeniçileşme der-
dindedirler. 

Ne düzenin kurumları, ne düzenin
kadroları, Amerikancı faşist düzen
Türkiye halklarına kurtuluş getirmedi,
getiremez. Her yanlarından pislik ak-
maktadır. Kişisel menfaat, yolsuzluk,
yozlaşma akmaktadır. Katil, tecavüzcü,
soyguncu, sömürücü bir düzen halk-
larımıza kurtuluş olamaz. Kurtuluş
devrimci halk iktidarındadır. Kurtuluş
kavgada zafer cephededir. 

Cepheliler! 
Bizim şu an göstereceğimiz tavır;

militan, uzlaşmaz duruşumuz, diren-
genliğimiz, savaşçılığımız halklarımızın
da tavrını belirleyecektir. 

YA HALKA GÜÇ VERECEĞİZ
YA DA HALKIN KORKUSUNU
BÜYÜTMESİNE İZİN VERECE-
ĞİZ

Halkın savaşı, halkın iktidarı, halkın
yönetimi için savaşacağız. OHAL zul-
müne teslim olmayacak, direneceğiz! 

Mahallelerimizi, kurumlarımızı ko-
ruyacağız. Korumak direnmektir, koru-
mak saldırmaktır! AKP yasaklarına karşı
haklarımız için direneceğiz! OHAL’e,
yasaklara, hak gasplarına karşı temel
hak ve özgürlüklerimiz için direneceğiz! 

OHAL’i tanımıyoruz, savaşı bü-
yütüyoruz! 

31 Temmuz
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16 Temmuz sabahından itibaren
burjuva TV kanallarında ve gazete
köşelerinde darbe öyküsünün yerini
darbe yorumları aldı. Burjuva medya,
başarısız darbe girişiminin ardından
AKP’nin soyunduğu demokrasi ha-
variliğine açıktan destek veriyor.
AKP’nin özellikle son yıllarda yo-
ğunlaşan saldırı ve teröründen, basın
kuruluşları ve çalışanları da nasibini
fazlasıyla almış olmasına rağmen,
tüm bu saldırılar bir anda “unutulu-
verdi”. Elbette bu durum ne bir unut-
kanlık halidir ne de burjuva basının
demokrasiye olan bağlılığıdır. Durum,
oligarşi içi çıkar çatışmalarında eli
güçlü olandan yana tavır almaktan
ibarettir. Darbe girişiminin başarısız
olacağının anlaşılması üzerine burjuva
medya hızla tavrını AKP’den yana
göstermiştir. Eğer darbeciler sonuç
alsaydı, hiç kuşku olmasın ki burjuva
medya bugün darbecilerin önünde
biat ediyor olurdu. Televizyonlarda,
AKP’nin demokrasi şovlarını değil,
14 yıllık iktidarı boyunca yaptığı
adaletsizlikleri, estirdiği terörü, Tayyip
Erdoğan’ın diktatörlüğünü vb. izliyor
olurduk. 

Burjuva medya işte böyle ilke-
sizdir, omurgasızdır. Geçtiğimiz sene
boyunca Tayyip Erdoğan’ın bizzat
hedef aldığı Doğan Medya, darbe
gecesi Tayyip Erdoğan’a canlı ya-
yında yer vermiştir. CNN kanalı Er-
doğan’ı canlı yayından yayınlayan
ilk kanal oldu ve halkı meydanlara
davet eden çağrılar da ilk kez bu ka-
naldan yapıldı.  Haziran Ayaklanması
sırasında tüm yabancı kanalların dahi
ayaklanmayı canlı yayından verme-
sine rağmen CNN ekranında penguen
belgeseli yayınlanıyordu. Halka yö-
nelik saldırılara sansür uygulayan
CNN, düne kadar tek adamlıkla eleş-
tirdikleri Erdoğan ile canlı bağlantı
yaptı. CNN “demokrasiye sahip çı-
kıyoruz, darbeye direniyoruz” pro-
pagandası altında halka saldırının da

borazanlığını yapıyor. Darbe süre-
cinde Tayyip Erdoğan’dan özür de
dilediler. Artık vergi borcu, ihale vb.
her sorun çözülür!

Burjuva Medya AKP’nin
Borazanlığını Yaparken
Muhalif Basın
Kuruluşları ve
Gazeteciler Hedefte

Burjuva medya oligarşi içi iktidar
savaşında AKP’nin yanında boy
gösterirken OHAL ilan edilmesi ile
birlikte sözde, Fethullahçılar’a yö-
nelik gerçekleştirilen tasfiye operas-
yonları halka ve demokrat kesimlere
yönelmeye başladı bile. Başlatılan
tasfiye furyasında basın alanında ilk
nasibini alan da mizah dergisi Leman
oldu. Leman’ın, yaşanan darbe giri-
şimini oligarşi içi çatışmanın bir yan-
sıması olarak ifade ettiği “darbe özel
sayısı”nın dağıtımı engellendi. 

12 Eylül’de de dönemin mizah
dergilerinden Gırgır kapatılmıştı. 12
Eylül’ün ardından Müşerref Tezcan,
darbecilere yaranmak adına, ‘Türki-
yem’ adlı şarkısını TRT’de Türk bay-
rağından yapılmış bir elbise ve şap-
kayla seslendirmişti. Gırgır da o hafta
kapağını bu konuya ayırmış ve o ka-
pak Gırgır’ın kapatılmasına gerekçe
gösterilmişti. GırGır’ın kapatma ge-
rekçesinde aynen, ‘Yaşlı, çirkin, men-
hus bir kadının üzerine bayrak çizerek
Türk bayrağına hakaret’ edildiği ya-
zıldı. Ki bu şarkı 12 Eylül’den itibaren
gözaltılarda, işkencelerde polisin kul-
landığı şarkıların başında gelmektedir. 

Sadece 12 Eylül darbesinde değil,
tüm darbe ve OHAL süreçlerinde
oligarşinin ilk hedeflerinden biri dai-
ma basın olmuştur. 

12 Mart darbesinde çok sayıda
gazeteci tutuklanmış, kimi yayınar
kapatılmıştır. Çoğu gazeteci 1974
yılındaki affa kadar hapis yatmıştır.
Yalnızca 1978-1980 yılları arasında

8 gazeteci öldürülmüştür.
12 Eylül Darbesi ile kurulan Millî

Güvenlik Konseyi, onlarca gazeteci
ve yazarı tutuklamış, yayın yasakları
ve sansür uygulamış, çok sayıda ya-
yımı kapatmıştır. 1980’li yıllarda 2
binin üzerinde basın davası açılmış,
3 bin gazeteci, yazar ve yayımcı yar-
gılanmıştır. Yazı işleri müdürlerine
ise toplamda 5 bin yıldan fazla hapis
cezası verilmiştir. 

1990’lı yıllara gelindiğinde ise
Turgut Özal’ın cumhurbaşkanlığı,
Yıldırım Akbulut’un başbakanlığı
döneminde bir kararname çıkarılarak
olağanüstü hal valilerine “kamu dü-
zenini bozacağı ve halkın heyecan-
lanmasına sebep olacağı” düşünülen
yayımlara mahkeme kararı olmaksızın
yasaklama ve toplatma yetkisi veril-
miştir. Nisan 1991’de de Terörle Mü-
cadele Kanunu kapsamında yeni ya-
saklar getirilerek çok sayıda gazeteci
mahkum edilmiştir. Başta Ahmet Ta-
ner Kışlalı, Uğur Mumcu, Turan
Dursun olmak üzere 37 gazeteci ve
yazar katledilmiştir. 

AKP, 14 yıllık iktidarı boyunca,
basına yönelik sansür ve saldırılarda
12 Eylül darbecilerinden de 90’lı
yılların iktidarlarından da geri kal-
mamıştır. 

Sınır Tanımayan Gazeteciler’in

Başta CNN Olmak Üzere Burjuva Medya “Demokrasiye Sahip Çıkıyoruz”
Propagandası Altında Halka Saldırının da Borazanlığını Yapıyor

HALK AYAKLANMASINA PENGUEN, 
TAYYİP’E CANLI BAĞLANTI
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2015 Dünya Basın Özgürlüğü En-
deksi’nde 180 ülke arasında Türkiye
149. sırada yer almakta ve gazeteciler
özelinde “dünyanın en büyük cezaevi”
olarak anılmaktadır.

Cumhuriyet gazetesinin bu yılın
ilk dört ayına ilişkin yaptığı bir araş-
tırmaya göre, “894 gazeteci işten çı-
kartıldı. Sadece Nisan ayında en az
160 gazetecinin işten çıkartıldığı
tespit edildi. Böylece yılın ilk dört
ayında işini kaybeden gazeteci sayısı
894’e ulaştı. Mart ayında işini kay-
beden 53 gazeteciyle kıyaslanırsa
Nisan ayında işini kaybeden gazeteci
sayısındaki artış yüzde 200’ü aştı.

Gazetecilerle ilgili 716 adli işlem:
2014 Mart-2016 Nisan ayları ara-
sındaki dönemde, 74’ü son dört aylık
dönemde, 25’i Nisan ayında olmak
üzere, gazetecilerle ilgili 716 adli
işlem yapıldı. Altı basın kuruluşuna
ve 14 gazeteciye yönelik şiddet uy-
gulandı. 2014 başından bu yana 21’i
basın kuruluşlarına yönelik olmak
üzere gazetecilere en az 200 saldırı
oldu.” (14 Mayıs 2016)

Yılın ilk üç ayına yönelik yapılan
başka bir araştırmaya göre ise; 

“- 53’ü gazeteci 86 kişi 299 ve

125. maddeden veya tazminat dos-
yalarından “Erdoğan’a hakaret”ten
işlem gördü.

- 5 gazeteci, bir siyasetçi ve bir
çalışan, TCK’nın 299. maddesinden
ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret
suçlamasıyla 3 yıl 3 ayı ertelemeli
olmak üzere toplam 11 yıl 4 ay hapis
cezasına mahkum edildi.

- 29’u gazeteci aynı maddeden
yargılanmaya devam ediyor. 

- 64 gazeteci “örgüt yöneticiliği,”
örgüt üyeliği” veya “örgüt örgüte
yardım”dan toplam bin 427 yıl 6 ay
hapis istemiyle yargılandı. 

- Barış İçin Akademisyenler giri-
şimi üyesi 1128 akademisyen ve 3
gazeteci hakkında da “örgüt propa-
gandası”ndan soruşturma açıldı. 

- Can Dündar ve Erdem Gül,
MİT TIR’larıyla ilgili yayınları ne-
deniyle bir kez ağırlaştırılmış mü-
ebbet, bir kez müebbet ve 30’ar yıla
kadar da hapis cezası istemiyle yar-
gılanıyorlar.

- 49 gazeteci ve medya çalışanı
gözaltına alındı.

- 15 site, 8 medya organı (6
gazete, 1 TV, 1 dergi), 312 URL te-
melli haber, 200 Twitter hesabı, 33

Youtube, 79 Instagram linki, üç kitap,
bir panel sansüre uğradı. Beş yayın
yasağı kararı çıktı; iki akreditasyon
ayrımcılığı yaşandı; ayrıca 12 de
sansür olayı yaşandı.

- Ankara Başsavcılığı’nın, ‘terör
örgütü propagandası’ yaptığı iddia-
sıyla İMC TV’nin frekansının iptali
için TÜRKSAT’a gönderdiği yazının
ardından İMC TV’nin ekranı karardı
(26 Şubat).” (Bianet, 2 Mayıs 2016)

Tüm bu örnekler AKP’nin basına
yönelik saldırılarının, OHAL döne-
minde nasıl olabileceğinin gösterge-
sidir. OHAL demek, devrimci ve de-
mokratlara, halka yönelik saldırı de-
mektir. AKP bugüne kadar zaten per-
vasızca saldırıyordu, şimdi daha da
pervasız olacak. 

Tüm basın emekçileri, bu saldırılar
karşısında birleşmeli ve örgütlenme-
lidir. 

AKP, basın alanındaki örgütsüzlük
nedeni ile bu kadar pervasızca sal-
dırabilmektedir. 

Her alanda olduğu gibi, basın ala-
nında da var olan ve gelişebilecek
tüm saldırıları püskürtmenin tek yolu
birleşmek ve örgütlenmektir. 

Şu rezilliğe bakın
Şu kepazeliğe bakın 
“Cumhur”un başı kasım kasım kasılan “cum-

hur” darbe haberini  eniştesinden almış!
Haber verecek devletin bir yetkili kulu kal-

mamış!
Büyük dağları ben yarattım diye dolaşan
Ona efelenen buna posta koyan
Ona akıl veren buna caka satan
“Cumhur”un başı çaresiz… 
Eli kolu bağlı…
Bir tek kişi sahip çıkıp da darbe haberini

vermiyor. Altı oyuluyor, haberi yok…
Darbe oluyor, haberi yok…
Yanındaki yaveri darbeci oluyor, haberi yok…

Sağını solunu darbeciler sarmış haberi yok…
Bu durum bir tek şeyi gösteriyor bize; bu

devlet yukardan aşağıya, aşağıdan yukarıya
çürümüş.

Bin kez yıkılmayı hak ediyor.
İkincisi ise ceberrut devletin halı pür meali

bu gördüklerimiz.
Devletin alladığı pulladığı kurumlar bir bir

dökülüyor.
En “seçkin” birliklerin ne menem şey oldukları

bir bir ortaya çıkıyor.
Sonuç olarak
Böyle başa böyle tarak…
Kıssadan hissesi ise; bu devlet bin kez yı-

kılmayı hak ediyor...

CCUMHURUN “BAŞ”I REZİL KEPAZE BİR DURUMDA

“DAĞLARI BEN YARATTIM” 

“UÇUN KUŞTAN HABERİM OLUR”

“MİT BENİM SIR KÜPÜM” DİYEN 

CUMHURUN “BAŞ”I DARBE HABERİNİ ENİŞTESİNDEN ALMIŞ!
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��Biz diyoruz ki; OHAL, AKP’nin kazanılmış bütün haklarımıza
saldırması demektir. Çalınan haklarımıza, uğradığımız adaletsizliklere
karşı direnme hakkımızın yok edilmesidir.

�Biz diyoruz ki; zaten bugüne kadar 81 ilin valisi ve emniyet müdürü,
sıkıyönetim komutanlarının sahip oldukları yetkilere sahipti. 1996’da
valilere, sıkıyönetim zamanlarındaki sıkıyönetim komutanı yetkilerinden
fazlası tanındı. 1984’te adı “olağanüstü hal” olarak değiştirilen sıkıyöne-
tim, 10’u aşkın ilde, tam 24 yıl boyunca kesintisiz uygulandı. 

�Biz diyoruz ki; Türkiye’de OHAL uygulamaları sonucu, 3688 köy
boşaltıldı, 17 bine yakın kişi “faili meçhul”lerde, onbinlerce gerilla veya
köylü dağlarda katledildi. İlerici 600 bin memur sürgün edildi. Lice'den,
Cizre’ye, Şırnak’a, Kulp’a kadar birçok yerde kitlesel katliamlar yaşandı.

�Biz diyoruz ki; OHAL uygulamaları sonucu demokratik hakların
kullanılması sözkonusu bile olmadı, köy okulları, sağlık ocakları karakol
yapıldı, yayın yasakları, örgütlenme yasakları kesintisiz biçimde uygu-
landı. Devletin resmi askeri güçlerinin yanında, sayıları 60 bini bulan
korucuların cinayetleri, tecavüzleri vahşeti daha da koyulaştırdı.

�Biz diyoruz ki; oligarşi açısından “olağanüstü hal” uygulaması
demek, her türlü yasal, hukuki, bağlayıcılıktan kurtulmak(!) demektir.
Olağanüstü hal “yasasızlığına” göre, hiç kimse oligarşiden katlettiğinin,
işkencenin, yakıp yıktığının hesabını soramaz. 

�Biz diyoruz ki; faşizmin karakteristik özelliği olan kendi yasalarına
bile uymamazlık tavrını, her dönem, ülkenin her köşesinde çeşitli biçim-
lerde sürdürdü. Türkiye'de açık faşizm süreklileşti ve demokrasicilik oyu-
nuyla yanyana uygulandı. Türkiye tarihinin yarıdan fazla süresi sıkıyöne-
tim altında geçti. 

�Biz diyoruz ki;  oligarşi zulümden vazgeçemez, baskısız yönetemez.
Oligarşi için hak, hukuk, adalet, yasa yoktur, halk için yoktur, çünkü onlar
halka düşmandır.

OHAL HALKA DÜŞMANLIKTIRBiz Diyoruz ki;�



İşkence Var Direniş de Varİşkence Var Direniş de Var

12 EYLÜL’ÜN ZİNDANLARINDAN F TİPLERİNE

"Tek tip elbise giymediğimiz için
duruşmalara alınmadığımızdan, öğ-
leden önce cezaevine dönüş, mahkeme
havalandırması dediğimiz A blok ha-
valandırmasına konulmuştuk. Asker-
ler öğle yemeğine gitmişlerdi. Bir
süre koğuşlara alınmayacaktık. Sabah
saatlerce bekletildiğimiz yetmiyormuş
gibi, mahkeme dönüşü de bekletili-
yorduk. 

Metris’teki işkence yöntemlerinden
biri de 'GENERAL KIŞ"tı. Binbaşı
Muzo; 'Napolyon bile General Kış'a
yenildi, siz mi dayanacaksınız soğu-
ğa!' diyordu.

Kollarımız arkadan kelepçeliydi.
Saatlerce kelepçeli olarak bekletil-
mekten morarmış, omuzlarımız ko-
puyormuş gibi sızlamış, bir süre
sonra da hissizleşmişti. Koğuşlara
bir an önce gidebilmek pahasına kıç
falakasında bir kaç cop fazla yemeye
bile razıydık. 

Şort ve atletle bekletilmekten tu-
valet ihtiyacımız da artmıştı. Hava-
landırmanın bir köşesini çevirdik.
Çok sıkışan arkadaşlar orada tuvalet
ihtiyacını gidermeye başladı... Yalnız
kollarımız arkadan kelepçeli oldu-
ğundan küçük tuvalet ihtiyacı gide-
renlere yardımcı olunması gereki-
yordu.(...)

Hava soğuk olduğu için hızlı vol-
taya başladık. Hava soğuktu ama
ikinci kat penceresi hizasından da
havalandırmaya ölgün güneş ışıkla-
rının aşağıya doğru süzülmesini de
kimse ihmal etmiyordu. 

Güneş ışıklarının vurduğu yer,
biraz önece tuvalet ihtiyacımızı gi-
derdiğimiz köşeydi. Hemen oraya
toplandık. Yüzümüze vuran güneş
bizi hissedilir biçimde ısıtıyordu.

Ama sanırım bu ısınma güneş ışın-
larının gücünden değil, bizim ısın-
maya hazır bir bekleyiş içinde ol-
mamızdandı. Çünkü güneş ışınları
güçlü gelmiyordu, ölgündü. Hava-
landırmaya da çıkarılmadığımızdan,
çok uzun süredir güneşe hasrettik...
Buradaki sohbetimiz giderek daha
da canlandı. Biraz sonra yiyeceğimiz
falakayı bile unutmuştuk. Fakat bizi
unutmayanlar vardı. Havalandırma
merdivenindeki çavuş tehditkar bir
şekilde bağırıyordu. 

'Öte köşeye çekilin ulan!'
'Terbiyeli konuş! Niye çekile-

cekmişiz?'
"Güneşte durmak yasak!'
'Kimmiş güneşi yasaklayan?'
'Komutanım!
Her şeyin yasaklanmasına alış-

mıştık da, böylesi bir yasağı ilk kez
duyuyorduk. Çavuşun sözlerini dik-
kate almayarak sohbete devam et-
tik.

'Çekilin dedim güneşten.'
'Git işine!... Senin işin yok mu?'

'Ben çekmesini bilirim!'
'Çavuş son tehdidinden sonra ya-

nındaki askerleri üzerimize saldırttı.
Ellerimiz kelepçeli olduğundan fazla
bir direniş gösteremeden dövülerek
güneşsiz bir bölgeye atıldık. Sonra
askerler çekildi. Biz de hemen yine
güneşli bölgeye döndük. Aynı çavuş
bir kaç dakika sonra yine bağırmaya
başladı. 

'Orası yasak, çekilin yoksa yine
gelirim!'

'GELİRSEN GEL!'
'Çavuş sözünde durdu ve yine

geldiler. Güneşte durma hakkı için
ikinci kez dayak yedik. Ama yine
döndük köşemize. Burası çekilinme-
mesi gereken bir mevzi olmuştur
artık. Çünkü, faşizm kandi iradesini
kabul ettirmek için başvurduğu yön-
temler ne kadar aptalca ve insanlık
dışı olursa olsun, salt bu nedenle,
insanlığımızı ve siyasal kişiliğimizi
korumak da o kadar yüce ve devrimci
bir tavırdır. 

Üçüncü kez gelmediler. 'içeride
görüşürüz' diyerek, biraz sonra ko-
ğuşlara alınırken bunun hesabını so-
racaklarını ima ettiler. Evet koğuşlara
alınırken de dövüldük. Ama güneşten
ayıramadılar bizi." (Bir Savaş, Bir
Dava ve Zafer, Syf:140-142)

Güneş bile yasak gülüm güley
gülüm

İçim sarı sıcak gülüm güley gü-
lüm

Duvarları deler gülüm güley gü-
lüm

Sevdanın közü gülüm güley gü-
lüm

Güleycan... gül gül gül 

Özgür Tutsaklık Direnişlerle
Yazılmış Tarihsel Bir Birikimdir

DİRENME KARARI ALMAK DAHA
BAŞTAN ZAFERİ KAZANMAKTIR-2

Özgür Tutsaklar
Halkımızın Onurudur

Onlar Sustuğunda
Herkes Susar

Özgür Tutsaklık
Barikatta Direniş, 
Beyinde Direniş, 
Açlık Grevinde

Direniş, 
Ölüm Orucunda

Direniştir

PARTİ-CEPHE GELENEĞİDİR

DİRENİŞ VE ZAFER
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Bu yol uzun ırak gülüm güley gü-
lüm 

Varılacak mutlak gülüm güley gü-
lüm

Şu korkuyu çıkar at gülüm güley
gülüm

Gürül gürül hayat gülüm güley
gülüm

Güleycan... gül gül gül

***
Yukarıda 12 Eylül cuntasının ha-

pishanelerindeki işkence ve ona karşı
devrimcilerin direnişini anlatan bir
bölüm aktardık. 

12 Eylül cuntasından bahsedince
hapishaneler, hapishanelerden bah-
sedince de işkencelerden bahsetme-
mek olmaz. 

Hatta öyle ki, cuntacıların işken-
celerle yarattığı korkuyu, yılgınlığı,
teslimiyeti ifade eden “Mamaklaşma”,
“Diyarbakırlaşma” gibi kavramlar
ortaya çıkmıştır.  

Ancak bunlar tek başına 12 Eyül
hapishanalerini anlatmak için yeterli
değildir... 

12 Eylül hapishane gerçeği, kimi
yılgınların, döneklerin ileri sürdüğü
gibi sadece baskı ve işkenceden oluş-
madı. Baskı ve işkence vardı. Aza-
larak, ya da artarak, baskı ve işken-
celer hapishanelerde hiçbir dönem
eksik olmamıştır. 

Hatta 12 Eylül döneminde işkence
devrimcileri, bütün halkı teslim almak
için başlı başına uygulanan özel bir
politika olmuştur. 

CIA’nın özel işkence uzmanları
ve doktorların denetiminde işkencenin
en ince yöntemlerinden en kaba
haline kadar her türü devreye sokul-
muştur. 

Ancak yine de 12 Eylül hapisha-
nelerini sadece işkence ile anlatmak
doğru değildir. 

“Mamaklaşma”nın, “Diyarba-
kırlaşma”nın karşısında bir de MET-
RİS vardır. 

“Metris” demek; DİRENİŞ de-
mektir. 

İşkence ne kadar pervasız, siste-
matik, ince ve kaba yöntemlerle ya-
pılırsa yapılsın devrimcilerin tavrı o
kadar sade ve net olmuştur. 

METRİS’te yukarıda aktardığımız

bölümden de anlaşılacağı gibi kaza-
nan hep DİRENİŞ olmuştur.  

Metris, işkencenin, işkencecilerin
rezil rüsva edildiği, devrinci iradenin
herşeyin üstünde olduğunun göste-
rildiği bir hapishanedir. Metris’te be-
lirleyici olan işkence değil direniştir.
Devrimciler siyasi tutsak kimliklerini,
insanlık onurlarını, inanç ve değer-
lerini koruyabilmek için dünyanın
en görkemli direnişlerini yaratmış-
lardır. 

Çünkü Metris’te Devrimci Sol-
cular yani Parti-Cephelier vardır. 

Mamak’ta teslimiyet nasıl ki
DY’nin teslimiyeti ile simgeleşmişse,
Metris’te Parti Cepheliler’in diren-
işleriyle sembolleşmiştir. 

İşkence İnsanlık Dışıdır
Direnmek Devrime Ve 
İnsanlık Onuruna 
Sahip Çıkmaktır

Devletin resmi politikası siste-
matik işkencenin amacı, kapsamı de-
ğişmiyordu. Bütün işkence kurum-
larında, işkencenin biçimlerinde bazı

değişiklikler olsa da, işkencecilerin
yüzleri, üniformaları değişse de dev-
rimcilere, yurtseverlere takınılan tavır
aynıydı. İşkence kurumları ML’leri,
devrimcileri, yurtseverleri sindirmek,
kendi iradesine baş eğdirmek,
sömürü düzeninin muhalifleri ol-
maktan çıkarmak için, giderek
BEYİNLERİNİ TESLİM ALIP
halkın davasına, devrim kavgasına,
insanlığa, çevresine, hatta ailesine
ihanet ettirmek; devrimci, ilerici
düşünceleri çamura bulamak ve bunu
halka karşı kullanmak için çalışıyor;
böyle bir gelişmeyle birbirini ta-
mamlamaya çalışıyorlardı. Yani siyasi
şubelerde işkenceyle teslim alına-
mayan, sindirilip susturulamayanlar,
daha uzun bir sürece yayılmış iş-
kence, baskı ve yasakların hükmünü
sürdürdüğü zindanlarda; daha bilimsel
(!) yöntemlerle uzanan işkencecilerin
eline aynı amaç için teslim ediyor-
du.

Öyle ki zindanların oligarşi için
de, ML’ler, devrimci, yurtsever tut-
saklar için de önemi işte bu noktada
anlaşılabilir. Direnişin önemi daha
iyi kavranabilir.

Ortası Olmayan İki Yol:
Ya Direniş Ya Teslimiyet

İşte, 12 Eylül döneminde böyle
koşullarla karşı karşıya gelinmiştir.
Yüzbinlere varan devrimci-demokrat
ve yurtsever zindanlarda düşüncele-
riyle de teslim alınmak için baskı-
işkence-yasak sacayağına oturmuş
saldırının hedefi olmuştur.

12 Eylül zindanlarında bu nesnel
gerçeklikle yüzyüze gelen devrimciler
ne yapacaklardı? Ortası olmayan
iki yol vardı: 

Birinci yol; 12 Eylülcülerin tüm
dayatma ve yaptırımlarına, baskı-iş-
kence karşısında “evet” diyerek
düşüncelerine, emekçi halkın müca-
delesine ihanet etmek, onursuz, ki-
şiliksiz «rahat» bir yaşam sürmekti... 

İkinci yol ise; siyasi kimliğine,
onuruna, doğrudan düşüncelerine yö-
nelen saldırılara, bedeli ne olursa ol-
sun onu ödeyerek direnmek, halkın
mücadelesini zindanlarda sürdürmek,
sosyalizm bayrağını yere düşürme-
mekti...

Metris Talimatnamesi 
20 maddeden oluşan talimatna-

meden bazı maddeler şöyle:
- Günaşırı sakal tıraşı, 15 günde

bir saç taşı (üç numara) olunacak.
- Sabah saat 06.00’da kalkıla-

cak, gece saat 22.00’de koğuş ışık-
larından ikisi söndürülecek,
«güvenlik» nedeniyle “gazino”
diye adlandırılan bölümde de bir
lamba açık bırakılacak. 

- Tutuklular hiçbir biçimde
komün kuramayacak.

- Tutuklular isteklerini, örneği 
verilen dilekçeyle asker gibi

“Komutanlık önüne” şeklinde
başlık atarak yazacaklar.

- Sayım “uygun bir giysiyle”
duvara yaslanarak gazino diye ad-
landırılan yerde düzgün bir şekilde
verilecek.

- Er dahil her kademeden askere
“komutanım” denilecek. 

DEVRİMCİ TUTSAKLAR BU
TALİMATNAMENİN HİÇBİR
MADDESİNE UYMAMIŞTIR
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Kuşkusuz ikinci yol, bedeli ağır olan acılı, sıkıntılı, zorlu
bir yoldu.

Biz ne olursa olsun, bu yolu seçtik. 12 Eylül zindanla-
rında siyasi kimlik ve onurun kavgasını verdik. Düşünce-
lerimizi sonuna kadar savunduk.

Düşman saldırmak için hiçbir zaman gerekçe aramadı...
Havalandırmanın güneş gören bir köşesinde durmak bile
saldırı gerekçesi oldu. 

Bu noktadan sonra devrimci tutsaklar için artık orası
“güneş gören bir köşe” değil irade savaşının en yoğunlaştığı
yerdir.  Onurun, namusun, devrimciliğin, yoldaşlığın, iradenin,
halkın, vatanın savunulduğu bir mevzidir. 

Metris, 12 Eylül faşizminin her türlü baskı, işkence ve
saldırılarına karşı bir direniş odağı olabilmişse, bunun en
önemli nedeni, her koşul altında direnmeyi kendine görev
bilmiş devrimcilerin tutumudur.

Direnmek, Zafer 
Kazanmak; 
İşkencecilerin 
İstediği 
Bir “Ah” Sesini 
Çıkartmamaktır!

“... Koridordaki askerler olduğu gibi, copları ellerinde,
heyecanla havalandırmaya dalıyorlar. Hiçbir şey sormadan,
söylemeden saldırıyorlar üzerimize. Havalandırmanın en
dip köşesine çekilip savunmaya geçiyoruz. Slogan atarak,
tekme savurarak askerleri yanımıza sokmamaya çalışıyoruz.
Onlarca asker, öyle gözleri dönmüş ki, tekmelerimizi tınla-
mıyorlar. Kapıp götürüyorlar herbirimizi bir yana. Savurup
atıyorlar yere. Coplar otomatiğe bağlanmış gibi inip kalkıyor
kıçımızda ve baldırlarımızda. Sayamıyoruz vurulan copları.
Siyasi Şubede tek tek vurulan sopaları saymak kolay ama
şimdi dört-beş cop birden aynı anda seri, çalışıyor. 

Aynı yere tekrar tekrar vurulan coplar tenimizdeki yangını
körüklüyor. Biraz önce üşürken şimdi yanıyoruz. Dayanılmaz
acı, baygınlığa itiyor bizleri. Vücudumuz gevşemeye yakın;
öten keskin bir düdük, bıçakla keser gibi kesiyor işkenceyi.”
(Bir direniş Odağı Metris, Syf: 314)

***
Yeni işkence seansı başlıyor. Bu kez işkencenin şiddetinin

etkisini arttırmak için askerler ellerimizden ayaklarımızdan
tutup kendi bel hizalarına kadar kaldırıp, yüzümüzü yere
bakacak şekilde ters çeviriyorlar. Havada olmak, çırpınmak
acımıza acı katacak. Havada yere paralel tutulurken, coplar
da seri olarak tek düze bir sesle ıslık çalarak inip çıkıyor,
belden aşağımıza. Kulaklarımıza yapışıp kafamızı kaldıran
ellerin sahibi bağırmamızı, hem de avazımız çıktığı kadar
bağırmamızı istiyor, nefret dolu gözlerle. Bağırırsak kesecekler
işkenceyi. Ama bağırırsak biz değil, bizden daha fazla onlar
rahatlayacak. Bize istediklerini yaptırmış olmakla önemli
bir başarı kazanmış olacaklar. Bu zevki onlara tattırmıyoruz.
Bayılmamızı düdük sesi önlüyor. (Bir direniş Odağı Metris,
Syf: 314)

DİRENİŞ TALEPLERİ
- Dayak, işkence ve keyfi yasaklarla cezalar kaldı-

rılmalıdır.
- Siyasi grup temelinde veya havalandırma çerçe-

vesinde siyasi temsilcilik kabul edilmeli ve bu tem-
silciler tutuklular adına, yönetimle her türlü
görüşmeyi yapabilmeli, bağlayıcı karar alabilmelidir.

- Saç operasyonları durdurulmalı, tutukluların
saçları normal kesilmelidir.

- Yasak olmayan ve dışarıda satışı serbest olan her
türlü dergi, kitap, gazete ve yayın hapishaneye alın-
malı, keyfi olarak bunların sınırlandırılmasına son
verilmelidir.

- Keyfi hücre cezalarına son verilmelidir.
- Koğuşlara haftada 45 dakika verilen sıcak su

daha uzun süreli akıtılmalıdır.
- Dilekçelerde hitap olarak «Komutanlık Önüne»

yazma zorunluluğu kaldırılmalıdır.
- Dava dosyalarındaki tüm belgeler mahkeme ka-

nalıyla ya da avukatlar aracılığıyla hapishaneye alın-
malıdır.

- Koğuşlara ocak verilmelidir.
- Koğuşlara kuru çay verilmeli, hapishane idaresi-

nin sattığı çayın daha kaliteli olması sağlanmalıdır.
- Kantin satışları düzenli hale getirilmeli, her türlü

yiyeceğin yanında özellikle sebze ve meyve satışı
düzenli hale sokulmalıdır.

- Cam, ampul vb. tüm yıpranan demirbaş eşyalar
hapishane idaresince onarılmalıdır.

- Hapishaneye teyp, saz vb. müzik aletleri alınma-
lıdır.

- Aynı davadan yargılanan tutuklular savunma
hakları nedeniyle aynı koğuşta veya aynı havalandır-
mada bir araya getirilmelidir.

- Günde iki kez -sabah ve akşam- alınan sayım
günde bir keze indirilmelidir.

- Doktor sayısı arttırılmalıdır, hastahaneye sevk
işlemleri hızlandırılmalı, ilaçlar idare tarafından kar-
şılanmalıdır.

- Aynı davadan yargılanan tutukluların hapishane
içinde mektuplaşabilmesine olanak verilmelidir.

- Üç dalgalı radyo kısıtlaması kaldırılmalıdır.
- Koğuş dışındaki lamba düğmeleri koğuş içine

alınmalı yani askerlerce değil, tutuklularca açılıp ka-
panması sağlanmalıdır.

- Aile ve avukat görüşü süresi uzatılmalıdır.
- Avukat görüşü tel örgüler arasından değil, açık

olmalı ve askerlerce dinlenmemelidir.
- Ailelerin görüşte getirdiği her türlü yiyecek içe-

riye alınmalı, battaniye, çarşaf, nevresim vb. eşyalar
üzerindeki yasak kaldırılmalı ve bunları hapishaneye
aileler getirebilmelidir.

- Günlük havalandırma saatleri uzatılmalı...
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Bazen işkenceci teğmen bir el
işaretiyle vurmayı durduruyor, hemen
sandalyenin önünde, dayak yiyen ar-
kadaşın kafasını kaldırıp, bakıyordu.
Çırılçıplak olduğumuz için bu kez
yine «Soyunacak mısın?» sorusunu
soramıyordu, ama «ah» diye bağır-
mamızı istiyordu bizden. Yani dayağa
teslim olmamızı. İşkencenin bu anın-
da, işkenceci subay kendinden emin
pozlar takınıyordu. Kin ile gerilen
yüzümüz çok şey anlatıyordu ama
tek bir ses çıkmıyordu ağzımızdan.
Kıyasıya bir inatlaşma başlıyordu
aramızda. Hiçbir sesin gelmemesi,
onun daha da kızıp köpürmesine yol
açıyordu. 

«... koyduğumun çocuğu, bir
kere ah! de, vurmayı kestireceğim!» 

Yanına aldığı kadın polise de her-
halde «Gel gör, ben bu komünistleri
nasıl cıyak cıyak bağırtacağım!»
demiş olmalıydı ki, gittikçe saldır-
ganlaşıyordu ve «ah» sesinin çık-
mayışı ona, devrimci inanç ve ka-
rarlılık karşısında yenilgiyi tattırıyordu
bir kez daha.

Teslimiyetin Kolgezdiği 
Mamak’tan Bir 
Anlatım: 
“Direnmemek, 
Boyun Eğmek, Kişinin 
Kendi Kendine Yaptığı 
İşkencedir”

Metriste düşmanın her türlü sal-

dırılarına karşı Parti Cepheliler di-
renirken DY tutsaklarıyla anılan Ma-
mak Hapishanesi’nde bırakalım di-
renmeyi, teslimiyet öyle bir boyuta
ulaşmıştı ki, tutuklanıp yeni gelen
tutsaklar bizzat teslim olan tutsaklar
taafından teslimiyete zorlanıyordu...
Bunun nedeni Mamak’taki işkence-
lerin Metris’den daha az olmasından
değil; DY’nin teslimiyetçiliğiydi. 

Mamak Hapishanesi’nden Met-
ris’e sevk olan bir devrimci tutsağın
anlatımları ile bu topluyu göstermek
istiyoruz:

“... Mamak korkunç bir işkence
merkeziydi. Madalyonun bir de diğer
yüzü vardı. Çünkü Mamak’taki iş-
kencenin korkunçluğu zulmün fiili
saldırılarının şiddetinden değildi.
Garip gelecek ama asıl işkenceyi
devrimciler kendi kendilerine yapı-
yorlardı; bilinçlerinde yer etmişti iş-
kence... 

İşkenceye karşı, devrimci onur
ve siyasi kimliğe saldırılara karşı
direnmemek, boyun eğmek, kişinin
kendi kendine yaptığı işkenceden
başka birşey değildi ve Metris dire-
nişini yaşadıkça bunu daha iyi an-
ladım.

Düşünce ve davranışların ara-
sındaki büyük uçurumun insana ya-
şattığı cehennem azabı belki de en
somut anlamını Mamak’ta buluyordu.
Her gün yaşanan fiili ve psikolojik
işkence yanında insanın duygu ve
düşüncelerinin reddettiği şeyleri yap-

mak zorunda kalması kadar korkunç
acı verebilecek başka birşey var
mıdır acaba? (...)

Neredeydi bu direnişçiler?.. Di-
renmek sözcüğü Mamak’ta çoktan
unutulmuş, yerini tam bir teslimiyete,
karamsarlığa ve boyun eğişe bırak-
mıştı. Üzerine ölü toprağı serpilmişti
sanki Mamak’ın. Hücredeki devrimci
tutuklular nöbetçi askerlerden aldık-
ları talimat doğrultusunda, yaptı-
rımları ve onlara uymayı öğretmeye
koyulmuşlardı hemen, üstelik bu
hücredekiler direnişi en son bırakan
kişilerdi. 

İşkence korkusu; örgütsüzlük ve
teslimiyet zulmün temsilcilerinin po-
litikası doğrultusunda devrimcilerin
kendi içinde bile bir oto denetim ya-
ratmıştı. Yeni gelen birinin gösterdiği
her uyumsuzluğun hesabı, onunla
birlikte yanındaki hücre arkadaşla-
rından da sorulurdu. Niye öğretme-
diniz, diye onlar da dayaktan geçi-
rilirdi. Bundan kurtulmanın yolu bir
an önce yeni geleni teslimiyete adapte
edebilmekti.” (...) (Bir Direniş Odağı
Metris) 

“Zulüm varsa direniş de vardır”
bu genel bir doğrudur. Zulmün yerine
göre en vahşi, yerine göre inceltilmiş
politikalarla yapıldığı yerde direnmek
ancak güçlü bir inanç,  ideoloji ve
önderlikle mümkündür. Mamak ve
Metris arasındaki teslimiyet ve direniş
çizgisinin nedeni budur. 

Sürecek

Alman faşizmini yenmenin onu-
runa sahip olan Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetler Birliği, açlık pahasına,
ölüm pahasına kuşatmalara karşı di-
renmişlerdir.

2. Paylaşım Savaşı sırasında Al-
man emperyalizminin Sovyetler Bir-
liği'ne yönelik saldırısı sırasında iki
önemli şehir kuşatma altına girmiştir.
Leningrad ve Stalingrad Kuşatmaları
iki önemli direnişin adı olmuştur
aynı zamanda:

1- Leningrad Kuşatması;

a- Kuşatma 30 Ağustos 1941'de
başladı, 27 Ocak 1944 tarihine kadar
sürdü.

b- Kuşatma 900 gün sürdü.
c- Kuşatmada 3 milyonluk Le-

ningrad'lının 1 milyonu açlıktan
öldü.

Zafere giden yol 900 gün sür-
dü!..

Korkunç bir açlık içinde günde
125 gram ekmekle direndi Leningrad
halkı. Ekmek çalmanın cezası ölüm-
dü. “TESLİM OLMAYANLAR ÖL-

MEZ” şiarının ete kemiğe büründüğü

yer olmuştur Leningrad.

2- Stalingrad Kuşatması:
a- Naziler, 13 Eylül 1942'de Sta-

lingrad'a saldırdı. 2 Şubat'ta 1943'de
Almanların yenilgisiyle sonuçlandı.

b- Kuşatma ve direniş; 182 gün
sürdü.

c- Stalingrad direnişinde, Nazi
orduları toplam 1.5 milyon askerini
kaybetti. Bu savaşta ilk defa Alman
Mareşali Van Paulus, 23 Alman ge-
nerali ve 300 bin kişilik ordu ile
teslim oldu.

d- Stalingrad direnişi 7 ay sürdü.
1 milyon 300 bin Sovyet insanı şehit
düştü.

TTARİHTEN GÜNÜMÜZE
SOVYETLER'DEN CEPHELİLERE
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12 Eylül cuntasının ha-
pishanelerde uyguladığı tes-
lim alma politikası tüm tut-
saklara yönelik topyekün
bir saldırıydı. Devletin bu
saldırılarda başarılı olup
olmaması, geleceği belir-
leyen etkenlerden biri ola-
caktı. Devrimciler teslim
alınabildiği ölçüde halkın
gözünde küçük düşürüle-
cek, devrim inancı ve umu-
du yok edilecek, devrim-
cilerin saflarında moral bo-
zukluğu hakim kılınacaktı.
Dışarıda büyük ölçüde ge-
riletilen devrimci harekete karşı
"son darbe" hapishanelerde vu-
rulacaktı.

Tüm bunlara karşı Devrimci
Sol tutsakları, topyekün bir di-
renişle cevap verdiler. Devrim-
cilerin teslim alınamayacağını
gerçekleştirdikleri diğer eylemler
ve temelde ölüm orucu eylemi
ile yeni gelenekler yaratarak gös-
terdiler.

Tutsaklıkla teslimiyet arasın-
daki farkı bilen Devrimci Sol
tutsakları, hapishaneleri sadece
devrimcilerin kapalı kapılar ar-
dına tutsak edildiği yerler olarak
değerlendirmediler. İki iradenin,
yani faşizmin ve devrimci ira-
denin sürekli çatışma alanı olarak
gördüler. Devrimci Sol tutsakları,
her türlü yaptırıma karşı aktif
olarak karşı dururlar. Temelde
Tek Tip Elbise saldırısı ile özdeşleşen
bu saldırılara karşı ölüm orucu eylemi
yaparak cevap verirler.

Direniş, 13 Nisan 1984'te Metris
ve Sağmalcılar Askeri Hapishane-
si’nde başladı. Devrimci Sol ve TİKB
tutsaklarının başlattığı süresiz açlık
grevi eylemi 45. günü ölüm orucuna
dönüştürülür. 

Ölüm orucu eylemi 75 gün sürdü
ve 75 günün sonunda 4 şehitle zafer

kazanıldı.
Devrimci sol davasından Haydar

Başbağ, Hasan Telci ve Abdullah
Meral, TİKB davasından ise Fatih
Öktülmüş şehit düştü. 

1. Ölüm Orucu Ekibi’nin listesinde
Devrimci Sol önderi Dursun Karataş
yani dayımız da vardı. Sol o süreçte,
pasifizmin ana gerekçelerinden biri
olarak "kadroları koruma" teorileri
yaparken, Dayı başta olmak üzere
önder kadrolar ölümü ilk göğüsleyen

oldular. Nasıl bir "lider"
olunması gerektiğini Dayı
bizzat kendi pratiğiyle gös-
terdi.

Savaşın en ön mevzi-
sinde oldu. Kökleri Kızıl-
dere'de atılan cüretin mi-
rasını, '84 Ölüm Orucu ile
Devrimci Sol ve dayı
omuzlamıştır. Dayı harekete
ve kadrolara duyduğu son-
suz güvenle, iradi olarak
ÖO'ya sokulmayan kadro-
lara ölüm orucunun  bitip
bitmemesine, kendi ölü-
müne karar verme yetkisini

de bırakmıştır.
Bugün; '84 Ölüm Orucu Bize

Ne Diyor?
- Ölüm orucu eylemi ile ya-

ratılan gelenek, daha sonraki yıl-
larda hapishanelerde direnen tut-
sakların sahiplenip geliştirdiği
bir gelenek olmuştur. Bu anla-
mıyla bir ilktir.

- Bu eylem, 12 Eylül'ün baskı
ve şiddeti altında dışarıda yaprak
kımıldamazken, tutuklu ailelerini
biraraya getirmiş, onlarla herkesin
sustuğu dönemde toplumsal mu-
halefeti oluşturdular. Daha sonraki
yıllarda, TAYAD'ın yaratılmasının
tohumları oldular.

- Tüm dünyayı ayağa kaldıran
hapishane direnişlerimiz, 1996
ÖO ve 2000 Büyük Ölüm Orucu
Direnişi en büyük tarihsel kay-
nağını 1984 ÖO'den alır. Bugün

direnişlerle yaratılan "özgür tutsaklık"
hapishanelerde ölümsüz bir direniş
geleneğidir.

- 84 ÖO'nun en önemli etkisi ise;
12 Eylül'ün yönetmek istediği, sus-
turulmuş, yılgınlaştırılmış ve örgüt-
süzleştiriliş bir toplum saldırısını pa-
ramparça edip bunları püskürtmesidir. 

- Sol yine direnişin içinde yer al-
mak bir yana, düşman tavır almış-
tır...

KIZILDERE’DEN ALDIKLARI GELENEKLERİ, 12 EYLÜL FAŞİZMİNDE
ÖLÜM PAHASINA BÜYÜTEREK SÜRDÜRMÜŞ, BUGÜNÜ YARATMIŞLARDIR!

BBİZ BUGÜN VARSAK, ONLAR SAYESİNDEDİR!
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-Kitaplar Tutsakla-
rın Özgürlüğüdür
Özgürlüğümüzü
Savunacağız

-Bedel Ödedik
Kazandık, Bedel
Ödeyecek
Kazanacağız

-Kitaplarımızı
Vermeyecek
Okuma Hakkımıza
Sahip Çıkacağız

-Kitap Hakkımız
Gasp Edilemez

-Okumak Tutsak-
ların Temel Hakkı-
dır, Sahip Çıkaca-
ğız

-Bugün Kitap Ya-
rın Gazete, Kazanılmış Haklarımızı
Gasp Ettirmeyeceğiz

-Kitap Okumak İçin Direneceğiz!

-Haklarımız İçin Hapishanede De
Olsa Direneceğiz!

-Kitap Okuma Hakkımız İçin
Direneceğiz!

-Kitaplarımızı Gaspedebilirsiniz Ama
Düşüncelerimizi Asla!

-Kitap Okumak En Temel Haklarımız-
dandır

-Kitap Okuma Özgürlüğümüzü
İstiyoruz!

-Faşizm Kitaba Düşman, Kitap

Hakkımız
Engellenemez!

-Faşizm Kitaba,
Tutsağa
Düşman!

-Haklarımızı İsti-
yoruz, Vermezse-
niz Alacağız!

-En Temel Kitap
Hakkımız
Engellenemez!
Tutsağız Ama
Esiriniz Değiliz!

-Bizi Tutsak
Alabilirsiniz Ama
Düşüncelerimizi
Asla!
Kitap Hakkımız
Engellenemez!

-Ohal'e, Kitap Hakkımızın
Gaspedilmesine Karşı;
Direneceğiz!

-Kitap Hakkımızı Gaspetmek Tecrit
İçinde Tecrit Etmektir!
Direneceğiz!
Teslim Alamadınız,
Alamayacaksınız!

-Yarın On Binlerce Tutsaktan Biri de
Sen Olabilirsin,
Kitap Hakkımız İçin Bizi Destekle!

-Katliam, İşkenceyle Yapamadığını
Kitap Hakkımızı Engelleyerek
Yapmaya Çalışıyor.
Başaramadınız, Başaramaycaksınız!

FAŞİZM KİTAPLARA DÜŞMANDIR!
AKP FAŞİZMİNİN HAPİSHANELERDE 

10 KİTAP UYGULAMASINA SON!
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AKP faşizmi hapishanelerde kitap
okuma hakkımızı yok etmek istiyor.
Kitaplarımızı yasaklamaya kalktılar.
Bu uygulamanın karşısına geçtik.
Genel Direniş’imiz kapsamında gayet
açık olan şu gerçeği ilan ettik: Kitap
yoksa; direniş olacaktır... 

Kitap okuma hakkımız savunu-
lacaktır. Ve işte biz, Özgür Tutsaklar
olarak hapishanelerde kitap okuma
hakkımızı savunmak için Genel Di-
reniş içindeyiz. 

Genel Direniş’imizi, Amerikancı
iki egemen klik arasındaki çatışmanın
darbe girişimi ve OHAL uygulama-
ları biçimine bürünmesinden önce
ilan etmiştik. 

Şimdilerde hapishanelerdeki sal-
dırılara ek olarak ülkenin genelinde
OHAL uygulamaları başladı. Yani,
her zaman yaşadığımız faşist saldı-
rılara şimdi de OHAL ile resmiyet
kazandırıldı ve saldırılar arttı. Oli-
garşinin krizi, Amerikancı iki kliğin
bu boyuttaki çatışmaları ile derinle-
şerek sürmektedir. 

Karşı-devrimci güçlerin kendi
aralarında yaşadığı bu boyuttaki ça-
tışma, oligarşinin yönetememe kri-
zinin derinliğini göstermektedir. El-
bette, birbirlerini yesinler ve fakat,
yaşananlar bununla sınırlı kalmaz.
OHAL adı altında halka yönelik hak
gaspları ve saldırılar arttırılmıştır.
Gözaltı süresinin uzatılmasından tut-
sakların avukatları ve ziyaretçileriyle
görüşmelerinin sınırlandırılmasına...
artan saldırıların sadece bir kısmıdır.
AKP faşizminin OHAL kapsamın-
daki saldırılarına karşı, Genel Dire-
niş’imizi büyütmeye devam ediyoruz. 

OHAL öncesi ve sonra-
sıyla AKP faşizminin saldırılarına
verdiğimiz cevap Genel Direniş’tir.

Genel Direniş, hayatın her anını di-
renişe, direnişin her anını eyleme
çevirmektir. Bugün bulunduğumuz
her hapishanede yaşadığımız ger-
çeklik budur... 

Yaşasın Direniş Yaşasın
Zafer... 

Özgür Tutsakların seslerini du-
yuyor musunuz; Hapishanelerden
“Yaşasın Direniş Yaşasın Zafer” ses-
leri yükseliyor. OHAL uygulamaları
ile saldırılar artıyor ama geri çekil-
miyoruz. Genel Direnişi büyütüyo-
ruz. Zulmün hücreleri, direnişin ateşi
ile yakılıyor. Hücreden hücreye, ha-
pishaneden hapishaneye direniş ateşi
yayılıyor. 

Özgür Tutsakların ziyaret hakkını
engellemeye kalkıp telefon iletişim-
lerini kestiler. Yeni sürgün saldırılarına
maruz kaldık. En son olarak Sincan
F Tipi’nden Tekirdağ 2 Nolu F Tipi’ne
ve Bolu F Tipi’nden Edirne F Tipi’ne
sürgün edildi kimi yoldaşlarımız. 

Bütün bu saldırı ve sürgünleri, di-
reniş ateşini büyütmekten başka bir
işe yaramıyor. Gidilen ve kalınan her
yer, her hücre direniş mevzisidir artık.
Genel Direniş’imiz kapsamında ha-
pishanelerin her uygulamasını artık
direnişin bir zemini haline getiriyoruz... 

Kitap Okuma Hakkımızı
Faşist AKP’ye
Ezdirmeyeceğiz 

Demek kitap vermiyorsunuz fa-
şist cahiller, öyle mi? O zaman tut-
saklık koşullarının her anını, yazı-
lacak kitapların konusu haline geti-

receğiz. Biz bu kitabın sonunda ne
olacağını biliyoruz: Siz yenilecek-
siniz... 

Evet, bu çarpışmanın sonucunda
bir kez daha siz yenileceksiniz. Neden
mi? Çünkü, siz haksız alçaklarsınız.
Çünkü, faşist cahillersiniz. Çünkü, siz
halk düşmanı Amerikancılarsınız. 

Hiçbir kitabımızı teslim etmeye-
ceğiz. Çalacak, gasp edecekler. Zorla,
zorbalıkla alacaklar. Ama kitap okuma
hakkımızı elimizden alamayacaklar.
Çünkü kitap okuma hakkımızı savu-
nacağız. 

AKP Türkiyesi’nin gerçeğidir bu:
Bir kitap, bir sayfa, bir satır okumak
için direnmek gerekiyor. İstediğimiz
kitabı, şiiri... okumaktan vazgeçme-
yeceğiz. 

Tomasso Campanella’dan Nazım
Hikmet’e tutsaklık koşullarında kitap
okunmuştur. İşte bu hakkı size ezdir-
meyeceğiz. Kim oluyorsunuz siz...
Sizin gibileri çok gördük. Sizin her
halinizi biliriz. Tipik halk düşmanı
alçaklarsınız. Bir kez daha başarama-
yacaksınız. Kitaplarımızı değil, her
zaman yapageldiğiniz gibi en fazla
canımızı alırsınız. İşte o zaman BİZ’den
bahseden yeni kitaplar yazılır ve oku-
nur. Yeri gelince o kitaplar da ölümüne
savunulur. Biz bundan bu kadar eminiz,
çünkü halk saflarındayız ve haklıyız. 

Bizim haklılığımız ile sizin alçak-
lığınız arasındaki çatışma yeni değildir.
“Yeni” olan biçim ve zamandır ama
çarpışmanın özü aynıdır. Söz konusu
olan irade çarpışmasıdır. 

1996 Ölüm Orucu
Şehitlerimize Selam
Olsun... 

İşte bu çarpışmanın en görkemli

Özgür TutsaklardanÖzgür Tutsaklardan
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Hücrelerden Direniş Ateşleri Yükseliyor,
Genel Direnişimiz Sürüyor... 

Uzlaşmayan Çizgimiz,
Sonuç Alan Tarzımız ve

Tarihimizin Gücüyle Bir Kez
Daha Zaferi Kazanacağız!



örneklerinden birisi olan 1996 Ölüm
Orucu Direnişi’mizin yıldönümü
günlerindeyiz bir kez daha. Aradan
20 yıl geçti. Bugün tutsaklık koşul-
larından direnen Özgür Tutsakların
kimileri o günlerde yeni doğmuştu.
Ve şimdi, direniş içindeler. Özgür
tutsakların direnişinin bir geleneğe
dönüşmesi işte budur. 

1996 Ölüm Orucu Direnişi’mizn
zaferinin yıl dönümündeyiz. Sevgili
Dayımız, “Her Anı Eylem Olan 69
Gün” demişti 1996 Ölüm Orucu Di-
renişi’miz için. Bu cümle bir direnişin
nasıl zafere ulaşacağını da ifade
eder. Böyle olduğu içindir ki, Genel
Direniş’imizinde her anı eylem olarak
şekillenmiştir. Çünkü bir direniş her
anı eyleme çevrildiği oranda zafere
ilerliyor demektir. Direnişin her anı-
nın eylem olması demek, her an
düşmanla çarpışmak, yani direnmek
ve taarruz etmek demektir. İrade
çarpışmasını her an sürdürmek de-
mektir. Genel Direniş içindeki Özgür
Tutsakların gerçekleştirdiği de budur. 

1996’larda yeni doğan Özgür Tut-
sakların bugünlerde kuşandığı gelenek
işte budur. Direnişin ilan edilmiş bir
zafer olduğunun bilincinde olmaktır
söz konusu olan. Ki Özgür Tutsaklar,
direne direne yeni zaferleri tarihe iş-
lemişlerdir her zaman. 

1996 ölüm orucu şehitlerimiz,
Genel Direniş’imizin rehberidir. On-
lar bize direnmenin nasıl bir zafer
olduğunu öğrettiler. Onlar bize, İdil’in
diliyle “Yaşamış sayılmaz zaten,
yurdu için ölmesini bilmeyen” ger-
çeğini kavrattılar. Onlar bize yenil-
mezliği öğrettiler. Yenilmezlik, boyun
eğmemektir. Karşı-devrimin iradesini
kabul etmemektir. Onlar bize hayatın
her anını direnişe, direnişin her anını
eyleme çevirmenin o büyük gücünü
kuşandırdılar. Söylediğimiz direniş
türkülerinde, eylemlerimizde Ayçe
İdil Erkmenler’le, İlginçler’le, Ber-
danlar’la hep birlikteyiz. Ki ‘96
Ölüm Orucu Direnişi’mizin zafer
yıl dönümünü, Genel Direniş’imizin
içinde karşılıyor olmanın coşkusuyla
hücreleri tutuşturmaya devam edi-
yoruz... 

Kitaplarımız
Özgürlüğümüzü Besleyen
Kaynaklarımızdır 

Değil OHAL, nereden ve nasıl
saldırırlarsa saldırsınlar kitap okuma
hakkımızdan vazgeçilmeyecektir. Ka-
rarımız kesin, kararlılığımız tamdır.
Biz Özgür Tutsağız ve kitaplarımız
özgürlük ateşimizi büyüten bilgi kay-
naklarımızdır.

Vazgeçilmezliği bundandır. Ki-
taplarımızdan vazgeçmek, tutsaklık
koşullarında dahi büyüttüğümüz öz-
gürlüğümüzden vazgeçmek anlamına
gelir. İşte bu yüzden kabul edilmezdir. 

Özgürlüğümüz, siyasi kimliğimiz-
dir. Siyasi kimliğimizin özü; halk ve
vatan sevgimiz, devrim inancımızdır.
Kitaplarımız sevgi ve inancımızı, yani
özgürlüğümüzü besleyen kaynakları-
mızdır. Bu kaynağın kesilip kurutul-
masına izin vermeyeceğiz. 

Kitaplarımızı yasaklamaya kal-
kanlar, karşılarında BİZ’i bulacaktır.
Çünkü kitaplarımızın içerdiği bilgilerin
canlı haliyiz biz. Kitap okuma yasağı,
düşünce değişikliği dayatmasının ürü-
nüdür. İşte bu dayatmanın karşısına,
düşüncelerimizi maddi bir güç haline
getiren direnişimizle çıkıyoruz. 

Eminiz; bir kez daha uzlaşmayan
çizgimiz, sonuç alan tarzımız ve ta-
rihimizden gelen güçle haklarımızı
alacağız. Biz bütün direnişlerimizi
böyle kazandık. Düşmanla asla uz-
laşmadık, kaçak güreşmedik. Sonuç
almak için her şeyi göze aldık. Zafer
için her şeyi göze alanların yaratıcılığı
ile yürüdük düşman üstüne. Fidan’ın
yedi dakika boyunca feda ateşleri
içinde dimdik duruşu, Berrin ve Ya-
semin’in bir kibrit çöpü ile feda ey-
lemi yapmaları bundandır. Ve her
direnişimiz, tarihimizin yeniden so-
mutlanması olmuştur. Tarihimizden
güç alarak ilerlemişizdir. Çünkü bi-
zim kanla yazılan bir direniş tarihimiz
vardır. Büyük bir güçtür bizim tari-
himiz. Kitap yasakları ve kitap okuma
hakkının savunulmasının da tarihi-
mizde örnekleri vardır. 12 Eylül As-
keri Faşist Cuntası döneminde de
kitap okuma hakkımızı savunduk

ve kitaplarımızı kazandık. Şimdi
AKP ve onun OHAL uygulamaları
karışısında da kitap okuma hakkımızı
savunacağız. 

Şimdi, kimse bize, OHAL ko-
şullarında direniş yapılır mı demesin.
Tam aksine, OHAL saldırılarını da
direniş ile karşılamanın zamanıdır.
Kazanılmış haklarımızdan vazgeç-
meyeceğiz. Direniş kendi zamanını
yaratıp kendi tarihi yazar. 

Oportünizm, reformizmin temel
özelliklerinden birisi de direnmemek
için mazaret bulmaktır. Bu özellik-
lerinin “görkemli” örneklerine özel-
likle tutsaklık koşullarında çokça
tanık olmuşuzdur. Amaç direniş kaç-
kınlığı olunca, kafaları zehir gibi
çalışır. Pespaye gerekçeler üretip di-
renişten kaçarlar. Bu gerekçelerden
birisi de “süreç uygun değil” olur.
Oportünist-reformistlere göre; direniş
için bir uygun zamanlar vardır, bir
de uygun olmayan zamanlar vardır...
Saldırının amacı, direnişin gücü
umurlarında olmaz. 

Kendi güçlerine güvenmedikleri,
direnişe inanmadıkları için karşı-
devrimci egemen güçlere bakarak
hareket etmeye çalışırlar. İşte bu
oportünist-reformist kafa, OHAL
karşısında direniş kararı alamaz.
Ona göre ortam uygun değildir...
Direniş için yanlış zamandır... 

Bunların görmek istemediği tarihsel
gerçek şudur: Saldırı varsa direniş
olacaktır... Baskı varsa direnilecektir...
Elbette bu gerçeklik devrimcilerin
gerçeğidir. Bizim gerçeğimizir. Opor-
tünist-reformistler ise, direnişten kaç-
manın, kaçak güreşmenin derdinde
olurlar. Böyle oldukları için de direniş
tarihleri yoktur. Biz ise; direniş gele-
neğimize yeni bir halka eklemenin
coşkusuyla direnmeye, üretmeye ve
kendimizi tecrite ezdirmemeye devam
ediyoruz. 

Zaferimizin teminatı uzlaşmayan
çizgimiz, sonuç alan tarzımız ve ta-
rihten gelen gücümüzdür. Biz bu
çizgiye, tarza ve güce sahibiz. İşte
bu güçle saldırılara, işkencelere karşı
Genel Direniş’imizi büyütüyoruz.
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ADALET BAKANLIĞI’NA 

ANKARA 

Konu: Hapishanelerde yaşanan
saldırılar ve hak gaspları hakkında. 

F tipi tecrit hapishanelerinde ya-
şanan hak gaspları “gizli genelge”
nizle artarak sürmektedir. 

Tecrit-tredman politikası koyu-
laştırılarak kan-can bedeli kazandı-
ğımız haklarımız bir bir gasp edil-
meye çalışılmaktadır. 

Tecrite karşı 7 yıl süren Büyük
Ölüm Orucu Direnişi’mizle kazan-
dığımız 45/1 Nolu Genelge’yle açık-
lanan “haftada 10 kişi 10 saat soh-
bete çıkma hakkı”mız vardır. 

Dönemin Adalet Bakanı Cemil
Çiçek’in “ilerde 10 saat 20 saate çı-
kabilir” demesine rağmen, bu hak-
kımız yaklaşık 10 yıldır ısrarla uy-
gulanmamakta, uygulanan 5,5 saat
sohbet hakkımız genel arama, has-
tane, adliye sevki bahanesiyle her
fırsatta gasp edilmiştir. 

Ayda en az 40 saat uygulanması
gereken sohbet böylelikle 16,5 saat
uygulanmakta, böylece hapishaneler
tarihinde kazanılan ilk resmi hak
olan sohbet hakkımızın 25 saati gasp
edilmektedir. 

Haftalık 10 saat olan sohbet hak-
kımız tutuklu-hükümlü vb. ayrımına
tabi tutulmadan uygulanmalıdır. 

Sohbet Hakkı gaspı Savunma
Hakkı gaspıyla devam etmektedir.
Kimi hapishanelerde avukat görüş
yerleri “cam fanus” haline getirilerek
avukat müvekkil görüşmesine uygun
olmaktan çıkarılmıştır. 

Eski haline getirilerek bu sorun
çözülmelidir. Evrensel hukuk ilke-
lerinde tanınan avukat müvekkil giz-

liliği mahremiyeti hakkı çiğnenerek
savunma hakkımız gasp edilmektedir. 

Anayasada ve tüm anayasalarında
yer alan tedavi olma ve yaşam hakkı,
hasta tutsakların tedavilerinin en-
gellenmesi, geciktirilmesi ve yapıl-
mamasıyla hiçe sayılmakta, tutsaklara
sessiz ölüm dayatılmaktadır. 

Hasta tutsaklar bu politikanın so-
nucunda yaşamını yitirmekte, sakat
kalmakta, her an ölümü beklemek-
tedir. 

Bunun son örneği; Bolu F Tipi
Hapishanesi’nde tutsak olan Rıza
Yıldırım katledilmiştir. Rıza Yıldırım
tedavisi geciktirilip engellenerek
ölüme terk edilmiştir. 

Yaşanan sürgün sevklerle tutsaklar
günün herhangi bir saatinde hücreleri
basılarak eşyalarını toplamalarına
bile müsaade etmeden karga tulumba
kelepçelenerek ringlere tıkılarak,
yaka paça ülkemizin bir ucundan
öbür ucuna sürgün edilmektedir. Aile
ve ziyaretçinin yaşadığı il gözetil-
meden yapılan bu zorla sevkin adı
sürgün işkencisinden başka bir şey
değildir. 

Tutsaklara sürgün edildiği hapis-
hane girişlerinde çıplak arama da-
yatılmaktadır. 

Bu onursuzluğu kabul etmeyen
tutsaklar bayılıncaya kadar işken-
ceden geçirilmektedir. 

Ve tecritin koyulaştırılmış hali
olan sürgünler hız kesmeden devam
etmektedir. 

Son günlerde bazı hapishanelerde
gündeme gelen “kitap dergi sınır-
laması” siyasi saldırıdan başka bir
anlam içermemektedir. 

Amaç yazmayan, okumayan, üret-

meyen, kendini geliştirmeyen apolitik
bir tutsak kitlesi yaratmaktır. Tut-
saklara yapılan çok yönlü saldırıların
adeta son halkasıdır. 

Tüm bu saldırılarla, hak gaspla-
rıyla amaçlanan bizleri sindirip, ezip
teslim almaktır. Kimliğimize, onu-
rumuza, tedavi hakkımıza, savunma
hakkımıza, kitaplarımıza yönelen
bu saldırılara karşı sessiz kalmaya-
cağız! Her türlü araç ve yöntemle
direneceğiz. 

Hapishanelerde kazanılmış hakları
gasp eden ve buraları sorun deposu
haline getiren başta bakanlığınız ol-
mak üzere hapishane idaresidir. 

Yaşanabilecek olumsuzlukların
sorumlusu, idarelere talimat veren
bakanlığınız olacaktır! 

Yukarıda kısaca vurgulama-
ya çalıştığımız gibi; 

-Haftalık 10 saat sohbet hak-
kımızın uygulanması, 

-Hasta tutsakların zaman ge-
çirilmeksizin hastanelere sevkinin
yapılarak doğru teşhis konulması
ve tedavilerinin yapılması, 

-Sürgün uygulamasına son ve-
rilmesi, 

-Kitap, dergi sınırlandırılması
kararının uygulanmasının kaldı-
rılması, 

-Savunma hakkımız önündeki
engellerden olan “cam fanus” uy-
gulamasından vazgeçilmesi için
hapishane yönetimlerine gerekli
talimatların verilmesini istiyoruz. 

Aksi halde yaşananların birinci
dereceden sorumlusu ve suçlusu
olacaksınız!

Halkın 
Hukuk
Bürosu

Tutsakların Hak Gasplarına İlişkin HHB Avukatlarının
Adalet Bakanlığına Verdikleri Dilekçe:

“Tecrit-Tredman Politikası Koyulaştırılarak
Kan-Can Bedeli Kazandığımız Haklarımız
Bir Bir Gasp Edilmeye Çalışılmaktadır”
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Türkiye sömürge tipi faşizmle
yönetilen bir ülkedir. Faşizm tespiti
yaparken ya da olmadığı ispat edi-
lirken, genellikle Almanya ve İtal-
yadaki klasik faşizm uygulamaları
ile biçimsel olarak kıyas yapılarak
bir sonuca varılmak istenir. Oysa fa-
şizmin yöntemlerinde değişiklikler
olmuş, ancak faşizmi karakterize
eden tekelci burjuvazinin kanlı, bas-
kıcı terörcü diktatörlüğü olma özünde
bir değişiklik olmamıştır. 

15 Temmuz’dan bu yana ülkedeki
siyasi ortam ve ilan edilen OHAL,
faşizm konusunda bir tereddüte yer
bırakmamıştır. Her ne kadar AKP
“millet iradesi,  demokrasi” söylem-
lerini arttırsa da, dört düzen partisi
hep birlikte darbeye karşı bildiriler
imzalasalar da yaşanan sürecin faşizmin
açık uygulaması olduğu izaha gerek
bırakmamaktadır. 

Yasama, yürütme ve yargının tek
elde toplandığı klasik faşizmdeki gibi
meclisin yasama yetkisi, bağımsız
yargı yalanıyla görünürde olan yargının
özerkliği tamamen ortadan kalkmıştır.
Cumhurbaşkanı, MGK ve Bakanlar
Kurulu bütün yetkileri tek elde yürütme
organında ve onun yereldeki temsilcisi
valilerde toplamıştır. 

Olağanüstü Hal Nedir?
Hangi Şartlarda
İlan Edilir? 

Anayasaya göre, olağanüstü hal,
MGK’nın tavsiye kararı ve Cum-
hurbaşkanı’nın başkanlığında topla-
nan Bakanlar Kurulu kararıyla ilan
edilir. 

1982 Anayasası’nda hangi şart-
larda olağanüstü hal ilan edileceği
yer alıyor. Buna göre, “Tabii afet,
tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır
ekonomik bunalım, Anayasa ile ku-
rulan hür demokrasi düzenini veya

temel hak ve hürriyetleri ortadan
kaldırmaya yönelik yaygın şiddet ha-
reketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya
çıkması veya şiddet olayları sebebiyle
kamu düzeninin ciddi şekilde bozul-
ması” gibi durumlarda, olağanüstü
hal ilan edilebilir deniliyor. 

Olağanüstü Hal
Dönemlerinde Kanunlar
Nasıl Çıkar?

Olağanüstü hal, Cumhurbaşkanı
başkanlığında toplanan Bakanlar Ku-
rulu’na “Kanun hükmünde kararna-
me” çıkarma yetkisi tanır. KHK’lar
Resmi Gazete’de yayınlanır ve aynı
gün TBMM onayına sunulur. 

Normalde burjuva demokrasile-
rinde devlet işleyişinde yasa çıkarma
yetkisi TBMM’ye aittir. Ancak
OHAL dönemlerinde TBMM’nin bu
yetkisi gasp edilir. Yani meclis iradesi,
seçilmişlerin iradesi diye üst perdeden
konuştuklarına bakmayın. Böyle bir
irade tanıdıkları yoktur. Tek düşün-
dükleri kendi yüksek menfaatleridir. 

Olağanüstü Hal
Dönemlerinde Hangi
Kararlar Alınabilir? 

Olağanüstü hal, hükümete halkın
hak ve özgürlüklerini gasp etmesinin
yasal zeminini sunar, faşizmin kılıfı
yapılır. Buna göre OHAL kararna-
meleriyle aşağıdaki konularda karar
alabilirler. 

a) Sokağa çıkmayı sınırlamak
veya yasaklamak

b) Belli yerlerde veya belli saat-
lerde kişilerin dolaşmalarını ve top-
lanmalarını, araçla dolaşmalarını ya-
saklamak

c) Kişilerin; üstünü, araçlarını,
eşyalarını aramak ve bulunacak suç
eşyası ve delil niteliğinde olanlarına
el koymak

d) Olağanüstü hal ilan edilen böl-
gede oturanlarla, bu bölgeye dışarıdan
girecek kişiler için kimlik belirleyici
belge taşımak 

e) Gazete, dergi, broşür, kitap, el
ve duvar ilanı ve benzerlerinin basıl-
masını, çoğaltılmasını, yayımlanmasını
ve dağıtılmasını, bunlardan olağanüstü
hal bölgesi dışında basılmış veya çoğ-
altılmış olanların bölgeye sokulmasını
ve dağıtılmasını yasaklamak veya
izne bağlamak, basılması yasaklanan
kitap, dergi, gazete, broşür, afiş ve
benzeri yayınları toplatmak

f) Söz, yazı, resim, film, plak, ses
ve görüntü bantlarını ve sesle yapılan
her türlü yayımı denetlemek, gerekti-
ğinde kayıtlamak veya yasaklamak

g) Kamuya veya kişilere ait ku-
ruluşlara ve bankalara, kendi iç gü-
venliklerini sağlamak için özel ko-
ruma tedbirleri aldırmak veya bunların
artırılmasını istemek

h) “Kamu düzeni” veya kamu
güvenini bozabilecek kişi ve toplu-
lukların bölgeye girişini yasaklamak,
bölge dışına çıkarmak veya bölge
içerisinde belirli yerlere girmesini
veya yerleşmesini yasaklamak

ı) Kapalı ve açık yerlerde yapıla-
cak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini
yasaklamak, ertelemek, izne bağla-
mak veya toplantı ve gösteri yürü-
yüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı
tayin, tespit ve tahsis etmek, izne
bağladığı her türlü toplantıyı izletmek,
gözetim altında tutmak veya gereki-
yorsa dağıtmak

i) İşçinin isteği, ahlak ve iyi niyet
kurallarına uymayan haller, sağlık
sebepleri, normal emeklilik ve belirli
süresinin bitişi nedeniyle hizmet ak-
tinin sona ermesi veya feshi dışında
kalan hallerde işçi çıkartmalarını iş-
verenin de durumunu dikkate alarak
üç aylık bir süreyi aşmamak kaydıyla
izne bağlamak veya ertelemek

FAŞİZME KARŞI DİRENME, SAVAŞMA VEFAŞİZME KARŞI DİRENME, SAVAŞMA VE
YENME ONURU DEVRİMCİLERİNDİR YENME ONURU DEVRİMCİLERİNDİR 
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j) Dernek faaliyetlerini -her dernek
hakkında ayrı karar almak ve üç ayı
geçmemek kaydıyla- durdurmak. 

Görüldüğü gibi halkın bütün de-
mokratik hak arama ve talep etme
yollarının kapatıldığı bir süreçtir OHAL
ilan edilen dönemler. Faşizmin açık
ve gerçek yüzüdür. Faşizmin üstüne
örtülen demokrasi şalının aralanmasıdır. 

Olağanüstü Hal ile
Sıkıyönetim Arasında
Bir Fark Var mıdır? 

Olağanüstü hal ile sıkıyönetim
arasındaki en temel fark, olağanüstü
halde yetkinin vali de sıkıyönetimde
ise askerde toplanmasıdır. Biçimsel
bu farklılık dışında ciddi bir fark
yoktur. 

AKP iktidarı 15 Temmuz günü
yaşanan darbe girişiminden sonra
“olası darbe girişimlerini önlemek
ve ülkedeki olağanüstü durumu nor-
male döndürmek üzere” 20 Tem-
muz’da 81 ilde üç ay süre ile OHAL
ilan etti. 

19 Temmuz’da Cumhurbaşka-
nı’nın “yarın MGK ve Bakanlar Ku-
rulu toplantısından sonra önemli bir
karar açıklayacağım” demesinin ar-
dından medyada ve sosyal medyada
tahminler yürütülmeye başlandı. Ama
en çok yürütülen “tahmin” OHAL’di. 

Medya saatler süren MGK ve Ba-
kanlar Kurulu toplantısından sonra
Cumhurbaşkanı’nın açıklamasına ki-
litlendi. 81 ilde OHAL ilan edildiğini
söyleyen cumhurbaşkanı bu kararın
ertesi gün resmi gazetede yayımlana-

cağını daha sonra ise TBMM’de oy-
lanacağını ifade etti. En çok vurguladığı
ise bunun “FETÖ”nün kökünü kurut-
mak için yapmak zorunda kaldıkları
bir uygulama olduğuydu. Zira “FETÖ”
ile bağı bulunmayanlar etkilenmeyecek
ve demokrasi zarar görmeyecekti. 

Türkiye genelinde 3 aylık süreyle
ilan edilen Olağanüstü Hal uygula-
masının çerçevesi Resmi Gazete’de
yayınlanan 667 sayılı Kanun Hük-
münde Kararnameyle (KHK) belir-
lenmiştir. Yani meclisin “özgür ira-
desi”  hiçe sayılmıştır. Buna göre; 

1- Sendikalar, dernekler, konfe-
derasyonlar istenildiği zaman kapa-
tılabilecek.

2- Memurlar statüsü ne olursa ol-
sun yetkili amirin kararıyla ihraç
edilebilecek ve bir daha kamu hiz-
metinde görev alamayacak. 

3- Haklarında soruşturma yürü-
tülen veya dava olan kişilerin pasa-
portları iptal edilebilecek. 

4- Gözaltı süresinin üst sınırı 30
güne çıkarılacak.

5- Hapishanelerde avukat mü-
vekkil görüşmeleri kayıt altına alı-
nacak.

6- Avukatın hapishanedeki mü-
vekkilleriyle görüşmeye gelirken ya-
nında getirdiği belgelere el konabi-
lecek. 

7- Avukatların hapishanelerde mü-
vekkilleriyle görüşmeleri kısıtlanacak. 

8- Tutsakların birinci derece ya-
kınları dışındaki arkadaş görüşçüle-
riyle görüşmesi yasaklanacak. 

9- Tutsakların telefonla haftalık

görüşmeleri sınırlandırılacak. 
10- Şüphelilerin seçtikleri avu-

katlar yasaklanabilecek. 
11- Bu kapsamda yapılan hukuk-

suzlukları, hak gasplarını, keyfilikleri
uygulayanların adli, idari cezai hiçbir
yükümlülükleri olmayacak. 

12- Alınan idari kararlara karşı
yürütmenin durdurulması mümkün
olmayacak… 

Bu maddeler gözaltında işkence-
nin, kayıpların önünü açmak, hukuk,
kazanılmış hak ve özgürlük tanıma-
mak demektir. 

AKP çıkardığı KHK ile halkın
üzerinde korku yaratmak ve bu yolla
kendine karşı oluşabilecek tepkileri
bastırmak istemektedir. 

OHAL uygulamaları karşısındaki
göstereceğimiz tavır bu uygulamalara
teslim olmamak ve direnmek olacaktır. 

Devrimcilerin 12 Eylül dönemin-
deki sloganı “Cunta 45 Milyon Halkı
Teslim Alamayacak” hala tüm yakı-
cılığıyla karşımızda durmaktadır.
OHAL 80 milyon halkı teslim al-
maya dönük bir uygulamadır. 

OHAL uygulamalarını püskürt-
menin tek yolu bu uygulamalara tes-
lim olmamak ve ona karşı diren-
mektir. Bu noktada meşru haklarımızı
kısıtlayan her türlü uygulamaya karşı
direnmek gerektiğini düşünmek ye-
terli olacaktır. Haklarımızın Olağan-
üstü Hal uygulamalarıyla gasp edil-
mesine izin vermeyeceğiz. AKP’nin
halkı sindirmek için çıkardığı baskı
ve şiddet yasaları gayrı meşrudur ve
bu yasaları tanımayacağız. 

NNe OHAL'ler Ne Baskılar
Bir Araya Gelmemizi Dayanışmayı
Büyütmemizi Engelleyemez

İdil Kültür Mer-
kezi’nde 24 Tem-
muz'da kahvaltı ve-
rildi. Hep birlikte ha-
zırlanan kahvaltı sof-
rası bol sohbetli geçti.
Kahvaltıdan sonra si-
nema salonuna geçil-
di. Sinema salonunda
darbe ile ilgili bir
açıklama okundu ve

ardından üzerine konuşuldu. OHAL ile birlikte halka
saldırıların daha da boyutlanacağı ve buna karşı daha
fazla örgütlenmek gerektiği anlatıldı. Yapılan programa
50 kişi katıldı.

���

Bir Sonraki Kahvaltılarda
Hedefimiz Daha Büyük Olacak

Mersin'de 24 Temmuz'da dernekte kahvaltı yapıldı.
Kahvaltıdan sonra Yürüyüş dergisinin 529. sayısında
bulunan "Anadolu Cephesi” ve "Öğretmenimiz”  köşesi
okunup değerlendirmeler yapıldı. Yapılan sohbette bir
sonraki kahvaltıda daha fazla kişinin katılımının sağla-
yacağı sözünden sonra kahvaltı bitirildi.
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Bir işten sonuç almak için;
Bilgi,
Plan,
Program
Denetim,
Israr,
Kararlılık,
Cüret, 
Kolektif, örgütlü bir çalışma ruhu...

vb... bunlar olmazsa olmazdır. 
Ancak bütün bunlara rağmen işler

bizim planladığımız gibi gitmez. 
Pratik içinde sayısız engellerle

karşılaşırız... 
Birincisi; bizi yok etmek isteyen

bir düşmana karşı savaşıyoruz. Po-
lisin kurumlarımıza, insanlarımıza
saldırmadığı tek bir gün yok. Bütün
kurumlarımız düşmanın saldırılarıyla
karşı karşıya. Her ay onlarca insa-
nımız tutuklanıyor... 

İkincisi; bizim irademiz dışında
var olan nesnel bir dünya var. Bize
bağlı olmayan çok sayıda olay da
bizim  sonuç almamızın önünde en-
gel olabilmektedir... 

Üçüncüsü; yaptığımız plan ve
programın pratiğe uygulanması aşa-
masında önümüze çıkan engeller
vardır. 

Bir eylem anında ya da başka
bir iş yaparken istemediğimiz ge-
lişmelerle karşılaşabiliriz. 

Bu durumları nasıl kendi
yararımıza çevirebiliriz? 

Öncelikle bilmemiz gereken şu-
dur: Planladığımız gibi gitmeyen
bir işe ZAMANINDA DOĞRU MÜ-
DAHALE ederek, bizim YARARI-
MIZA sonuçlanmasını sağlamak Bİ-

ZİM ELİMİZDEDİR!
Bunu nasıl yapacağız? 
İnisiyatifli olarak!
Bu ne demektir? 
Mao, “İnisiyatif, bir  dahinin do-

ğuştan sahip olduğu bir şey değil,
akıllı bir önderin ön yargısız bir ince-
leme ve nesnel koşulları doğru de-
ğerlendirme yoluyla ve doğru askeri
ve siyasi önlemler yoluyla gerçekleş-
tirdiği bir şeydir, inisiyatif gökten zem-
bille inmez, ona sahip olmak için bilinçli
bir çaba harcamak gerekir” diyor. 

Yapmamız gereken budur. Yolunda
gitmeyen bir işi körü körüne sürdür-
mek bizi felakete götürür... 

Orada durmalıyız.
Yaptığımız iş nerede tıkanmıştır? 
İşin planladığımız gibi gitmeme-

sinin önündeki engeller nelerdir?
- Düşmanın çıkardığı engeller,
- Nesnel koşulların çıkardığı en-

geller, 
- Plan ve programın pratikle ör-

tüşmemesinin çıkardığı engeller... 
Bunları önyargısız incelemeliyiz

ve doğru bir değerlendirmesini yap-
malıyız. 

Engeller aşılmak için vardır. Bir
işin önüne engel çıkması o işin yapı-
lamayacağı anlamına gelmez. 

Hiçbir iş de masa başında yaptığın
planlara uymaz... 

Önümüze çıkan engel ne olursa
olsun. 

Yerinde ve zamanında müdahale
edip doğru bir değerlendirme yap-
malıyız. 

Önümüze çıkan engelleri ve ne-
denlerini bulmalıyız. 

Ve ısrarlı olmalıyız. Önümüze çı-
kan ilk engelde vazgeçmemeliyiz. 

Yaptığımız değerlendirmeler so-
nucunda elde ettiğimiz bilgilerle yeni
ve gerçekçi bir program çıkarmalıyız. 

Attığımız her adım bize atacağımız
yeni adımlar için yol gösterir. 

Sonuç alamamanın asıl nedeni
karşımıza çıkan engeller değil,  ıs-
rarcı olmamak, vazgeçmektir. 

Vazgeçmemeliyiz... Her sorunun
bir çözümünün olduğunu Marksizm
biliminden biliyoruz. 

Hedefe ulaşmak için ne var önü-
müzde? Yolumuza bir ırmak mı çık-
tı? Irmağı aşmanın binbir türlü yolu
vardır. Köprü kurup aşarız. 

Duvar mı örmüşler, dikenli tellerle
çit mi çekmişler? Tünel kazar geçeriz. 

Yapmamız gereken tek şey; yeni
duruma göre bir değerlendirme yapıp
eldeki imkan ve olanaklarla yeni
ve gerçekçi bir plan program yapıp
yola devam etmektir. 

Sonuç alınamamasının nedeni kar-
şımıza çıkan engeller değildir. Bizden
kaynaklanan ya da bizden bağımsız
olarak engeller hep olmuştur, olacaktır.
Yerinde ve zamanında inisiyatif koyup
doğru bir değerlendirme yapmamaktır,
ilk engelde vazgeçmektir. 

Vazgeçmeyelim. Israrla, cüretle,
kararlılıkla doğru bir değerlendirme,
yeni bir planla yolumuza devam ede-
lim. 

İşler Her Zaman Bizim
Planladığımız Gibi Gitmez

NE YAPACAĞIZ?

Durumu kavrama süreci, yalnız bir
askeri planın yapılmasına  kadar
sürmez, yapıldıktan sonra da devam
eder. Uygulanmaya başlandığı andan
harekatın sonuna kadar planın uy-
gulanmasında, başka bir durumu
kavrama süreci daha vardır ki, buna
da pratik süreci denir. Bu süreç sı-
rasında, bir önceki süreç içinde ha-
zırlanan planın gerçeğe uyup uy-
madığını sınamak gerekir. Eğer plan
gerçeğe uymuyorsa ya da tam olarak
uymuyorsa edindiğimiz yeni bilgiler
ışığında yeni bir değerlendirme yap-
mak, yeni kararlar vermek ve eski
planı yeni duruma uyacak şekilde
değiştirmek gerekecektir. Hemen
her harekatta plan, kısmen ve bazen
de tamamen değişikliğe uğrar. Bu
gibi değişikliklerin gereğini kavra-
mayan ya da değişiklikleri yapmak
istemeyen, körü körüne hareket
eden gözü kara bir kimse, kaçınılmaz
olarak, kafasını duvara çarpacaktır.”
(Mao, Seçme Eserler 1)
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Yaşamın her anında, her alanda
savaş sürüyor. Düzenle devrimin, es-
kiyle yeninin savaşı bu. 

Köhneyip çürümüş olanın yıkılıp,
yerine yeninin konulması için mücadele
etmek gerekiyor. Mücadele etmeden
devrim olmayacak, devrim olmadan
halklarımız özgürlüğüne, vatanımız
bağımsızlığına kavuşmayacak.

Evet, tüm bunlar için mücadele
etmek gerekiyor. Amansız bir savaş-
sürdürmek gerekiyor ki böyle bir
savaş sürüyor zaten. Kurulu düzenin
mevcut hükümeti AKP, en ufak bir
muhalif sese dahi tahammülsüzlüğünü
sürdürürken; Cephe, öle vura, vura
öle bir savaşı sürdürüyor. Kah halkın
yüzyıllardır aç olduğu adalet özlemini
dünden bugüne yaşatmak, Berkin El-
van'ın ayaklanma şehitlerinin hesabını
sormak için, Muharrem Karataş top-
rağa düşüyor. Çiğdem ve Berna ada-
letin peşine düşüyor. Kah yozlaşmaya
karşı çıktığı için Hasan Ferit Gedik
karanfilleşiyor. En demokratik hak
istemi dahi devletin copu, polisi, TO-
MA'sı, gaz bombasıyla karşılıyor.
Hapishaneler ve ağır tecrit koşullarıyla,

halka gözdağı verilmeye çalışılıyor.
İşte amansızca süren bu savaşta

en büyük görev Cephe’ye düşüyor.
Halkların katili emperyalizmle ayakta
kalmaya çalışan, her yanından çürü-
müş bu işbirlikçi düzeni yıkmaya
çalışan Cephe’nin sorumluluğu bü-
yüktür. O her şeyden önce kendini
savaşa göre ayarlamasını bilmelidir. 

Onun için ölçü savaş ve savaşın
ihtiyaçları olmalıdır. Aldığı görevlere,
çalıştığı bölgeye, ilişki geliştirdiği
insanlara, yenmeye çalıştığı zaaflarına
böyle bakmalı, küçük-büyük, az-çok
demeden her şeyi savaşa göre dü-
zenlemelidir.

“Hayat boşluk tanımaz” diye he-
pimizin bildiği bir söz vardır ki,
bugün Cephelinin uzanmadığı, umu-
dun tanıtılmadığı yerlerde ve halk
kitlelerinde de boşluk olmamakta, o
boşluk diye tabir edilen yerler düzen
tarafından doldurulmaktadır. Bu ne-
denle Cepheli, bir anının bile bu sa-
vaşın dışında olmasına izin verme-
melidir. Çünkü bilmelidir ki, bıraktığı
boşluklar bu savaşın dışına düşmek,
düzenin kendi içine sızmasına izin

vermektir. Ve Cepheli bilmelidir ki,
kendini savaşa göre ayarladığı oranda,
çevresine daha fazla umut saçacak-
tır.

Boşlukları devrimin gücüyle, umu-
dun gücüyle doldurmak Cephelinin
görevidir. 

Bunun için de o, bu savaşa ken-
dinden başlaması gerektiğini bilir.
İç düşmanına karşı savaş açmak ve
bu savaşı sürekli kılmak, yaşamını
disipline etmek, savaşın ihtiyaçları
doğrultusunda plan-program çıkarıp
hayata geçirmek onu güçlü kılacaktır. 

Cepheli yaşamını savaşa göre ör-
gütledikçe, yani burjuva ideolojisine
savaş açtıkça, bilincindeki ve yüre-
ğindeki ideoloji, yani umudun ideo-
lojisi netlik kazanacaktır. 

Cephelinin asıl olarak savaşa göre
örgütleyeceği yer, kafasının ve yü-
reğinin içi olmalıdır. Duygularını ve
düşüncelerini eğitmelidir.

Sonuç olarak Cepheli, adı ve mis-
yonuna yaraşanı yapmalı, yürüyüşünü
tutarlıca sürdürmek için kendini sa-
vaşa göre yönlendirmesi, eğitmesi
gerektiğini hiç unutmamalıdır.

CCEPHELİ YAŞAMINI SAVAŞA GÖRE DÜZENLEYENDİR

Halk Cephesi – Uluslararası İlişkiler
Komitesi: 15 Temmuz gecesi Türkiye’de emperya-
lizmin iki kuklası arasındaki çatışma bir darbe girişi-
mine ve bastırıldığı andan itibaren de AKP’nin gövde
gösterisine sebep oldu… Recep Tayyip Erdoğan darbe
girişiminde bulunuldu diye demokrasi havarisi ilan
edilemez… 

Türkiye halkları darbenin ne olduğunu çok iyi bil-
mektedir. 1980 darbesini yaşamış ve buna karşı diren-
miş, katledilmiş bir halk “seçimle”, emperyalizmin
desteğiyle iktidara gelen AKP’nin de 80 cuntasını arat-
madığını çok iyi bilmektedir. Ki 15 Temmuz’un hemen
ardından alınan kararlar da 80 cuntasını aratmamakta-
dır.

15 Temmuz’da 240 kişi öldü, 8 bin 660 kişi gözaltı-
na alındı,  6 bin 319 asker, bin 481 hakim-savcı ve 650
sivil gözaltına alındı, 990 kişi tutuklandı. 

Türkiye genelinde 2 bin 843 hakim ve savcı hak-
kında işlem başlatıldı. 979 hakim ve savcı gözaltına
alındı, 632’si tutuklandı. Danıştay ve Yargıtay üyesi
113 hakim ve savcı gözaltına alındı, 112’si tutuklandı!
48 Danıştay üyesinin görevine son verildi! 3 gün için-

de 55 bin 403 kamu çalışanı açığa alındı. Milli Eğitim
Bakanlığı’ndan 21 bin 738 çalışan açığa alındı…

Özel kurumlarda görevli 21 bin öğretmenin lisansı
da iptal edildi. İçişleri Bakanlığı, merkez ve taşra teş-
kilatlarında görevli toplam 8 bin 777 personel görevin-
den uzaklaştırıldı… Yükseköğrenim Kurumu YÖK bin
577 dekanın istifasını istedi 4 rektör gözaltına alındı.

Ve 20 Temmuz günü yapılan Bakanlar Kurulu top-
lantısının ardından 3 ay Olağanüstü Hal ilan edildi!
Yani, Türkiye genelinde yapılan tasfiyenin ardından;
sokağa çıkma yasakları,  sokak ortasındaki infazlar,
yayınların yasaklanması, her yerde üst araması, der-
neklerin kapatılması, her türlü film, şarkı, şiir ve kita-
bın denetlenmesi, yasaklanması yasallaştı! Tüm bu
kararların ve uygulamaların 12 Eylül faşist cuntasından
bir farkı yoktur! AKP’nin Olağanüstü Hal kararlarını
tanımıyoruz!”

AKP  Faşiz mine Teslim Olm ayacağız!  AKP O lağanüstü Hal İ lanı yla
Halkı Teslim Alamaz!
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“Devrimci mücadele ve  savaşta belirleyici olan kadrolar ve siyasi çizgidir. Tayin edici güç halk kitleleridir”

KORKUYU YENMEKSavaş
 ve B

iz
Korku nedir? Korkunun temel kay-

nağı nedir? İsterseniz öncellikle kor-
kunun tanımını yaparak başlayalım…

Korku: Bir belirsizlik karşısında,
tehdit algısı ile tetiklenen huzursuzluk
ve ürkme halinden dehşet duygusuna
kadar sübjektif olarak değişen dere-
celerde duyulan kaygı, endişedir. Yani
bilmemek, düşünmemektir.

Çocukluğumuzdan başlayarak sü-
rekli bir şeylere karşı korkutuluruz.
“Aman bunu tutma kırarsın, şuraya
çıkma düşersin, şuna dokunma yanar-
sın, şundan uzak dur, şununla konuşma,
kapıyı kimseye açma” vb. birçok örnek
verilebilir bunlara. Bu yüzden küçük-
lükten başlayarak her şeye temkinli
yaklaşırız. Bir şeyi yaparken iki kez
düşünmek zorunda kılırız. Bu korku,
biz büyüdükçe bizimle birlikte büyür.
Ta ki öğrenmeye başladığımız ana ka-
dar.

Spartalıların “korku bilimi” dedikleri
bir bilim dalı vardır. Dienekes’e göre:
“Korku bedende döllenir ve onunla
burada mücadele edilmelidir. Çünkü
beden buna yakalandığında, bir korku
halkası kendini beslemeye başlar ve
giderek bir dehşete dönüşür. Beden
korkusuzluk haline gelince, düşüncenin
de onu izleyeceğine inanırlar” (Ateş
Geçitleri, sayfa 43-44).

Anlaşılacağı üzere aslında korkunun
kaynağı bilmemek, düşünmemektir;
bilinmeyen karşısında kendini güçsüz
ve aciz hissetmektir. 

Bilgi, korkunun karşısında en sağ-
lam silahtır. Okudukça öğrenir, öğ-
rendikçe korkularımızdan sıyrılmaya
başlarız. İnsan öğrendikçe, korkunun
yerine daha güçlü duygular ve değerler
koydukça korkuyu yener.

Ülkemiz ve dünya gerçekliğini dü-
şünürsek savaş, açlık, acı, gözyaşı,
kan vardır her yerde. Ve bunların kar-
şısında mücadele eden devrimciler
vardır. Bu uğurda ağır bedeller; işken-
celer, tutsaklıklar, katliamlar vardır.
Tüm bunlarla karşı karşıya olan dev-
rimciler başta olmak üzere insanları

elbette korkutur. Ancak tüm ruhuyla
mücadeleye kendini adamış biri, bu
bedelleri göze alarak korkularıyla sa-
vaşır, kendini eğitir, bilmediklerini öğ-
renir, öğrendikçe korkularını yener,
korkularının yerini cesaret ve cüret
alır…

Korkularımızı nasıl yeneceğiz? Na-
sıl cesarete çevireceğiz? Nasıl dev-
rimcileştireceğiz?

Korkuyla savaşmanın ilk yolu ken-
dini tanımaktan, bilmekten geçer. Önce
kendimizi tanıyacağız. Eksiklerimizle,
zaaflarımızla, olumlu ve olumsuz tüm
yönlerimizle kendimizi tanıyacak; eksik
ve zaaflarımızın, olumsuz yönlerimizin
üstüne giderek onlarla ısrarla mücadele
edeceğiz. Hiçbir boşluk bırakmayaca-
ğız, düzenin girmesi için… 

Sürekli, programlı olarak kendimizi
eğiteceğiz. Öğrendikçe üretecek, üret-
tikçe gelişecek, geliştikçe kendimizi
daha güçlü hissedeceğiz. Kendi gücü-
müzün farkına varacak, aldığımız so-
rumlulukları cesaretle, korkusuzca ye-
rine getireceğiz.

Eğitimine önem vermeyen, kendini
geliştirmeyen devrimci, zamanla ken-
dini daha güçsüz hissetmeye başlar ve
korkularına yenik düşer… Korkularına
yenilen devrimci, kendini yeterince
ortaya koyamaz; yeteneklerini, bece-
rilerini, birikimini, deney ve tecrübe-
lerini gerektiği biçimde değerlendire-
mez. Bir süre sonra hiçbir şey yapamaz
hale gelir. Bu korku düzene dönmeye,
teslimiyete, ihanete kadar götürür…

Korkumuzu Öfkeye 
Dönüştürmeliyiz

Korku duygusunun yerini bağlılıkla,
inançla, sevgi ve öfkeyle doldurmalıyız. 

Düzen sürekli bizi korkularımıza
boyun eğmeye iter. Sömürünün olduğu,
yani ezen ve ezilenin olduğu bir dün-
yada sevgi de, öfke de, korku da,
cesaret de sınıfsaldır. Biz korkularımızı
düzene karşı öfkeyle, kinle; halkımıza
ve vatanımıza duyduğumuz sevgiyle,
kurtuluşa-zaferi kazanacağımıza olan

inancımızla değiştirdiğimiz oranda
güçleniriz.

Halkımızın yaşadığı acılar, açlık-
yoksulluk, katliamlar karşısında öfke-
mizi gün be gün büyütmeliyiz.

Düşman bizdeki korkuyu görünce
sürekli üzerimize gelir. Korkularını,
zaaflı yönlerini de kullanarak büyüt-
meye çalışır. Korkunu kullanarak bi-
lincini bulandırmaya, kafanda soru işa-
retleri oluşturmaya çalışır.

Ancak karşılarında korku yerine
korkusuyla savaşanları, korkularını ye-
nenleri, cesaret ve öfkeyle dolu, düş-
manlarına kinle bakan gözleri gördük-
lerinde; bu defa halk düşmanlarının
korkuları büyür…

Dayı’mızın dediği gibi; “Düşmanın
haksız savaş gücü karşısında, inanmış
ve kendini savaşçı bir ruhla donatan
devrimci irade, her çarpışma alanında
bu gücü alıp süpürmede ustalaşır.”

Haksızlık karşısında inanç en büyük
korkusuzluktur. İnanan kişi korkularını
yener. 

Şeyh Bedreddin’in de dediği gibi:
“Senin ilacın sende, ama sen bunu
bilmezsin. Ve senin hastalığın da sende,
ama sen bunu görmezsin. Sen kendin
yüceler yücesi bir kitapsın, harfleri
kapalı olanı açan bir kitap. Sana dı-
şarıdan hiçbir şey gerek değil. Çünkü
yüreğinde bütün bir evren var senin.
Ama sen kendini minik bir kum taneciği
gibi görürsün” (Ben de Halimce Bed-
reddinem, sayfa: 45).

Kendini bilmek ve tanımak, bütün
savaşlarda yenilmez kılar insanı. Sınırsız
halk ve vatan sevgisiyle, adalet duy-
gusuyla dolu olan, halkın düşmanlarına
karşı büyük bir öfke ve kin duyan,
halkların kurtuluşuna, bunun zorunlu-
luğuna ve zafere inanan, korkularıyla
savaşan bir devrimcinin karşısında hiç-
bir güç duramaz…

Kendimizi bu güçle donatmalı, sa-
vaşımızı büyütmeliyiz…



29 Aralık 2015 günü KESK' in
aldığı karar ile “Savaşa Hayır Barışı
Savunacağız” sloganıyla KESK bi-
leşenleri grev kararı almış, greve gi-
den emekçiler hakkında ülkenin dört
bir yanında soruşturmalar açılmıştı.
Son olarak, greve katılan Aydın Eği-
tim-Sen üyelerinin 52'si hakkında
soruşturma farklı bir aşamaya taşın-
mış, Yüksek Disiplin Kuruluna gön-
derilmişlerdir. 29 Aralık grevinin
karar alma, kitleyi greve katma,
grevin içeriği ayrı bir tartışma konusu
iken yine KESK soruşturma açılan
üyelerinin arkasında durmamış, her-
hangi bir  sahiplenmesi olmamıştır.
Kaldı ki yüzlerce üyesi sürgün edil-
miş, işten çıkarılmışken döneme dair
tek açıklaması “barış süreci”ne dair
olmuştur. 

Aydın Eğitim-Sen üyeleri bu du-
ruma sessiz kalmayacaklarını belirt-
mişler, illerinde bununla ilgili çalış-
malara başlamışlardır. “Baskı, sürgün
ve soruşturmalara karşı direneceğiz!”
başlıklı afişleri, bildirileri ile Aydın’da
konuya dair bir duyarlılık yaratmak
istemişlerdir. Eğitim-Sen Genel Mer-
kezi ile görüşülerek bu hukuksuzluğa
karşı bir şeyler yapmanın gerekliliği
tartışılmış ve bir eylem kararı aldı-
rılmıştır. “Baskı, Sürgün ve Soruş-
turmalara Karşı Sesimizi Yükseltiyor,
Örgütlü Tepkimizi Gösteriyoruz!”
başlıklı  12-15 Temmuz tarihlerini
kapsayan eylem programı Eğitim-
Sen tarafından ilan edilmiştir. 

11 Temmuz Pazartesi günü, son-
raki gün Aydın'da başlayacak eylemi
duyurmak, Aydın halkına yaşanan
süreci anlatmak ve en genelde iş gü-
vencesi talebini duyurmak amacı ile
Kent Meydanı’nda bir masa açılmış
ve bildiri dağıtılmıştır. Haklı ve meşru
talepleri kapsayan bu eyleme Kamu

Emekçileri Cepheliler de katıldı.
AKP’nin  polisi,  bildirileri alan ki-
şilerin elinden alarak bildirinin fo-
toğraflarını çekerek  kamu emekçi-
lerini taciz etmiştir.

Üzerlerinde  Eğitim-Sen önlükleri
olan kamu emekçilerini ve bildirinin
de içeriğini gayet iyi bilen polis,
bildiri dağıtımını sabote etmek  için
kimlik gösterme dayatmasında bu-
lunmuştur. Aralarında Aydın Eğitim-
Sen Şube Başkanı’nın da olduğu üç
kamu emekçisi; “isimlerini ve öğ-
retmen olduklarını ve meselenin kim-
lik meselesi olmadığını, polisin eylemi
yasa dışı göstermek için çabaladığını”
söylemiş ve polisin  halk düşmanı
yüzünü halka teşhir ederek bu da-
yatmayı reddetmişlerdir. Bunun üze-
rine  kamu emekçileri işkenceyle
gözaltına alınmıştır.

Gözaltı sonrası Eğitim-Sen' in si-
tesinde saldırının  haberi yapılmış
fakat durum “iş güvencesi bildirisi
dağıtan üyelerimiz, zor kullanılarak
gözaltına alınmışlardır” olarak ifade
edilmiştir... Oysa  polisler gözaltı
yaparken bir arkadaşımızın kolunu
kırmaya çalışmış, bir diğerinin ise
kafasını tekmeleyerek şişirmiş, ters
kelepçe işkencesi uygulandığından
bir arkadaşımızın da tansiyonu 22’ye
yükselmiştir. İşkenceye işkence de-
memek reformizmin  dil sorunu de-
ğildir, uzlaşmacılığının sonucudur.
“Aman büyütmeyelim,aman düşmanın
tepkisini çekmeyelim, kızdırmayalım”
ın göstergesidir. 

İşkence ve göz altıyı teşhir etmek,
arkadaşlarımız, sahiplenmek için ar-
kadaşlarımızın tutulduğu karakolun
önüne gittiğimizde Aydın KESK bi-
leşenleri üyeleri de oradaydılar. Ar-
kadaşlarımızın “slogan atın içeriden
sesinizi duyalım” talepleri, saatin geç

olması, mahalle içinde olması gibi
nedenlerle  kabul edilmedi. Ayrıca
sanki 'eylemden önce bu da iş mi'
gibi söylemlerle eylemin kitleselleş-
mesi için bildiri dağıtılması eleştiri
konusu oluyordu! 'Yarın müdahale
olur' Yarın iptal edilmeli' ye vardırı-
lıyordu sözler. Elbette  böyle düşün-
meleri teslimiyetçi, oportünist poli-
tikalarının sonucudur. 

Karakol önündeki bekleyişimizde,
eylem için Aydın'a  diğer il şube
başkan ve yöneticilerinden de gelenler
oldu. Gelir gelmez de gözaltındaki-
lerin kaçının Kamu Emekçileri Cep-
heli olduğunu, kırmızı broşürü mü
dağıttıklarını sordular. (Yakın bir za-
manda dışı kırmızı renkte, İş Gü-
vencesi kampanyamızı anlatan bir
broşür yayınlamıştık). 

Daha sonra Eğitim-Sen önlükleri
ile Eğitim-Sen broşürleri olduğu açık-
landı. Acaba KEC bildirisi ve KEC
önlükleri olsa gözaltı normal mi kar-
şılanacaktı? Daha önce de yüzlerce
kez masa açtık. Masa açmamızın,
bildirilerimizin hiçbir yasa dışı tarafı
olmamakla birlikte, meşruluğumuz-
dan aldığımız güçle açarız masamızı.
Defalarca açtığımız imza masasına
saldırdılar biz tekrar açtık. Onlar
“burada değil, şurada açın” dedi
bir adım geri atmadık . Her gün bir
irade savaşı vererek, bedel ödeyerek
meşruluğumuzu kabul ettirdik.

(Hatice Yüksel örneği gibi). Dost
da düşman da bizi çok iyi tanır.
Bildiri dağıtırız, masa açarız, gözaltına
alınırız, işimiz için açlık grevi yaparız,
çadır açarız, hapse atılırız... Kendi
emeğimizle kampanyalarımızı bü-
yütür, sonuç alma hedefiyle çalışırız.
Bazen gecemizi gündüzümüze katarız
bu çalışmalar için. Elbette sendika
binalarında oturup, yılda bir üye zi-

AAydın EĞİTİM-SEN’deki KESK’in Reformist Anlayışı,
Soruşturmalara Karşı Sürdürülen Mücadeleyi Geriye

Çekmek İçin Her Şeyi Yaptı...

Kamu Emekçilerinin Mücadelesi
“Yapmış Olmak İçin Yapılmış” ve

“Yumuşatılmış” Eylemlerle Sonuç Alamaz!
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yareti yapan, Genel Merkez’den çıkan
grev kararını bir mesajla üyelerine
bildiren,  kitleden kopuk politika ya-
panlar bizi anlayamaz. Arkadaşlarımız
tam da eylem öncesi kitleye gitmişler,
doğru ve yerinde bu eylemi duyur-
muşlardır. Düşman bile bunun far-
kında olarak onları gözaltına almış,
eyleme gölge düşürmeye çalışırken
KESK’ teki anlayışlar, devrimci sen-
dikacılık anlayışından  o kadar uzak-
laşmışlardır ki  yaptığımız kitle ça-
lışmasına “bu da nereden çıktı” der-
cesine  şaşırıyorlar. Biz de  devrimci
olmayan, tepeden inme kararlarınızla,
içini boşalttığınız eylemlerinizle çü-
rümüşlüğünüzü her defasında  teşhir
edeceğiz. Evet bu tarihsel sorumlu-
luğumuzdur. Siz de her yaptığımız
eylemimize, cüretimize uzaktan ba-
kacaksınız. KEC her zaman Lenin'in
işaret ettiği “ileri” den yana olur.
Bir yol ayrımında her zaman ileri
olanı seçecektir.

12 Temmuz’da başlayacak  yü-
rüyüş için Eğitim-Sen kitleye çağrı
yapmamıştır. Buna rağmen Aydın
ilindeki  kitle çalışması ve önceki
gün  bunun için gözaltına alınmış
olmamız emekçilerin  kendi inisiyatifi
ile yürüyüşe katılmalarını sağlamıştır.
Bu  durum  Eğitim-Sen’deki hakim
anlayışların “kitle gelmez, herkes ta-
tilde” öngörüsünü de  boşa çıkar-
mıştır.

Eylem saat tam 16.00'da il dı-
şından gelenler ile Milli Eğitim'e
doğru yürüyüş ile başladı. Fakat katil
polis hemen sendika yanına barikat
kurmuştu. Sloganlar ve alkışlarla yü-
rütmeyeceklerini söylüyorlardı. Aynı

zamanda Eğitim-Sen Genel Merkez
yöneticileri ile polis arasında bir gö-
rüşme yapılıyordu;polis pankartsız,
slogansız, flamasız ara sokaklardan
yürümeye izin veriyordu. Polis bir
saat oyaladıktan sonra –bu arada
Milli Eğitim’in de mesai saati dolmuş
oluyordu- slogansız yürüme izni ver-
di.

Eğitim-Sen tarafından “sadece
alkışlarımızla yürüyoruz arkadaşlar!”
duyurusu yapıldı. Daha bir sokak
yürüyemeden, polis tekrar durdurdu.
“Alkış ve ıslıkları da” istenmiyordu.
Taviz tavizi doğurur. Geriye gitmenin,
düşmanla uzlaşmanın sonu yoktur.
Alkışsız yola devam edildi. Milli
eğitimin önünde ayrı bir barikat vardı.
Burada hızlıca bir oturma eylemi,
hızlıca açıklama akabinde de oto-
büslere dönüş yapıldı... Bir gün önceki
gözaltı ve işkence ise 'hengameden'
unutuldu. Eylemin saatinden, yürüyüş
sırasındaki tavizlere, arkadaşlarımızın
gözaltına alınmasının konu olmama-
sına ve daha da vahimi AKP faşiz-
minin bunca baskısına, bunca soruş-
turma ve açığa almalara karşı alınan
bir eylemin  sadece şube yürütme
kurulları ve yöneticilerle sınırlı tu-
tulmasına kadar nereden baksanız
eleştiri konusu bir eylem. Baskı  yal-
nız yöneticilere yönelik, sürgün ve
soruşturmalar yalnız yöneticilerin
karşılaştığı bir durum değildir. Üstelik
bir greve katıldı diye yüzlerce  üye
soruşturma geçiriyorken, bırakın sen-
dika üyelerini dahil etmeyi onlara
sorunlarını sahiplendirmektir yapıl-
ması  gereken. Bu  tavır, emekçi kit-
lelere güvenmemenin, meşruluğuna

inanmamanın bir sonucudur, yani
nedeni ideolojiktir.

Üç milyona yakın kamu emekçi-
sinin iş güvencesi tehlikede. Örgüt-
süzleri ve sarı sendikalara üye olanları
şimdilik bir kenara bırakırsak, ilk
saldırı önce KESK’ li üyeleredir.

AKP “siber suç, performans de-
ğerlendirme sistemi,başbakanlık ge-
nelgesi” ile kamu emekçilerini her
geçen gün daha fazla kıskaca alırken
KESK/Eğitim-Sen eylem biçiminde
taviz vererek, eylemlere yönetici dü-
zeyinde katılımlar sağlayarak veya
polisle uzlaşarak hiçbir baskıya son
veremez. Aksine bu tarz tutum ve
eylemlerle düşmana güç verecektir.
AKP yaptığı her saldırıdan sonra ge-
riye çekilmeleri gördükçe daha fazla
saldıracaktır. Oportünistlerin, refor-
mistlerin ve Kürt milliyetçilerinin
anlamak istemedikleri budur.

Yapmak için yapmak ile sonuç
almak için yapmak arasında fark
vardır. Yapmak için yaparsanız, kit-
leye de sırtınızı dönersiniz, kelimeleri
“yumuşatırsınız”, görmezden de ge-
lirsiniz bir çok şeyi. KESK'i, içi boş-
altılmış, günü kurtarmak için alınan
eylem kararlarından vazgeçmeye, ta-
rihindeki sonuç alıcı, iradi, militan
ve emekçilere güven veren eylemler
örgütlemelidir, derhal tüm kitlesini
haklı-meşru talepleri için, harekete
geçirmelidir. Bu lütuf değil zorun-
luluktur. KESK kendisine düşen so-
rumluluğu hızla yerine getirmelidir.
Seyirci olmaktan çıkıp mücadelenin
merkezinde olmalıdır.

Kamu Emekçileri Cephesi: Darbeyle birlikte devle-
tin aslında o kadar da güçlü olmadığını gördük.
Mao’nun emperyalizm için söylediği kâğıttan kaplan
tanımı tam da oligarşinin şu andaki durumunu ifade
ediyor. Evet, bir kez daha ustalar haklı çıktı. Bu güç-
süzlüğünü güce dönüştürme hakimiyet kurma adına da
OHAL ilan ettiler… Oligarşinin kendi içindeki it dala-
şına kurban etmeyeceğiz emeğimizi. 

Çocuklarımıza onurlu bir gelecek için mücadele
edeceğiz… Emeğimize alın terimize onurumuza sahip

çıkacağız. OHAL iş güvencemize haklarımıza yaşamı-
mıza saldırıdır kabul etmiyoruz. OHAL meşru değildir.
Meşru olan bizleriz. Meşruluğumuzdan aldığımız
güçle direneceğiz. Umutsuzlara umut olacağız, güçsüz-
lere güç olacağız. Devrimci memurlar olarak misyonu-
muzu yerine getireceğiz. Bunun için bedel ödeyecek-
sek ödeyeceğiz ama alnımız yere düşmeyecek. Sadece
bedel ödeyend e olmayacağız. Savaşları kabulümüzdür.
Savaşacağız! 

AKP’nin OHAL Adı Altında Yapacağı Saldırılara Karşı İş Güvencemize, Geleceğimize,
Onurumuza Sahip Çıkacağız! Direneceğiz!

Yürüyüş
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Nurgül Acar ve Nebiha Aracı
2012 yılının son günlerinde tutuk-
landılar. Onlar Ferhat Gerçek’i vuran
ve o sırada gözaltına alınan kişilere
işkence yapan polislerin çalıştığı 75.
Yıl Polis Karakolu’na yönelik eylem
yaptıkları iddiası ile gözaltına almış
ve tutuklamışlardı. 

Nebiha Aracı gözaltına alındığı
zaman katledilmek istenmişti. Kafasına
taş ya da metal benzeri ağır bir cisim
ile vurulmuştu, ağır yaralıydı. Göz-
altına alınmayı, işkence görmeyi
hatta tutuklanmayı göze alan TA-
YAD’lılar, DEV- GENÇ’liler Nebi-
ha’nın yatırıldığı hastanenin önüne
aktılar. Nebiha’nın ailesi kızlarına
sahip çıktı kilometrelerce yol tepip
İstanbul’a geldiler ve kızlarını sa-
hiplendiler. Nebiha katledilmedi ise
bu sahiplenmenin sayesindedir...
Hastanenin ve adliyenin önünde bek-
ledi diye onlarca kişi gözaltına alındı
tutuklandı ve yargılandı. 

Nebiha ve Nurgül’ün yargılan-
dığı mahkemede yaptıkları savun-
malar heyecanla izlendi. 

Nebiha Aracı bir Arap kızıydı.
Suriye’de yerlerinden sürgün edilen
kardeşlerinin acısını duyuyordu.
Orada yürütülen emperyalist poli-
tikaların sonuçlarını görüyor ve Su-
riye’de dökülen kanın sorumlula-
rından biri olarak gördüğü AKP ik-
tidarına ateş püskürüyordu. Sesi kı-
sık kendisi mütevazi bir insandı
ancak Nebiha’nın sınıf kini güç-
lüydü. Savunmalarında bu konuyu
ağırlıklı olarak işliyordu. Emper-
yalizmin Ortadoğu’da işlediği suçları
bir bir sayıyor ve yeni sömürgelerde
yürüttüğü politikaları teşhir ediyor-
du. Devrimciliğinin gereklerini an-
latırken en başta anti-emperyalist
olmak ve sömürücü Amerika’dan
kurtulmak isteği geliyordu. 

Nurgül, Karadeniz’in hırçın kızı.
Ne kelepçe ne de asker onu zapt
edemiyordu. Karadeniz gibi yerinde

durmaz Karadeniz gibi verimliydi.
Nurgül faşizmi Trabzon’da linç edi-
lirken tanımıştı. Sadece hapishane-
lerde süren tecriti anlatmak için Trab-
zon’da bildiri dağıtan 5 genç açıkça
önceden devlet eliyle örgütlenmiş
olan bir linç saldırısına maruz kal-
mıştı. Tarih 2005 idi ve o zaman
Nurgül henüz 20 yaşında bir üniver-
site öğrencisiydi. Onu insani bir du-
yarlılıktan devrimciliğe taşıyan şey
işte bu saldırı oldu. Linç saldırısının polis tarafından yönlendirildiğini gör-

dü. Saldırıya uğramalarına rağmen
tutuklandılar ve yargılandılar. Fa-
şizmin saldırı yöntemlerini, yargının
ise tamamen faşizmin hizmetinde
olduğunu anladı. Bu durumda boşa
kürek çekmek yerine adaleti halkın
kendi elleri ile sağlaması gerektiğine
inandı. 

Ömür boyu hapis cezası ile yar-
gılandıkları mahkemede yaşadıkları
hukuksuzlukları anlattılar Nurgül
ve Nebiha. Adaletin olmadığı yerde
adalet istemek nasıl olur bunu gös-
termek istediler. 

Ve bir duruşmada mahkeme he-
yetinden ilk defa bir talepte bulundular.
Daha önce tahliyelerini ya da beraat-
lerini bile talep etmemiş olan iki
kadın mahkemeden ilk defa talepte
bulundu; “Silahlarımızı bize geri
verin.  Eğer siz adaleti sağlamaya-
caksanız biz sağlayacağız” dediler.
Yaşanan hukuksuzlukları bir bir say-
dılar. Bunlar sadece birkaç örnekti.
Daha binlercesi yaşanıyordu her gün.
Başka yolu kalmadı diyorlardı “ Bize
adaletsizliği silah kullanarak daya-
tıyorlar. Başka türlü halk bu adalet-
sizliklere katlanamaz. Korku ve göz-
dağı ile adaletsizliklere sessiz kal-
mamızı sağlıyorlar. Başka türlü karşı
çıkılmaz, silahlarımızı geri verin bize” 

Bir başka gün savunmalarının
bitiminde sosyalizmin yıldızlı bay-
rağını vermek istediler mahkemeye.
Yargılandıkları örgütün bayrağı idi
bu. Kendi elleri ile hapishanenin
zor koşullarında yapmışlardı. Kır-

Cepheliler, her yerde
olduğu gibi mahkeme

kürsülerinde de teslimiyeti
değil savaşı örgütlediler;

yargılanan değil yargılayan
oldular. 

Çünkü düzen devrimcileri
yargılayamaz.  

Çünkü tarih yargılanamaz
ancak yazılır. 

Çünkü tarihsel ve siyasal
haklılığı olan “suç”lanamaz. 

Ülkemizde bu bir CEPHE
geleneğidir.

Bu gelenek Mahirlerle
başladı. Mahir ve Ulaş’ın el

sıkıştıkları mahkeme
salonlarından Devrimci Sol

Ana Davasında HAKLIYIZ
KAZANACAĞIZ’a ulaştı.

Düzeni yargılama geleneği
Dursun Karataş’ın dava

kürsüsündeki görüntüsüyle
sembolleşti.

İlk kez orada “Herkes
Konuştu Şimdi Sıra Bizde”

denildi. İlk kez 12 Eylül
savcılarına “terörist mi

arıyorsunuz o halde aynaya
bakın” diye seslenildi. 
Şimdi bu gelenek Cepheli

savaşçılarla devam ediyor. 

31 Temmuz
2016

Yürüyüş

Sayı: 532

3 3AKP FAŞİZMİNİN HAPİSHANELERDE 10 KİTAP UYGULAMASINA SON!
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Devrimcilerin, Kendilerini Yargılamak İçin Kurulan Mahkemelerde Devrimcilerin, Kendilerini Yargılamak İçin Kurulan Mahkemelerde 
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mızının girmesinin bile yasak olduğu
hapishane koşullarında işledikleri
bayrağın neyi ifade ettiğini anlata-
caklardı. Ama bir anda üzerlerine
saldırdı jandarma ve mahkemede bu-
lunan savcı. Nurgül yeniden Cum-
huriyet Savcısı’na seslendi. “O bez
parçası dediğinizden korkmanıza ge-

rek yok, kapılarınızı kilitleyin yeter”
Demek ki düzenin mahkemelerinde

yalnızca “vay ben yapmadım” demek
savunma sayılıyor. Bir eylemin neden
suç olmadığını anlatmaya çalışmak
eylemin neden meşru savunma oldu-
ğunu anlatmak ise yasak. Bilgi vermek
yasak, amacını anlatmak yasak. Çünkü

bütün bunlardan korkuyorlar. Çünkü
öğrenmekten korkuyorlar çünkü adil
davranmaktan korkuyorlar. Biliyorlar
ki adil davranırlarsa bir daha bu mah-
kemelerde hakimlik yapamazlar. 

Oysa ki bir damla güneş ışığı bile
zifiri karanlığı delip geçmeye muk-
tedirdir. 

AKP Olağanüstü Hal İlanı ile
Dizginsiz Terörünü
Hukuk Kılıfına Giydirdi!
Olağanüstü Hal İlan Etmenin
Koşulları da Gereği de Yoktur
Olağanüstü Hal Halka Açılmış
Savaşın Adıdır!

Halkın Hukuk Bürosu:
20.07.2016 tarihli Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar

Kurulu toplantılarından sonra Türkiye genelinde 3 aylık
süreyle ilan edilen Olağanüstü Hal uygulamasının
çerçevesi dün Resmi Gazete’de yayınlanan 667 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) belirlendi.

Buna göre sendikalar, dernekler, konfederasyonlar
istenildiği zaman kapatılabilecek. Memurlar statüsü ne
olursa olsun yetkili amirin kararıyla ihraç edilebilecek
ve bir daha kamu hizmetinde görev alamayacak. Hakla-
rında soruşturma yürütülen veya dava olan kişilerin pa-
saportları iptal edilebilecek. Gözaltı süresinin üst sınırı
30 güne çıkarılacak. Hapishanelerde avukat müvekkil
görüşmeleri kayıt altına alınacak. Avukatın hapishanedeki
müvekkilleriyle görüşmeye gelirken yanında getirdiği
belgelere el konabilecek. Avukatların hapishanelerde
müvekkilleriyle görüşmeleri kısıtlanacak. Tutsakların
birinci derece yakınları dışındaki arkadaş görüşçüleriyle
görüşmesi yasaklanacak, tutsakların telefonla haftalık
görüşmeleri sınırlandırılacak. Şüphelilerin seçtikleri avu-
katlar yasaklanabilecek.

Bu kapsamda yapılan hukuksuzlukları, hak gasplarını,
keyfilikleri uygulayanların adli, idari cezai hiçbir yü-
kümlülükleri olmayacak. Alınan idari kararlara karşı yü-
rütmenin durdurulması mümkün olmayacak… 667 sayılı
KHK’nin “soruşturma ve kovuşturma işlemleri” başlıklı
maddesi,  AKP’nin, olağanüstü hal kararıyla halk üzerinde
zaten uygulamakta olduğu terörü daha da kurumsallaş-
tırmaktadır. Bu maddeler açıkça “gözaltında işkencenin
önünü açıyorum, hukuk, kazanılmış hak ve özgürlük ta-
nımıyorum” demektir. AKP bu çıkardığı KHK ile halkın
üzerinde korku yaratmak ve bu yolla kendine karşı olu-
şabilecek tepkileri bastırmak istemektedir. Bizler Halkın

Hukuk Bürosu avukatları olarak müvekkillerini karakol
karakol arayan, hatta gözaltında kaybedilen Ayhan
Efeoğlu, Ali Efeoğlu gibi müvekkillerinin infaz edilip
gömüldükleri yerde kemiklerini arayan bir geleneğe sa-
hibiz. Bu ülkede siyasi şubelerde, gözaltı araçlarında,
insanları sokak ortasında kaçıran  “beyaz Toroslarda”
neler yaşandığını biz de halkımız da çok iyi biliyoruz…
Yasal olarak da tanınan hiçbir hak ve özgürlük, egemenlerin
lütuflarıyla, bağışlarıyla elde edilmemiştir. Kan ve can
bedeli kazanılan haklar yine aynı biçimde savunulacaktır.
Biz bu bedelleri halkımızla, müvekkillerimizle birlikte
ödemeye hazırız. Bu bizim, insanlığın kazanılmış haklar
tarihine karşı borç ve yükümlülüğümüzdür. Tüm mes-
lektaşlarımızı ve halkımızı bu saldırılara karşı meşru sa-
vunma hakkını kullanmaya ve faşizme karşı birlikte di-
renmeye çağırıyoruz.”

OOHAL Kararı İle Yapılan,
Sivil Darbedir!

Çağdaş Hukukçular Derneği: 
“AKP ve Erdoğan iktidarı, 15 Temmuz Cuma gecesi

yaşanan darbe girişiminin ilk şokunu atlattıktan hemen
sonra, darbe girişimiyle ve Gülen Cemaati ile ilişkileri
olduğu iddiası ile binlerce asker, hakim, savcı ve polisi
derdest edip cezaevine gönderdi, aralarında vali ve
kaymakamların da bulunduğu binlerce kamu personelini
açığa aldı. Siyasal iktidar bununla da yetinmedi ve
şimdi de şiddet olaylarının yaygınlaştığı gerekçesiyle,
Anayasanın 120. maddesine dayanarak, 3 ay süreyle,
tüm ülke genelinde, olağanüstü hal ilan etti… Artık
siyasal iktidarı şeklen de olsa dizginleyebilecek ne bir
yasama organı denetimi ne de yargı denetimi var...
OHAL ilanıyla birlikte, temel hak ve özgürlükler askıya
alınmış, zaten kırıntılarıyla yetindiğimiz temel hak ve
özgürlüklerin tümüyle rafa kaldırılmasının zemini ya-
ratılmış; 15 Temmuz askeri darbe girişimini atlatan
Türkiye halkları, bugün siyasal iktidar tarafından ilan
edilmiş, sivil bir darbe ile karşı karşıya kalmıştır. Bu
itibarla bizler, devrimci, demokrat, yurtsever tüm
muhalif güçlerin bir araya gelmesinin acil bir sorumluluk
olduğunu hatırlatıyor, bu mücadelenin bir parçası ol-
duğumuzu yineliyoruz.”
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Hümanizm, Fransızca “humanis-
me”, “insancıllık, beşeriyetçilik, insan
odaklılık, insan-merkezcillik” de-
mektir.

Hümanizm genel olarak akıllı in-
san varlığını tek ve en yüksek değer
kaynağı olarak gören, bireyin yaratıcı
ve ahlaki gelişiminin, rasyonel ve
anlamlı bir biçimde, doğa üstü alana
hiç başvurmadan, doğal yoldan ger-
çekleştirilebileceğini belirten ve bu
çerçeve içinde, insanın doğallığını,
özgürlüğünü ve etkinliğini ön plana
çıkartan felsefi akımdır. 

Kavramlar ve ilkeler vardır ki
pek çoğumuzun diline pelesenk ol-
muştur da onların aslında ne olduğunu
bilmeyiz, onlar hakkında bildiklerimiz
de boş bir yanılsamadır. Bu yanılsa-
malar da ya birileri tarafından kasıtlı
olarak ortaya konur ya da belirli bir
cehaletin ürünüdür. İşte hümanizm
de böyledir. Sokaktaki bir kimseye
“Hümanizm nedir?” diye sorsak bize
büyük bir olasılıkla “insancıllık”ce-
vabını verir. Oysa ki insancıl, hu-
manitarian kelimesinin karşılığıdır,
hümanizm ise insanperestin. Nitekim
hümanizm belirli bir ideolojinin; bur-
juva ideolojisinin adıdır. 

Gerçekte hümanizme karşı ol-
dukları halde kendilerini hümanist
olarak nitelendirenlere, peki ya hü-
manist olmadığı halde bazı düşünür-
lere hümanist yaftasının yapıştırıl-
masına ne demeli? Ortada bir kasıt
varsa namussuzluktur ve eğer böyle
bir kasıt yoksa o halde bunu yapanlar
düpedüz cahildir. Bunu yapanların
bilinçsizce yaptığını düşünemeyiz.
Hümanizm bir burjuva ideolojisidir
ve bu amaç doğrultusunda özellikle
kullanılmaktadır. 

Burjuva ideolojisi olarak hüma-
nizm nedir? Ortaçağ’da Avrupa’da
en güçlü siyasi yapı Kutsal Roma-
Germen İmparatorluğu’ydu. Avrupa
krallıkları doğrudan veya dolaylı ola-
rak bu imparatorluğun siyasi ege-
menliğini tanıyor, ona bağlılıklarını
bildiriyordu. İmparatorluk kurumunun
üzerinde ise papalık kurumu vardı
ve imparatorlar taçlarını papanın

elinden giyer, ona bağlılıklarını bil-
dirirlerdi. Bu çağda Avrupa’da feo-
dalizm egemendi ve merkezi idare
zayıftı. Kralların siyasi egemenlikleri
daha çok dışa dönük bir egemenlik
niteliği taşıyordu. Feodal beyler ken-
dilerine görkemli şatolar inşa ettiriyor,
bu şatoların etrafını büyük surlarla
çevirtiyor, güvenlik gereksinmelerini
de şövalyeler marifetiyle karşılıyordu.
Toprakları üzerinde yaşayan tüm in-
sanların ve üretim araçlarının özel
mülkiyeti de bu beylere aitti. Feodal
beyler kendi toprakları üzerinde mut-
lak egemen bir güç konumunda bu-
lunuyor; ekonomik ve siyasi faali-
yetleri kendileri yönetiyor, hak ve
özgürlükleri ve bunların sınırlarını
kendileri belirliyor, bu topraklar
içinde geçerli hukuk normlarını da
bizzat kendileri oluşturuyor, uygu-
luyor ve denetliyordu. 

Coğrafi keşifler yapılıyor ve yeni
ticaret yolları bulunuyor, keşfedilen
yeni yerleşim bölgelerinden Avru-
pa’ya bol miktarda değerli maden
geliyor ve bu da zenginlik algısını
değiştiriyordu; nitekim bu yeni dö-
nemde toprak değil; değerli maden
fazlası zenginlik kaynağı olarak gö-
rülmeye başlandı ve bu da feodal
beylerin ekonomik ve siyasi nüfuz-
larını zayıflattı. Öte yandan bu değişen
zenginlik algısı Avrupa’da burjuvanın
ve burjuvazinin gelişmesini sağladı
ve burjuvanın ekonomik ve siyasi
nüfuzunu zaman içinde arttırdı. Hal
böyle olunca kilise feodal beylere
karşı krallarla işbirliğine kalkıştı; ni-
tekim bu işbirliği ta 1789 Fransız
devrimine kadar sürer. 

15. ve 16. yüzyıl Avrupası’nda
üçlü bir siyasi yapı vardı; bir tarafta
feodal beyler, bir tarafta burjuvazi
ve bir tarafta da kilise ve krallar
vardı. Bu yapı içinde burjuvazi hem
feodal beylerin hem de kilise ve kral-
ların ekonomik ve siyasi nüfuzunu
ortadan kaldırmak ve deyim yerin-
deyse ipleri ele geçirmek istiyordu. 

İşte burjuvanın bu projesinde Hü-
manizm kilit bir fonksiyona sahipti.
Hümanizm feodal kurum ve kurumsal

ilişki biçimlerine bir tepki olarak or-
taya çıktı. Hümanizmin en önemli
dayanağı ise o dönemlerde yükselen
filoloji çalışmalarıydı. 

Hümanizmin gelişimi ise kilise
öğretisini bozguna uğratmak yönünde
şekillendi. Hümanizm kullanılmaya
yaygınlaştırılmaya çalışıldı. 

Burjuva ideolojisi olarak hüma-
nizmin esasları feodalizme, kiliseye
ve kraliyet kurumuna karşı bir doğ-
rultuda belirlendi. Kilise öğretisi in-
sanı değersizleştirmektedir; nitekim
insan özü itibariyle kusurlu bir varlık
değildir; onu bu hale getiren sistemdir.
Eğer sistem insanı değersizleştiriyorsa
insanlar birleşerek bu sistemi değiş-
tirmelidir. Bu amaç doğrultusunda
yapılacak her devrim meşrudur ve
insanın ödevi de bu gibi faaliyetler
neticesinde tesis edilecek belirli bir
düzen içinde ahlaki olgunluğa eriş-
mek, doğaya uygun bir yaşam sür-
dürmektir. 

Hümanizm böyle bir ideolojidir
ve bu saptamalardan pek çok sonuç
çıkartılabilir. Bir kimse hem Hıristiyan
hem de hümanist olamaz. Peki ör-
neğin Papa II. Johannes Paulus’n
büyük bir hümanist olduğunu söyle-
yenler vardır bu mümkün değildir. 

Her ideoloji kendi sınıfıyla birlikte
ortaya çıkar. Her ideoloji, beyinler
üzerinde sürekli çalışmak ve etkin-
liklerini tazelemek zorundadır. Bur-
juvazide bunu yapmış, kendi ideoli-
jisini yaratmış, bunu topluma iyice
yerleştirmeye çalışmıştır.Bunun için
her türlü yol ve yöntemi denemiş ve
denemeye devam etmektedir. 

Bir sınıf kendi ideolojisini be-
yinlere iyice yerleştirip, toplumun
yaşam tarzı ve kültürüne dönüştür-
düğünde, o toplumdaki en küçük bi-
rimlere ve hatta tek tek bireylere va-
rıncaya kadar beyinlere kendi yöne-
timini yerleştirmiş demektir. 

Örneğin; köleci toplumlarda kö-
lelerin beyinlerine yerleştirilen kutsal
efendi, kapitalist toplumda ise halkın
beyinlerine yerleştirilen ordu, polis
vb. olmuştur. 

Hümanizm kavramı geçmişte ol-
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duğu gibi günümüzde de topluma mal edilmeye çalı-
şılmaktadır. Yine kilit bir noktada rol oynar toplumda
sınıf bilincini ortadan kaldırmak, bilinç bulanıklığı
yaratmak, sınıf mücadelesinin önünde engel olmak
için kullanılmaktadır. Birine sadece insan olduğu için...
Bir şey yapmalı ya da yapmamalı diye anlatılır. Oysa
burjuvazi sınıf bilinciyle yaklaşır ve sadece insan diye
bir şey yapması ya da yapmaması söz konusu olamaz.
Düşman ya da dost hukuku uygular. Mesala işkenceler,
katliamlar yapar, çalışanlarını açlığa ve yoksulluğa
mahkum eder ve bir an olsun onların insan olduğunu
düşünmez. Bu sistemde insanın değeri yoktur. Burjuvazi
hümanist değildir, olamaz. Hümanizmi ancak toplumları
ikna etmek için kullanır. 

Beyinlerini bireyciliğe, burjuva hümanizmine teslim
edenler, faşizme karşı direnemez. Ünlü burjuva hü-
manizmi, birey ideolojisi, birey özgürlüğü, sağduyu,
hoşgörü adı altında yalnız diz çökmeyi, örgütsüzleşmeyi
öğretir. 

Bireyciliği, bedel ödememeyi teorileştirmiş olanlar,
ne kadar devrimci, sosyalist, komünist olduklarını
söyleseler de, o kritik anda, bedel ödemenin gerektiği
o anda, direnemeyecekleri kesindir. 

Moralsizlik Ahlaksızlıktır
Moralsizlik ahlaksızlıktır cümlesi kafamda çok şekil-

lenmezdi önceden insanın morali bozulduğunda nasıl ah-
laksızlıkla eşdeğer oluyor, anlamıyordum. Aslında düzenin
bakış açısıyla baktığım için böyle düşündüğümü gördüm.
Bir insanın moralinin bozuk olması normal bir şey, her
insan bir sorun olduğunda moralsiz olabilir gibi geliyor-
du.

Ama moralsizlik mücadelemizi çok daha farklı bir
yere çeken bir şey. Onu anlamış oldum aslında.

Moralsiz olmak teslimiyetle eşdeğer anlama geliyor
artık benim için. Neden moralsiz olduğumuzda etrafımıza
yaydığımız hava umutsuz ve çaresiz bir hava oluyor belki
de farkında değiliz ama sorunları çözmek yerine daha geri
bir noktaya getiriyoruz... Tam tersine biz her zaman coşkulu
ve moralli olmalıyız, sorun çözen ve hep ileriye götüren.
Biraz uzun yazıyorum ama şöyle çarpık bir düşünce de var
aslında bir insanın sürekli gülmesi, neşeli olması demek de
moralli olduğu anlamına gelmiyor. Moralli, coşkulu,
heyecanlı olduğumuzu aslında yaptığımız işlerde pratikte
göstermeliyiz. Aldığımız işlerden hızla sonuç almaya ça-
lışmalıyız.

HFG Hatay’ın Samandağ ilçesinde
yapılan Evvel Temmuz Festivali prog-
ramı kapsamında yapılan “Uyuşturucu
Bağımlılığı” konulu panellere katıldı.
İlk panel Samandağ ilçesinin Çöğürlü
Köyü’nde yapıldı. Panel öncesi köyde
2 gün boyunca çalışma yapıldı, köy
halkı panele çağırıldı. Bu çalışma sı-
rasında köyde madde bağımlısı olan
gençlerle tanışıldı. Panel günü bu
gençler panel yapılacak alanı hazır-
lamamızda yardımcı oldu ve birçok
iş onlarla birlikte yapıldı. 13 Tem-
muz’da Şeyh Muhammed türbesinde
yapılan panele köy halkından yaklaşık
70 kişi katıldı. Panele HFG Uyuşturucu
ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi çalı-
şanları ve köyün imamı katıldı ve
HFG’de bir sunum yaptı.

Sunumda yozlaşma, madde ba-
ğımlılığı, madde bağımlılığının tedavisi,
devletin, emperyalizmin uyuşturucuyu
yaygınlaştırma çabaları ve Hasan Ferit
Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kur-
tuluş Merkezi’nde nasıl bir tedavi uy-
gulandığı ve nasıl sonuçlar alındığı
anlatıldı. Ardından köyün imamı köy
halkına seslenerek Arapça bir konuşma

yaptı. Panelin ardından köy halkının
bu konudaki soruları cevaplandı. Köy
halkından köyde uyuşturucu kullanı-
mının yoğun olduğu, bu nedenle Ha-
tay’da veya köy özelinde bir merkez
açılması talebinde bulunanlar oldu.
Daha sonra tek tek sohbetler edildi
kişilerle. Köyde spor okulu işleten bir
spor öğretmeni bu konuda çalışmalar
yapmak istediğini söyledi, HFG’den
destek istedi ve ellerinden gelenin ya-
pılacağı söylendi.

İkinci panel Tekebaşı Köyü’nde
14 Temmuz’da belediyenin çok amaçlı
salonunda yapıldı. Buradaki seminere
yaklaşık 50 kişi katıldı. İlk önce Halkın
Mühendis-Mimarları’nın “Alternatif
Enerji” konulu sunumu gerçekleşti.
Ardından HFG sunum yaptı. Sunumun
ardından panele katılanların soruları
cevaplandı. Özellikle tedavi süreciyle
ilgili nasıl bir tedavi uygulandığı so-
ruldu. Tedavi süreci tedavi gören ar-
kadaşlardan örneklerle anlatıldı.

17 Temmuz’da ise Adana’da yine
Evvel Temmuz Festivali kapsamında
panel yapıldı. Sunumda yine emper-
yalizmin yozlaştırma politikaları, madde

bağımlılığı, madde nedir, bağımlılık
nedir, madde bağımlılığı tedavi süreci
konularını içeren bir sunum yapıldı.
Adana’nın Akkapı Mahallesi’nde ya-
pılan panele 40 kişi katıldı. Sunumun
ardından madde bağımlılığı ve tedavi
süreci anlatıldı, panele katılanların sor-
duğu sorular cevaplandı.

Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu İle Savaş ve Kurtuluş Merkezi (HFG)
Evvel Temmuz Festivali Kapsamında, Yapılan Panellere Katıldı

Başşağlığı
Balkıca şehidimiz Erhan Yılmaz ve

Sincan Kadın Hapishanesi’nde tutuklu
bulunan özgür tutsağımız Nurhan Yıl-

maz’ın babası vefat etmiştir.
Özgür tutsağımız Nurhan Yılmaz ve

ailesine başsağlığı diliyoruz. 
TAYAD’lı Aileler
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Yeni-sömürge ülkemizde eği-
tim; halk çocuklarının ihtiyacına

göre değil, emperyalizmin çıkar-
larına göre şekillenir. 

YANİ; eğitim sisteminin
dişlileri arasına giren her öğ-

renci, emperyalizm ve işbirlikçisi
oligarşinin istediği şekilde bir eği-
time tabi tutulurken, emperyalistler
sömürü düzenlerinin sürmesi için
ihtiyaç duyulan, duydukları; teknik,
siyasi, askeri kadroları bu eğitim
sistemi içinde yetiştirirler. 

YANİ; Kapitalist eğitim siste-
minde insanın değeri yoktur. Ka-
pitalist eğitim kendi sınıfına hizmet
edecek eğitimi veriyor halk çocuk-
larına. Sınıfsız, sömürüsüz bir dünya
yaratacak sosyalizmi kuracağız.

-ÖĞRENMENİN YÖNTEMİ VAR-
DIR. 

MARKS ÖĞRENMENİN YÖNTE-
MİNİ ÖĞRETMİŞTİR.

ÖRGÜTÜN BİZE ÖĞRETTİĞİ
YÖNTEM BUDUR...

DEVRİMCİLER;  HER İŞİ BU
YÖNTEMLE YAPMALI,

HER BİLGİYİ BU YÖNTEMLE
ÖĞRENMELİDİRLER.

ESKİ YÖNTEMLE Mİ İŞ YAPA-
CAĞIZ? YOKSA BİLİMSEL YÖN-
TEMLE Mİ?

SORUNUN ÖZÜ BUDUR... AY-
RIMSIZ VE KOŞULSUZ OLARAK;

BİLMEDİĞİMİZ İŞLERİ DE BU
YÖNTEMLE ÖĞRENMELİ VE
YAPMALI,

DENEY VE BİLGİ SAHİBİ OL-
DUĞUMUZ İŞLERİ DE BU YÖN-
TEMLE YAPMALIYIZ.

BİLİMSEL ÖĞRENME VE İŞ
YAPMA yöntemi nedir? Diyalektik
materyalizmdir.

Materyalizmle anla...  Diyalektikle
değiştir... HEPSİ BU... YANİ BİLGİ
VE YÖNTEM... MATERYALİZMLE
BİLGİ SAHİBİ OL, DİYALEKTİK-
LE DEĞİŞTİR!

Tüm bilgi kaynaklarına AÇIK OL-
MAK VE İYİ BİR HAZIRLIK yap-
mak... Yani;

- Kitapların bilgisi
- Örgütün bilgisi
- Kendi deneylerinin bilgisine sahip

olmaktır.
Hepsini kay-

naştırmalı ve
gerçeği tüm
yönleriyle gör-
meliyiz. 

Bilgi edinmek
yetmez, doğru
düşünmeyi de bilmek gerekir.

Doğru düşünmek için, diyalektik
materyalizmin 4+3 kurallarını uygu-
lamalıyız. 

Doğru düşünmek bizi gerçeğe gö-
türür.

Gerçeği görmek subjektivizme düş-
mekten korur. 

Gerçeği sadeleştireceğiz. Nasıl sa-
deleştireceğiz?

İhtiyaçlarımızı ölçü alacağız... Ana
halkayı yakalayacağız.

Ana halka baş çelişkiyi bulmaktır.
Baş çelişkiyi bulmak için NEDEN

sorusunu soracağız. 
Artık baş çelişki ortadadır. 
Baş çelişki aynı zamanda bizim ih-

tiyaçlarımızı ve eksiklerimizi de be-
lirlememiz anlamına gelir. 

Bundan sonrası DEĞİŞTİRME VE
İŞ YAPMA AŞAMASIDIR.

-Değiştirmek için PROGRAM ge-
rekir.

-Programı hayata geçirmek için IS-
RAR gerekir.

-Sonuca ulaştıracak, engelleri aş-
mamızı sağlayacak YOĞUN BİR
EMEK gerekir. 

K I S S A D A N  H İ S S EK I S S A D A N  H İ S S E
Çaresiz kaldığım zamanlarda

gider, bir taş ustası bulur, onu
seyrederim. 

Adam belki yüz kere vurur taşa;
ama değil kırmak, küçücük bir
çatlak bile oluşturamaz onda.

Sonra birden, yüz birinci vuruşta
taş ikiye ayrılıverir. 

İşte o zaman anlarım ki taşı ikiye
bölen o son vuruş değil, ondan

öncekilerdir… Jacob Riis

Bir ön-
ceki yazı-

mızda kamplarımızın geleneksel olduğunu
anlatmıştık. Gençlik Federasyonu olarak
2002 yılında kurulmuş olsak da, kökümüz
DEV-GENÇ'e dayanır.

Bu yanıyla, Dev-Genç'liler olarak ilk
kampımızı yaptığımız '89 yılından bugüne
kadar zaman zaman kesintilere uğrasa da
kamp faaliyetimizi süreklileştirdik ve ge-
lenekselleştirdik. Gençlik Fedarasyonu
kurulduğundan bu yana ise yaşadığımız
tüm baskılara karşı, her sene kamp faali-
yetimizi gerçekleştirdik.

'89'dan bugüne gerçekleştirdiğimiz
tüm kampların ortak özelliği neydi? "Pay-
laşım, tartışma-eğitim programları, kah-
valtıdan akşam uyku saatine kadar ki tüm

faaliyetlerin hep birlikte örgütlenmesi,
ateş başı sohbetler, üretim" diyebiliriz ve
daha pek çok şey ekleyebiliriz elbette.

Kamplarımızın en önemli yanı her
anın örgütlü ve planlı-programlı geçiril-
mesidir. Böyle olmasının iki nedeni vardır.
Birincisi; biz devrimciyiz. Devrimcilik
ise bir  yaşam biçimidir, yazın "tatile"
girmez. Bu nedenle yaşamımızın her anını
ideolojimiz yönlendirir. Kamp ile tanıştı-
ğımız insanlar da bu vesileyle bizi daha
iyi tanıma fırsatı bulurlar. İkinci neden
ise; yeni insanı yaratma iddiamızdır. Yeni
insan  yaşamın içindeki tüm alışkanlıkları
ile yeniyi temsil etmelidir. Bu anlamda
eğlence anlayışımız da düzenin yoz kül-
türüne karşı alternatiftir.

Güçlü bir kişiliğe
sahip olmak için devrimci
olmalıyız.. Düzen zayıf
kişilikler yaratırken
devrimcilik kişiyi düzene
karşı yenilmez kılar… 

Umutlu olmak için, umutla
dolmak için, devrimci
olmalıyız. Çünkü bu düzen
insanların umutlarını tüke-
tir… Bu düzen umut taci-
ridir….

devrimcilik nedendevrimcilik neden
zorunlulukturzorunluluktur

YAZ KAMPLARI-II
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Liseliyiz Biz

LİSELİLERİN
OLUMLU 
YANLARI

NELERDİR? 
-öğrenmeye açık  

-cüretli 
-delikanlı 
-coşkulu 

-yeniliğe açık 
-meraklı 
-militan 

-vatansever 
-arkadaşlık bağları güçlü 

LİSELİLERİN OLUMSUZ 
YANLARI NELERDİR? 

-tecrübesiz 
-sabırsız 
-aceleci 

-çabuk sonuç almak ister 
-halkı tanımaz 

-aile bağları güçlüdür 
-çarpık bir vatanseverliği vardır. 

ÇARPIK VATANSEVERLİK 
MİLLİYETÇİLİKTİR O DA 

DÜZENİN, OKULUN VERDİĞİ-
DİR... OKULDAN, DÜZENDEN
ALDIKLARIYLA SINIRLIDIR
VATANSEVERLİK ANLAYIŞI...

NASIL OKUNMALI? 
1 Okumak, 
2 Okuduğunu anlamak, 
3 Anladığını yorumlamak, 
4 Yorumladığını tartışmak, 
5 Anladığını yazmak, 
6 Okuduğunu özetleyebilmek, devrimciliğimiz böyle
büyüyecek. 

Adım adım her okuduğunu 6 adımda düşünecek.
Tersinden yapsak... ilke ve kural öğrenmeden bunları
benimsemeden, özümsemeden okuyorsak  o zaman onlar
sadece 29 harftir... O zaman  SADECE OKUR YAZAR OLU
NUR AMA DAYININ DEYİMİ İLE OKUMAZ YAZMAZDIR... 

ÖNCE  İLKE VE KURALLARIMIZI ÖĞRENECEK, 
ÖNCE SINIFSAL BAKIŞ AÇISINI ÖĞRENECEK,
ÖNCE FELSEFENİN TEMEL İLKELERİNİ ÖĞRENECEK, 
ÖNCE DİYALEKTİK VE TARİHSEL MATERYALİZMİ ÖĞRE

NECEK! 
Bu ilke ve kurallar ışığında değer yargıları değişecek... 
Sonra insana bakış değişecektir. Hedefler değişecektir. 
İlişkiler değişecektir. Davranışlar değişecektir. 
Umutlar değişecektir. Sıkıntılar,  sevinçler değişecek

tir. Mutsuzluk mutluluk  nedenleri değişecektir. 
Yani küçük burjuva birey ile devrimci militan birey

değerleri yer değiştirecek... 
Bağımsız, akılcı, bilimsel, etkin  aktif, dayanışmacı,

özverili, çıkarcı olmayan, özgüvenli... 
Fransız aydınlanmacılığının çizdiği  bireyi  değil....
“Birey özgürleşmeden halk kurtulmaz” der onlar... 
Peki her şeyi tekellerin belirdiği emperyalizm çağında

bu mümkün müdür? Hayır! Biz de deriz ki HALK KURTUL
MADAN BİREY KURTULMAZ... Çok ters iki ideoloji. 

Neden?.. 
DEVRİMCİLİK NEDİR? BUNLARI DEĞİŞTİREN, TAMAM

LAYAN, DÖNÜŞTÜREN olmalıdır okudukları. Bunun için
birebir bizim denetimimizde olmalıdır. 

Merhaba Merhaba 

Liseli Dev-Genç’liler... Liseli Dev-Genç’liler... 

Okullar yakında başlayacak... KendiOkullar yakında başlayacak... Kendi

sorunlarımız azalmak bir yana artasorunlarımız azalmak bir yana arta--

rak önümüze gelecek... LİSELİLERİNrak önümüze gelecek... LİSELİLERİN

BAŞ DÜŞMANI AMERİKA VE AKPBAŞ DÜŞMANI AMERİKA VE AKP

FAŞİZMİ BİZE SALDIRIRKEN; YAŞIFAŞİZMİ BİZE SALDIRIRKEN; YAŞI--

MIZIN KÜÇÜKLÜĞÜNÜ DİNLEMEYEMIZIN KÜÇÜKLÜĞÜNÜ DİNLEMEYE--

CEK, PEKİ BİZ NE YAPACAĞIZ?CEK, PEKİ BİZ NE YAPACAĞIZ?

YENİ DÖNEMDE PROGRAMIMIZ NEYENİ DÖNEMDE PROGRAMIMIZ NE

OLMALI?OLMALI?

Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen, 
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz varız!

YOKSULLUĞUN MATBAASI
BU HAFTA DUVARLARA NE YAZALIM:

OHAL; BASKI, İŞKENCE, YASAK DEMEKTİR!
TANIMIYORUZ! LİSELİ DEV-GENÇ
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Dev-Genç'lilerin en güzel payla-
şımlarla, öğrenerek ve öğreterek coş-
kuyla süren kampının günlüklerini ya-
yınlıyoruz. 

5-Gün: Sabahın ilk saatlerinde her
gün duyduğumuz cümleyi, farklı bir
sesten duyuyoruz. “Günaydın arka-
daşlarrr!” Hep birlikte hemen kalkıp,
günlük yaptığımız spor için hazırlandık.
Ve sporumuzu yaptık. Ardından, ar-
kadaşlarımızın hazırlamış olduğu kahv-
altıdan sonra okuma saatine geçildi.
Okumadan sonra ‘Komite ve Kollektif
Yaşam’ üzerine sohbet ettik. Herkes
sırayla konuyla ilgili fikir ve görüşlerini
sundu. Öyle güzel ve derin ilerliyordu
ki sohbetimiz herkes pür dikkat birbirini
dinliyordu. Bu ayrılmış olduğumuz 3
grup içinde geçerliydi. 1 saat süren
çalışma sonrası program akışında sıra
denize gelmişti. İlk önce gruplar halinde
yüzenler, top gelince hep birlikte de-
nizin belirli bir yerinde toplanarak ka-
labalık bir şekilde oyunumuzu oynadık.
Geçen günler içerisinde olduğu gibi
yine hedef koyarak oynadık. 

Diyeceksiniz ki "ne için coşkulu
sevinçler?" Bizim için  yoldaşlarımızla,
büyük ailemizle yaptığımız her bir
hareket veyahut faaliyet en güzel şey-
dir. Berna ve Çiğdem nasıl birbirlerine
inanarak, güvenerek gidip taradıysa
çevik kuvvetin beynini bizde her bir
adımımızda yoldaşlarımıza güvenerek
inanarak gidiyoruz. Bu ister bir oyun
olsun ister çatışma ki bizler bir oyunda
güvenemezsek birbirimize sırtımızı
yaslayamayız kavganın her anında..

… Daha sonra yine el birliğiyle ha-
zırlanmış olan soframıza oturup öğle
yemeğimizi yedik. Ardından hazırlık-
larımızı yaptıktan sonra  mektup yazmaya
koyulduk. ‘Unutmadık, Unutmayacağız,
Unutturmayacağız Özgür Tutsaklarımızı
Asla!" Onlara her daim yanlarında ol-
duğumuzu hatırlatmalı ve yüz yüze olan
bir sohbet içerisindeymişiz gibi yazdık. 

…Düzenlemiş olduğumuz oyunları
oynamak için  ayrılmış olan gruplar
arasında voleybol turnuvası yapmak
için işe hep birlikte koyulduk. Filemizi,
saha sınırlarımızı vs ayarladıktan sonra
2 saatlik süren bir Voleybol turnuvası
yaptık. ‘Karademlik, Havayi ve Dersim
de Doğan Güneş’ olarak ayrılmış olan

gruplar arasından kazanan Karademlik
oldu.. Yine deniz saati ve ardından
akşam yemeği yenildi. Hep birlikte
toplanıp akşam ki programda Kültür
Sanat Komitesi tarafından hazırlanan
tiyatroyu izledik. Tiyatro bitince do-
ğaçlama tiyatro yaptı birkaç arkada-
şımız. Tabii halaysız olmaz. Progra-
mımız bitince hemen halaya durdu
bizimkiler. Sonra dağıttığımız yerleri
toplayıp, herkes çadırlarına geçti. Dolu
dolu geçirdiğimiz bir kamp gününü
de böylelikle bitirdik.

6-Gün: Her zamanki saatte uyandık.
Ardından hazırladığımız kahvaltımızı
yaptık. Kahvaltının bitiminde yine hep
birlikte çevre ve çadır temizliğimizi
yaptık. Sonrasında her grup alanın
çeşitli köşelerinde bir araya gelip ki-
taplarını okudu, 1 saat kadar kitabımızı
okuduktan sonra yine gruplarımızla
beraber ‘Gerilla gibi düşünmek, gerilla
gibi yaşamak’ üzerine sohbet ettik, ha-
yatın her alanında demokratik alanda
dahi gerilla kadar ilkeli ve kurallı, en
zor koşullara ayak uydurabilmenin üze-
rine konuşuldu. Öğlene doğru denize
girdik, yine her şeyde ve her yerde ol-
duğu  gibi beraberdik. Öğle yemeğimizi
yedikten sonra türküler söyledik ve
her gün tekrar ettiğimiz gibi tutsak
Dev-Genç'lilerimize başta olmak üzere
tüm tutsaklarımıza mektup yazdık.
Sonra tekrar denize girdik. Programı-
mıza kaldığımız yerden devam ettik.
Yine hep beraber gruplarımızla “yakar
top” oyununu oynadık. Akşam yemeği
vakti gelmişti ki girişte misafirlerimize
merhaba dedik. İstanbul’dan arkadaş-
larımız geldi, yorgun ve aç oldukları
için bir kısmımız yemeğin hızla hazır-
lanmasına yardım ederken bir kısmımız
da oyuna devam etti. Sonrasında her
zamankinden çok daha coşkulu şekilde
masalarımızı hazırlayıp yemeğe geçtik.
Ardından ortalığı toparladıktan sonra
voleybol oynadık, arkadaşlarımızın
bize hazırladığı sorularla yine aynı
oluşturduğumuz gruplarımızla ‘bilgi
yarışması’ yaptık. Coşkulu ve bir o
kadar verimli geçti, bilgilerimizi taze-
lemiş olduk. Sohbet için biraraya gel-
miştik ki haberlerde ‘askeri darbe’ gi-
rişimleri ve istanbul trafiğinin kapatıl-
ması, köprülerin tanklarla trafiği ka-

patması duyumları hepimizi hareket-
lendirdi. Herkesin ilk aklına gelen yer
kendi mahallelerimiz oldu. İlerleyen
saatlerde semaverde demlediğimiz ça-
yımızı içtik ve sohbet ettik.

7-Gün: Kampımızın 7. gününe açı-
yoruz gözlerimizi her zaman ki disipli-
nimizde saat 7.00'da. Yine dolu dolu
bir güne başlıyoruz hep birlikte. Kampın
sonlarına yaklaşmanın hem heyecanı
hem burukluğu var üzerimizde. Aynı
zamanda her grubun kamp sonu faali-
yetleri için yaptığı hazırlıkların hızı ve
coşkusu da artıyor tabi. Günde iki defa
çalışma almaya başlıyor gruplar artık.
Sağlam bir kahvaltıdan sonra okuma-
larımıza başlıyoruz hızla. Okumadan
sonraki konumuz gençliği nasıl örgüt-
leyeceğiz? oluyor. Anadolu’da ve İs-
tanbul’daki üniversitelerin koşullarını,
öğrencilerin sorunlarını genel olarak
politikalarımızı konuştuk. Daha sonra
mıntıka ve çadır temizliğimizi hallettik.
Vee sıcaktan bunalanlar kendini denizde
buldu. Kalanlar da sahilde kitap oku-
yarak gölgede bağlama çalarak geçirdi
vakitlerini, öğle yemeğinde Emine ab-
lamızın pişilerini yemeğe oturmadan
önce. Öğle yemeğinden sonra Sakar-
ya’dan özgür tutsaklarımız Ozan ile
Çatağay’a mektuplarımızı yazdık. De-
nize girip çıkanlar, grup çalışmasını
yapanlar oldu. Denize giren bir arka-
daşımız yüzerken ayağından sakatlandı,
onu hastaneye götürdük, neyseki 2 saate
kalmadan aramıza sağlıklı bir şekilde
geri döndü. Sonra oturduk vampir köylü
oynamaya. Ama sayımız bu oyun için
bir hayli fazla olduğundan kısa süre
sonra oyunu bitirip voleybola geçtik.
Bulgar dostlarımız Stephan ve Mitko
da voleybolda bize eşlik ettiler. Akşam
yemeğinden sonra 1971 yapımı Şerif
Gören yönetmenliğindeki "Ağıt" filmini
izledik. Yılmaz Güney'in bu filminde
açlıktan yoksulluktan düzenden kaçmak
için dağa çıkan eşkıya Çobanoğlu’nun
yaşadıklarını gördük, gece nöbette uyu-
yan kuralsızlık yapan eşkıyanın ceza-
landırılması, yaralı yoldaşlarını kurtar-
mak için kendilerini tehlikeye atması
gibi değerlendirmeler yaptık. Filmden
sonra Karadeniz ezgisinde kısa bir
horon faslından sonra günü iyi geceler
dileklerimizle bitirdik.

Kampımızda Dayanışmayı, Umudu, Bilinci ve Birlikteliği Büyüttük
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AKP’nin Polisi Katil Düşkün Ve Ahlaksızdır
İşkence ve Tacizlere Karşı Dev-Genç Saflarına
Hatay Liseli Dev-Genç’liler bir arkadaşlarının polis

tarafından kaçırılması ile ilgili 25 Temmuz’da bir açıklama
yayınladı. Açıklamada şöyle denildi: “Hatay’da bir Liseli
Dev-Genç’li  AKP’nin eli kanlı katil, tecavüzcü polisleri
tarafından kaçırıldı. 24 Temmuz’da sabah 10.00’da
Armutlu mahallesine gelirken ahlaksız polisler tarafından
yolu kesilip bizimle geliyorsun diyerek arabaya binmesi
söylendi. Liseli Dev-Genç’li arabaya binmeyeceğini söy-
leyince silahını çıkarıp seni öldürürüz diyerek zorla
arabaya bindirmişlerdir. Arabaya bindirildikten sonra
yüzü maskeli polisler tarafından ıssız bir yere götürülm-
üştür. Kaçırıldığı yerde hem fiziksel hem de sözlü
işkenceye uğramış ve taciz edilmiştir. İşbirlikçilik tek-
liflerini kabul etmeyen liseliyi korkutarak yıldırmaya
çalışmışlardır. Ahlaksız polislerden biri Liseli Dev-
Genç’linin önünde soyunup sapıkça sözler söyleyerek
“bir daha Armutlu’ya gidersen tekrar kaçırıp tecavüz
ederiz, zaten senin çevrendekileri de kaçıracağız ve
tecavüz edeceğiz” diyerek tehditlerde bulunmuşlardır.
Liseli Dev-Genç’liye foto montajla yaptıkları gerilla gi-
yimli, silah tutan fotoğrafları gösterip “bu fotoğrafları
savcıya verip seni tutuklatırız” demişlerdir. Sonrasında
“bugün olanları sakın kimseye anlatma bunların bir
yerlerde yazdığını da görmeyelim yoksa tekrar kaçırırız
zaten bizden şikayetçi de olamazsın artık her şey bizim
elimizde” demişlerdir. 

Katil polisler kafalarına kar maskeleri geçirmişlerdir
birisi ise orada kar maskesini çıkarmıştır şekli ise orta
boylu sarışın kıvırcık saçlı renkli gözlüdür basın açıkla-
malarına gelen bir tecavüzcü katildir. Oligarşinin darbe
bahanesiyle getirdiği OHAL yasası ile pervasızlaşan
AKP’nin katil polisleri “bu günden sonra böyle isim ve-
rerek bunu da alıp tecavüz edeceğiz şunu da alıp kafasına
sıkacağız “ diyor.

AKP ve onun katil polisleri yönetememe krizinin de-
rinleşmesiyle çıkardığı baskı yasaları ile daha da perva-
sızlaşmıştır ve önüne gelene tehditler savurmakta ve ka-
çırmaktadır. Bu ahlaksızlıkların yapılması bizi şaşırtma-
mıştır, çünkü bizler AKP’nin Amerika’nın işbirlikçisi
olduğunu ve onun polisinin Manukya’nın çocukları ol-
duklarını bir kez daha göstermiştir. Antakya’da katil
polisler 16 yaşındaki bir liselinin önünde düşkünleşmiş
belki de kızı yaşında olan birisinin önünde bunu yapmıştır.
Bu işkenceyi “Vatanı” korumak adına mı yaptınız, yoksa
babanız Amerika, ananız olan Manukyan ve onların dev-
şirmesi AKP için mi!? Ki biz onlar için yaptığınızı bili-
yoruz... Vatanı satan sizlersiniz tekellere peşkeş çeken
sizlersiniz.

Dev-Genç’liler bu ülkede adalet için Şafak ve Bahtiyar
gibi adaletsizlik saraylarınızı basanlardır.

Dev-Genç’liler bu ülkede hesap sorma bilinciyle iş-
kencehanelerinize Elif Sultan gibi girenlerdir.

Dev-Genç’liler bu ülkede Hasan Selim komutan gibi
silah kuşananlardır.

Dev-Genç’liler bu ülkenin bağımsızlığı için savaşan
ve şehit düşenlerdir.

AKP’nin katil polisi bu yüzden her zaman Dev-
Genç’lileri işkencelerle tacizlerle yıldırmaya çalışıyor.

Dev- Genç’liler şimdi işkencehanede Sevgi Erdoğan,
Yunus Güzel olmaktır. Adalet için daha çok örgütlenmeye,
mücadele etmeye, faşist Cuntaya ve faşist AKP’ye karşı
savaşı büyütmeye…”

İzmir’de Liseli
Dev-Genç Odası
Hazırlandı

Halk Cepheliler,
Yamanlar ‘da bulunan
dernek içinde Liseli
Dev-Genç odasını ha-
zırladılar.20 Tem-
muz’da Liseli Dev-
Genç odası için duvarlar boyandı, hazırlanan afişler
coşkuyla asıldı. Ve oda temizlenerek kullanıma hazır
hale getirildi.

OHAL'inizi Tanımıyoruz
Baskılar Bizi Haklı Mücadelemizden
Vazgeçiremeyecek

Dev-Genç Kadıköy Meydanı'nda 25 Temmuz'da
yapılan gözaltılarla ilgili aynı gün bir açıklama yaptı.
Açıklamada şöyle denidi: "25 Temmuz’da  Kadıköy’de
iki Dev-Genç’li Züleyha Aybay ve Görkem Özdal masada
gözaltına alındı. Baskılar ve olağanüstühal’e  rağmen
masamızı açtık. Hiç bir baskı, OHAL bizi yıldıramadı,
yıldıramaz. Bizler Dev-Gençliyiz… Bu baskılarınızı 46
yılık tarihimizden biliyoruz. Ne cuntanız bizi yıldırabildi
ne de katliamlarınız biz her saldırıya karşı saldırıyla
karşılık vermesini bildik. Ve bu saldırılarınıza karşıda
saldırıyla cevap vereceğiz. Dev-Genç’lilere ne kadar
saldırırsanız saldırın o masayı eninde sonunda açacağız
OHAL’inizi tanımıyoruz. Kadıköy polisini uyarıyoruz.
Arkadaşlarımızın başına gelecek en ufak şeyden Kadıköy
polisi sorumludur."

Alibeyköy’de Liseliler Söyleşi Yaptı!
Alibeyköy'de Liseli

Dev-Genç'liler 26 Tem-
muz'da toplanarak söyleşi
yaptı. Söyleşide liselilerin
gelecekte ne olacakları,
devrimcilerle tanıştıktan
sonra hayatlarında neler
değiştiği soruları soruldu.
Söyleşide umudun çocuğu
Berkin Elvan da anlatıldı.
Söyleşiye 5 kişi katıldı.
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Ankara'da Adalet talebiyle süren
Açlık Grevi günlüklerini yayınlıyoruz. 

20.Gün-21 Temmuz
Bugün ziyaretimize TAYAD’dan

bir baba geldi. Açlık greviyle ilgili
sohbet ettik. Sonra da son süreçle
ilgili düşüncelerimizi karşılıklı ifade

ederken o sırada İşçi Hare-
keti'nden 2 arkadaşımız da
geldi ve sohbetlerimizi hep
birlikte sıcak bir havada dü-
şüncelerimizi ifade etmeye
çalıştık.

22.Gün
TAYAD’lı bir abimiz zi-

yaretimize geldi. Açlık gre-
vimizle ilgili sohbet eder-
ken 12:30'da mahalleden

arkadaşlar geldi onlarla birlikte soh-
betimize devam ettik. Mühendislerden
açlık grevine bir arkadaşımızda ka-
tıldı. Saat 14:00 sularında Halkın
Hukuk Bürosu’ndan bir avukat ar-
kadaşımızda bizleri ziyaret etti.

23.Gün
Mahalleden arkadaşlar

ziyaretimize geldi. Bu ar-
kadaşların haricinden avu-

kat arkadaş geldi.14:20’de ise İstanbul
Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul
Şube Sorumlusu ziyaretimize geldiler.
Kendisiyle açlık grevi hakkında soh-
bet ettik. Mücadelemizde başarılar
dilediler ve yanımızdan ayrıldılar.
Akşam üzeri Devrimci İşçi Hareke-
ti’nden bir arkadaşımız bizi ziyarete
geldi.

24.Gün
Sabah erken saatlerinde TA-

YAD’tan Mehmet Yılmaz amcamız
bizleri ziyaret etti. Bugün ziyaretimize
hep TAYAD’lı babalar geldi sanki
birbirileriyle anlaşmış gibi peşpeşe
geldiler. Onlarla sohbet etmek de
inanın çok zevkli oluyor.

Umudun Türküleri
Umudun Korolarıyla
Büyümeye Devam Ediyor

Altınşehir’in Şa-
hintepe Mahalle-
si'nde Liseli Dev-
Gençli’ler 24 Tem-
muz'da Grup Yorum
Altınşehir Korosu
için bildiri ve afiş
çalışması yaptı. 50
adet afiş ve 100 adet
bildiri duvarlara ya-
pıştırıldı. 60 adet
bildiri halka dağıtı-
larak koroya katılım
çağrısı yapıldı. Öğle
saatlerinde başla-

yan, halkın olumlu tepkiler verdiği çalışma
20.00’de  bitirildi.

ÇÇocuklarımızla Birlikte
Bir Gün Zaferi de Çizeceğiz

Armutlu Cemevi'nde 23 Temmuz'da ma-
hallenin çocuklarıyla resim çizme faaliyeti
yapıldı. Bir saat süren çalışmada  mahalleden
yaşı küçük ama yüreği  kocaman 8 çocuk
katıldı.  Diledikleri gibi boya kalemleriyle
resim yapan çocuklar böyle faaliyetlerin daha
fazla yapılmasını istedi.

Duvarlara Umudu Nakşediyoruz
Gazi  Liseli Dev-Genç  9 Temmuz'da umudu Gazi duvarlarına

nakşetmeye devam etti. Liselilerin bununla ilgili yaptığı açıkla-
mada: "Bütün liselileri savaşı büyütmeye çağırıyoruz! Bütün li-
selileri umudu büyütmeye çağırıyoruz!" denildi.

Tecrit’i Mektuplarımızla Kıracağız
Tutsaklarımızı Özgürleştireceğiz

Malatya Liseli Dev-Genç 26 Temmuz’da, Dersim’de 30
Mart’ta komplolarla tutuklanan Liseli Dev-Genç’li Neslihan
Albayrak’ın serbest bırakılması için ve tecrit zulmünü parçalamak
için mektup kampanyası başlattı. Kampanya çerçevesinde lise
ve üniversite öğrencileri ile tutuklu bulunan Neslihan için
mektup yazarak başlandı. Ve “Özgür Tutsaklarımıza mektupla-
rımızla destek olacağız tecrit zulmünü yeneceğiz. Mektup kam-
panyamız devam edecektir…” denilerek halk desteğe çağrıldı.

Adalete Aç Olanlara Adalet Olacağız
Halkımızı Adaletsiz Bırakmayacağız

Düzenin Yozlaştırmalarına Karşı Gelin
Halk Sanatçısı Olun

Malatya Halk Cephesi 27 Temmuz’da Malatya Grup Yorum
Halk Korosu kurma çalışmalarının başladığını duyurdu. Yoğun
katılım talebinin olduğu Halk Korosu çalışmaları Eylül ayında
başlayacak. 

Baskılar, Gözaltılar Bizleri Yıldıramaz
Elâzığ’da 25 Temmuz’da Elazığ’dan Dersim (Pertek )'e giden

Halk Cepheli Volkan Baranın içinde bulunduğu araç keyfi olarak
durduruldu. Hakkında yakalama emri olduğu ifade edilerek
jandarma polis karakoluna götürüldü. Sabah mahkemeye çıkarılıp
ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.  
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İdil Halk Tiyatrosu Oyuncuları
Veysel Şahin ve Gamze Şenyiğit ile
“Bedreddin’den Berkin’e Hakikat
Savaşı Sürüyor” oyununa ilişkin rö-
pörtaj...

Yürüyüş: Bedrettin oyununu sah-
nelediğiniz yerlerde izleyenler üze-
rinde nasıl bir etki yaratıyor?

Veysel Şahin: “Bedreddin'den
Berkin'e Hakikat Savaşı Sürüyor”
adlı oyunumuzu daha iki mahallede
oynadık ve şu an için gerçekten de
çok sınırlı bir kitleye ulaşabildiğimizi
düşünüyorum. Halktan aldığım iz-
lenimlerin neredeyse yüzde yüzü
olumlu. Verilen emeği de takdir edi-
yorlar, ortaya konulan oyunu ve
oyunculukları da... Bizim amatör ru-
humuzu ve örgütlü sanatçılar oldu-
ğumuzu bildiklerindendir belki bu
mütevazı değerlendirmeler ama böyle
olsa dahi, anlatımlardan çıkardığım
kadarıyla, kostümleriyle, danslarıyla,
içeriğindeki tarihsel gerçeklerle ve
Bedreddin hareketinin günümüzle
bağının Berkin'le kurulmuş olmasıyla,
oyunun bütünü insanları olumlu yön-
de etkilemiştir diyebiliyorum rahat-
lıkla... Bir diğer nokta, hemen her-
kesin oyunla ve oyuncularla ilgili
eleştiri ve önerilerde bulunması. Bu
da halkla olan güçlü bağını gösteriyor
oyunumuzun...

Gamze Şenyiğit: "Bedreddin'den
Berkin'e Hakikat
Savaşı Sürüyor",
İdil Kültür Merke-
zi- İdil Halk Tiyat-
rosu'nun ilk uzun
oyunuydu.. İlk ol-
masının verdiği ek-
siklikler vardı el-
bette ama izleyici-
lerimiz oyunumuz-

dan memnun olarak ayrıldılar ve bizi
daha sonraki oyunlara taşıdılar, motive
ederek.. "Demek ki biz de böyle iki
perdelik böyle uzun hatta dönemsel,
kostümlü, danslı oyunlar yapabili-
yormuşuz." dediler.. Evet oyun onların
oyunuydu ne de olsa  biz halk tiyat-

rosuyduk.. İlk oyunumuzun, Berkin'in
mahallesinde ve açık alanda sergi-
lenmesi de daha bir mutluluk verdi
izleyenlerimize.. Açık alanda oyun
sergilemek bütün güzelliğinin yanında
gerek oyuncu gerekse izleyici açı-
sından fiziki birçok olumsuzluğu da
yanında getiriyor kuşkusuz.  Açık
alanda dikkat dağıtan birçok etken
var örneğin.. Bu engellere takılmadan
oyunumuzu en iyi şekilde icra etti-
ğimizi söylediler; onlar da pür dikkat
bizi izleyerek bize yardımcı oldular
fazlasıyla..

Oyun sayesinde, Şeyh Bedreddin
ve onun müritlerinin kurduğu "ortak
yaşamı, hakikat düzenini" ilk kez
duyanlar oldu.. "Komünal yaşam,
1400'lü yıllarda vücut bulduysa pekala
bugün de gerçekleşebilir." diyerek,
umut dolu ayrıldılar aramızdan ve
gerek Şeyh Bedreddin'i gerek dönemi
okuyup araştırma gerekliliği hissettiler
kendilerinde.. Bizim için de en önemli
çıkarım buydu aslında, ortak yaşamın
bu topraklarda ezilen halkların yüz-
yıllardır en büyük özlemi olduğunu
söylemek.. Bunu gerçekleştirmek
için yüzyıllardır verilen mücadele
bizlere de güç katıyor, bizim ki bir
düş değil bir ütopya değil diyebilmek..
Ve bir tiyatro oyunuyla "Gücümüzü
halkımızdan alıyoruz!" sözümüzün
ne kadar gerçek ve ne kadar eskilere
dayandığını göstermek... 

Yürüyüş: Oyuna nasıl hazırlan-
dınız? Kollektif çalışma ve dayanışma
nasıl şekillendi?

Veysel Şahin: Benim oyun ha-
zırlığından hapishanedeyken haberim
oldu. Yalnızca bulunduğum hapis-
haneden değil diğer tüm hapishane-
lerden de oyun için senaryo yazmaları
istenmişti. Biz de yazmaya başla-
mıştık. Yani oyunun ilk adımları ha-
pishanede atıldı diyebiliriz. Tabi dı-
şarıda da arkadaşlarımız bir yandan
başka sanatçı dostlarımızdan, yakın
çevremizden, bu işle ilgili ilgisiz
tüm tiyatroseverlerden oyuna katkı-
larını istemişlerdi. Bu enerji giderek

yayıldı elbette ve
sonra senaryolar
geldikçe, bunların
harmanlanmasına
geçildi. Dışarıda
bir senaryo komi-
tesi kuruldu, onlar
uzun uzadıya ça-
lıştı, tüm senaryo
taslaklarını göz-
den geçirdi ve senaryoya son halini
verdi. Artık sıra oyuncu kadrosunu
kurmaya gelmişti. İdil halk Tiyatro-
su'nun zaten bir oyuncu ekibi vardı,
buna yeni yeni oyuncular eklenmesi
gerekiyordu. Deyim yerindeyse dört
bir yana haber salındı ve oyunda yer
almak isteyenlere çağrı yapıldı. Daha
önce bu işle ilgilenmemiş, hayatında
hiç sahne tozu yutmamış olanlar da
geldiler, amatörce tiyatro yapanlar
da... Kolektivizm en büyük silahı-
mızdı yine her zamanki gibi. Rejiyi
de, oyuncu eğitimini de, dansları da
kolektif emekle ortaya çıkardık. Oyun
müziğini müzisyen dostumuz Barış
Güney besteledi, o da bu kolektif
emeğin içerisine kendi ruhunu, eme-
ğini katmış oldu... Mütevazı deko-
rumuzu ve kostümlerimizi, ya çok
az bir paraya ya da bedelsiz elde
ettik ki bunların hepsini normal piyasa
koşullarında almaya kalksaydık al-
tından kalkamazdık. Tanıdıklarımız,
dostlarımız, bizi sevenler burada dev-
reye girdiler ve kendilerinden bir
şeyler kattılar oyuna, teşekkürler edi-
yoruz onlara bir kez daha... Provalar
için sahne gerekiyordu, belediyelerden
yardım aldık, salonlarını kullandık.
Defalarca kez salon dolaştık, aylarca
sürdü provalarımız... İşte bu uzun
ve emeğe dayalı zorlu süreçte hep
birileri oldu yanıbaşımızda. Tiyatro
Simurg'un sevgili yönetmeni, abimiz
Mehmet Esatoğlu rejide yardımımıza
koştu örneğin. Salon sıkıntısı yaşadık,
Avcılar Kemal Bozan Kültür Merkezi
bize haftalarca sahnesini açtı sonra.
Buna benzer daha onlarca örnek ya-
şandı; dayanışmanın en güzel örnek-

“Ve Bir Tiyatro Oyunuyla "Gücümüzü Halkımızdan Alıyoruz!"
Sözümüzün Ne Kadar Gerçek ve Ne Kadar Eskilere

Dayandığını Göstermek...”

Veysel Şahin

Gamze Şenyiğit
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leriydi bunlar.
Gamze Şenyiğit: Ben tiyat-

roya dans konusunda elimden
geldiğince destek vermek adına
girdim ama gerek kostüm gerekse
müzik çalışmalarında da ihtiyaç
olduğunu fark ettim ve bu alanda
da gönüllü olabileceğimi belirt-
tim.. Daha öncesinde de halk
oyunları ile ilgili kostüm araştır-
malarımız olmuştu. Bunu tiyat-
roya nasıl taşıyabiliriz ne kadar yar-
dımcı olabilirim derken elimizden
geleni değil daha fazlasını yapmamız
gerektiğini anlattı bana İdil Halk Ti-
yatrosu.. Gerçekten faşizm koşulları
altında sanat yapmak, politik tiyatro
yapmak bütün ekip arkadaşlarımızı
aynı sorumluluğun altına sokmuş
oldu.. Oyun müziklerinde sanatçı
dostumuz Barış Güney ve Grup Yo-
rum bizden emeğini esirgemedi. Kos-
tümlerle ilgili uzun süre dönem araş-
tırması yaptık, kostüm tasarım ve
sanat tarihcisi arkadaşlarımızı bulduk..
Kostümlerin çok az bir kısmını ken-
dimiz dikebildik diğer kostümlerimizi
bizlere sevgili arkadaşımız Yasemin
Alyeşil temin etti fakat bunların hiç-
biri oyuncular için özel olarak dikil-
mediğinden onların tadilatı uzun süre
aldı ikinci oyuna kadar sürdü bu
hummalı çalışma.. Dediğimiz gibi
eksiklerimiz çoktu her oyunda böyle
böyle pişeceğiz elbet.. 

Müziklerde de dönemi daha faz-
lasıyla yakalamak isterdik ama  kısıtlı
imkanlarla bunu gerçekleştiremedik,
elimizdeki müzikleri sahnelere uyar-
lamak için uykusuz kaldığımız geceler
oldu. Dekorda da eksik kaldığımızı
oyun sergilendikten sonra fark ettik
onu da diğer oyunlara kadar tamam-
lamama kararı aldık. Ama oyunu

oluşturan en ufak parça da bile eki-
bimizin binbir emeği var. 

Yürüyüş: Oyun ya da hazırlıklar
sırasında yaşadığınız çarpıcı olaylar
nelerdir?

Veysel Şahin: Oyunu iki kez ser-
giledik, ikisi de açık havadaydı ve
biz iki perde olarak oynayacağımız
oyunu zaman sorunu nedeniyle hiç
ara vermeden oynadık. Buna rağmen
yaklaşık 2,5 saat süren oyunumuzu
büyük bir özveriyle çıt çıkarmadan,
belki de evet belki de tuvalete git-
meden izledi halkımız. Bu bence
emeğe saygıydı, kendilerine teşekkür
ediyoruz. Benim için çok çarpıcı bir
örnektir bu....

Oyunumuzda gördüğümüz çarpıcı
örneklere gelince öncelikle ekibimizle
başlamak isterim; çoğumuzun tiyatro
oyununda yer almak bir tarafa daha
öncesinde sahne deneyimi bile ol-
mamıştı. Buna rağmen kaba tabiriyle
kimse sahnede kalmadan oyununa
devam etti. Oyunda dekor ve kostüm
görevlileri yine oyuncu arkadaşları-
mızdan oluşuyordu. Yani dekoru ta-
şıyan, kostüme yardım eden  arka-
daşlarımız aynı zamanda bi sonraki
sahne için kostüm değiştirip sahnede
rol alacaktı.. Tüm bunlar düşünül-
düğünde oyununun kesintiye uğra-

madan devam etmesi tiyatro adına
da çarpıcı bir örnektir.

Yine oyun ekibimizle devam
edecek olursak, ekipte oyunumuzu
neden kapalı salona taşımadığımız
ve açık alanda neden bu kadar ıs-
rarcı olunduğumuz soruları gün-
deme geldi sık sık. Bu bakış açı-
sıyla, halk tiyatrosunu tam olarak
içselleştiremediğimizi görmek be-
nim için en çarpıcı durumdu as-

lında.. Ama İdil Halk Tiyatrosu bir
okuldu, bu okuldan mezun olmak
zaman ve emek isteyen bir durumdu..
Açık alanlarda, mahallelerimize oyu-
numuzu taşımak daha fazla insanı-
mıza nasıl ulaştırabilirsek onun yol-
larını aramak, bunu yeri geldiğinde
kapalı salonlarda yapacağımızı be-
lirtmek bize öğretecekleri arasındaydı.
Halkımız her şeyde olduğu gibi bir
tiyatro oyununu da en güzel şekilde
izlemeye layık olduğunu ama ihtiyaç
ve koşullarımıza bakmadan önümüze
koyduğumuz her hedefin bizi idea-
lizme taşıyacağını duvarlarımıza
çarpa çarpa söyleyecekti..

İzleyicilerimiz tek tek bize de-
ğerlendirmede bulundular  her iki
oyunumuzu oyun  arası vermeden
gerçekleştirdik buna rağmen yerle-
rinden kalkmadan pür dikkat bizi iz-
lediler.. Oyun arasında bizleri alkış-
larken bile itina gösterdiler bu duruma
dikkatimizi dağıtmaktan korktular
farkındaydık. Onların bu özverili
tavrı bizi daha iyisini yapmaya yön-
lendiriyor şüphesiz  bizi izleyen her-
kese çok teşekkür ediyoruz. Ve oyu-
numuz daha geniş kitlelere ulaşması
için herkesi daha özenli daha özverili
daha kolektif elimizden geldiği değil
daha fazlasını göstereceğimiz bir ça-
lışmaya davet ediyoruz..

Mahallelerimizin
Yozlaştırılmasına
İzin Vermeyeceğiz!

Çayan: Çayan Mahallesi içinde
dolaşan sapık 22 Temmuz'da  6 ya-
şındaki kız çocuğunu taciz ederken
Cepheliler tarafından yakalandı. Ya-
kalanan sapık, Cepheliler tarafından
cezalandırıldı.  Yapılan açıklama-
da:"Çayan Mahallesi'nde uyuşturu-

cuya, fuhuşa, kumara, çeteleşmeye,
sapık ve namussuzlara izin verme-
yeceğiz. Düzenin mahallemizi yoz-
laştırmasına, kirletmesine izin ver-
meyeceğiz." denildi.

Alibeyköy:Mahalle halkının şi-
kayet etmesi üzerine küçük ve genç
kızlara tacizde bulunan genç bir kişi
Alibeyköy Cephe Milisleri tarafından
takip edilerek yakalandı. 12 Tem-
muz'da Akşemsettin Mahallesi  Barış

Manço Parkı’na götürülen sapığın
suçları halka açıklandı. Cepheliler
tarafından  suçları halka anlatılarak,
ajitasyon çekilip halka teşhir edildi.
Milisler tarafından dövülerek ceza-
landırıldı. Karadolap Mahallesi'nde,
21 Temmuz'da Cepheliler halkın
matbaası olan duvarlara 8 adet ya-
zılama yaptı. Aynı zamanda faşist
yazılamaları silindi ve pankartları
söküldü.
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Lübnan’da, İsrail Siyonizmi ve
emperyalizme karşı direniş güçlerin-
den Hizbullah örgütünden, Arap Dev-
letleriyle İlişkiden Sorumlusu Şeyh
Hasan İzzeddin ile yaptığımız röportajı
yayınlıyoruz...

Yürüyüş Dergisi (El Mesiyra) Su-
riye Temsilciliği: Öncelikle hoşgel-
diniz, kendinizi biraz tanıtabilir mi-
siniz?

Hasan İzzeddin (Hizbullah):
Merhaba, adım Şeyh Hasan İzzeddin,
Arap devletleriyle ve orada bulunun
örgütlerle ilişkiyi geliştirmekle so-
rumluyum.

Yürüyüş Dergisi (El Mesiyra) Su-
riye Temsilciliği: Öncelikle şunu sor-
mak istiyoruz. Ortadoğu’da iki şey
gerçekleşiyor. Bir tanesi Suriye’de
zafer ardına zafer gerçekleşirken
diğer taraftan emperyalistlerin ve
özellikle AKP’nin Ortadoğu’daki po-
litikası çöktü. Ve Suriye’de gerçekleşen
katliamlar Türkiye’de de olmaya baş-
ladı. Bu siyasi gelişmeyi bize değer-
lendirebilir misiniz?

Hasan İzzeddin (Hizbullah): Bis-
millahirrahmanirrahim… Kim zehri
üretip kullanırsa bu hayatın bir gerçeği
eninde sonunda o zehri kendisi içer.
Türkiye Devleti baştan beri Filistin
ve Lübnan mücadelesini destekleyen,
mücadelenin yanında duran Suriye’yi
parçalamak, maddi ve siyasi olarak
yok etmek için işbirlikçi katilleri yani
İŞİD, El Nusra vb. benzer terör örgüt-
lerini maddi, siyasi ve askeri olarak
destek vermiş ve Amerika’nın Orta-
doğu’daki çıkarlarının, politikalarının
baş destekçisi ve ortağı olmuştur. 

Yürüyüş Dergisi (El Mesiyra) Su-
riye Temsilciliği:  Ortadoğu’da mü-
cadeleyi yok etmek için Türkiye yö-
netimi neden bu rolü üstlendi? Kendisi
İslami hareketlerin temsilcisi mi?
Amacı dolaylı yollardan İran’a karşı
mücadele midir? 

Hasan İzzeddin (Hizbullah):
Maalesef üzülerek söylüyorum Suri-
ye’de olaylar patlak vermeden önce
birçok kesim Suriye ile Türkiye ara-
sında olumlu ilişkiler olduğunu göz-

lemliyorlardı. Suriye Cumhur-
başkanı Beşşar Esad 80’lerden
beri ilk kez ziyaretini gerçek-
leştirdiğinde olumlu ilişkiler
gözlemleniyordu.  Suriye’de
gerçekleşen doğrusunu söylemek
gerekirse nedeni Ortadoğu’ya
karşı uygulanmaya çalışılan em-
peryalist projeler ve bunun bir
kolu Arap Baharı ve iktidara
gelen yeni yönetimlerin çıkar-
larıdır. Bir sonraki sorun ise
Türkiye’nin Ortadoğu siyaseti
ve Amerika ve İsrail’in ve NATO’ya
karşı ortak stratejik çıkarlarıyla uyum-
ludur. Bu çıkarlarla görev aldı amacı
Ortadoğu’nun temsilcisi olma mis-
yonunu üstlenme ve gerici hareketi
büyütme ve destekleme.

Yürüyüş Dergisi (El Mesiyra) Su-
riye Temsilciliği: Ortadoğu’da em-
peryalist ülkelerin üretimiyle gerçek-
leşen sözde devrim hareketlerinin dı-
şında bugün Türkiye halkları gerçek
bir devrimci mücadele yürütüyor. Bu
mücadeleye nasıl bakıyor ve destek
sunuyor musunuz? Ayrıca AKP tara-
fından Türkiye’nin Güneydoğu Ana-
dolu’da Kürtlere karşı gerçekleştirilen
katliamlara karşı tavrınız nedir?

Hasan İzzeddin (Hizbullah): Hiç-
bir ülkenin iç işlerine karışamayız.
Ama tabi ki orada halkın yaşadığı
katliamları, baskıyı onaylamıyoruz.
Sadece Türkiye’de değil hangi ülkede
olursa olsun halkların kendi hakları
için verdiği mücadelenin her zaman
yanındayız.

Yürüyüş Dergisi (El Mesiyra) Su-
riye Temsilciliği: Suriye Devleti şimdi
onlarca ülke ve bunun başında Tür-
kiye’den giren ve Türkiye Devletinin
desteğini alan teröristlere karşı kendi
vatanı savunmaktadır. Siz bu siyasi
durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Hasan İzzeddin (Hizbullah): Siz-
lere söyledim Suriye Amerika’nın
Ortadoğu’ya karşı koyduğu projelerin
hedefi durumundadır. İlkin Suriye
Devleti işbirlikçi terör gruplarına karşı
ve bunun başında IŞİD, El Nusra vb.
örgütlere karşı mücadelede kendini

kanıtladı. İkincisi işbirlikçi terör ör-
gütlere karşı İran, Irak ve Hizbullah’la
ve başka kuvvetlerin ortak mücade-
leyle önemli adımlar kaydetti. Son
olarak savaş meydanında önemli iler-
lemeler ve başarılar sağladı. Bu za-
ferlerle önemli şehirleri ve yolları al-
ması Türkiye sınırına yaklaşması ve
Türkiye Devletinin işbirlikçilere yar-
dım yolları daraldığı için askeri olarak
müdahale etmiş ama tabi ki bir başarı
elde edememiştir. Bu da Türkiye Dev-
letinin siyasetinde değişime neden
oldu. Suriye ordusunun IŞİD, El Nusra
ve diğer işbirlikçi örgütlere karşı ka-
zandığı önemli başarılar dengenin
Suriye Devleti lehine dönmesini sağ-
ladı. Bu başarılarda Rusya’nın önemli
bir etkisi vardır. Ve tabi ki bu zaferler
işbirlikçi örgütlerin ateşkes ilan et-
mesini zorladı. İşbirlikçi örgütlerden
% 90’nının ateşkesi kabul etmesi baş-
tan beri onları destekleyen Amerika,
Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar
devletinin projelerinin suya düştüğünü
ve gerçekleşemeyeceğini göstermiştir.
Bu barış görüşmelerinin netice vermesi
umuyoruz.  Bu barış görüşmeleri doğ-
ru bir raya oturtulursa sonuç verece-
ğine inanıyoruz. Evet barış görüşme-
lerinin ciddi sorunları ve sorumlu-
lukları var ve bir sonuca varmak için
fazla zamana, tartışmaya ve görüş
alışverişine ihtiyaç var. Muhalif ör-
gütlerin bazıları aynı fikirde değil,
bazı örgütlerde adları var kendileri
yok. Bu durum barış görüşmelerinin
uzamasına neden oluyor. Ama ben
inanıyorum ki Suriye’de vatansever
muhalif örgütlerin bu barış görüşme-
lerinde önemli bir rolleri ve etkileri

“Bizi Terör Listesine Koymaları Bizi Korkutmadı; Bu Bizim Doğru
Mekanda Durduğumuzu ve Doğru Yolda İlerlediğimizi Gösterir”
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olacak. Ve bu süreç Suriye içinde ka-
nunları yapmaktan tutun, meclis, cum-
hurbaşkanı seçimi, örgütlerin kurul-
masına dönüp anayasa düzenlemeleri
vb. durumlar zamanla rayına otura-
caktır.

Yürüyüş Dergisi (El Mesiyra) Su-
riye Temsilciliği: Anlattığınız bu ge-
lişmeler Türkiye’nin Ortadoğu’daki
rolünün sonu anlamına mı geliyor?

Hasan İzzeddin (Hizbullah): Ha-
yır, bunu diyemeyiz. Çünkü Türki-
ye’nin Ortadoğu’daki rolü sadece Su-
riye’yle sınırlı değildir. Ama tabi ki
Türkiye’nin işbirlikçilere yaptığı des-
teği kısıtlayan bir gelişmedir.

Yürüyüş Dergisi (El Mesiyra)
Suriye Temsilciliği: Bu yaşanan ge-
lişmeler Erdoğan’ın hem içerde hem
de Ortadoğu’yla ilgili siyasetinde sü-
rekli değişime gitmesine bir etken
mi? 

Hasan İzziddin (Hizbullah):
Amerika’yı masum göstermemeliyiz
Suriye’de ve yaşanan birçok olayda.
Amerika bu yaşananların planlayıcı-
sıdır. Türkiye ve Suudi Arabistan sa-
dece bir koludur. Asıl sebep Ameri-
ka’dır.  Erdoğan olayların başından
beri Beşşar Esad’ın bir iki ayda gi-
deceğini söylüyordu. Ama Cumhur-
başkanı Beşşar Esad ve ordusu hala
ayakta. Ve kim gerçekleşmesi imkânsız
projeler ortaya koyarsa sonunda kay-
betmeye mahkûmdur. Erdoğan ve
Suudi Arabistan’a olan budur. Ve
bana sormadan önce cevap vereyim.
Hizbullah’ın Arap Birliği tarafından
terör listesine konmasının bir nedeni
de budur. Çünkü bir bakıma Suri-
ye’deki siyasetlerinin başarısızlığa
uğramasının bir faktörü Hizbulllah’tır.

Yürüyüş Dergisi (El Mesiyra) Su-
riye Temsilciliği: Hizbullah Arap Bir-
liğinin kendisini terör listesine koy-
masını nasıl görüyor? Emperyalizmin
de bir terör listesi var. Ve Türkiye’de
mücadele yürüten DHKP-C’yi de
terör listesine koydu. Bu durumlara
karşı bakışınız nedir?

Hasan İzzeddin (Hizbullah): Ön-
celikle şunu söyleyeyim bu karar saç-
ma bir karar. Hizbullah’ın Arap Bir-
liği’nden bir beklentisi yoktur. Hiçbir

bir zaman ondan bir talebi olmamıştır.
İsrail’e karşı 2006’da yapılan savaşta
Seyyid Hasan Nasrallah Arap Birli-
ği’ne bir açıklamasında, “Bizler sizden
hiçbir şey istemiyoruz. Bizlere yük
olmayın da başka bir şey istemiyoruz”
dedi. Arap Birliği gündeminde zaten
İsrail’e karşı mücadele yoktur. Ger-
çekten mücadeleyi savunuyor olsalardı
ilk önce Filistin’e gidip mücadele et-
meleri, Filistin halkını desteklemeleri
gerekiyordu. Eğer mücadeleyi savu-
nuyorlarsa gelsinler Mesci-di Aksa’yı,
Gazze’yi savunsunlar. Şimdi Filis-
tinlilerin bıçakla, arabalarla ezerek
yapmaya çalıştığı ayaklanmayı bi-
liyorsunuz, silah buldular da bunu
mu kullandılar? Hayır, bulamadıkları
için bunu kullandılar. Silah yoksa
bıçakla da, arabayla da veya başka
bir şeyle mücadele edilir. Hani bun-
ların Filistin’e desteği? Bunların
vatansever duyguları kalmamıştır.
Bizi terör listesine koymaları bizi
korkutmadı ve bu bizim doğru me-
kânda durduğumuzu ve doğru yolda
ilerlediğimizi gösterir.

Yürüyüş Dergisi (El Mesiyra)
Suriye Temsilciliği: Son olarak
Türkiye’deki halklara ve özellikle
sol örgütlere mesajınız nedir?

Hasan İzzeddin (Hizbullah):
Bizler sadece solculara değil tüm
siyasi örgütlere (liberal, milliyetçi,
vatansever) diyoruz ki Suriye’de
işbirlikçilere karşı yapılan müca-
delede siz de yerinizi alın. Biz
80’lerden bugüne kadar İsrail’e
karşı mücadele yürütüyoruz. İsrail’e
karşı 2000’lerde zaferi kazandık.
Hangi doğru akıl bu kadar mücadele
veren bir örgütü terör listesine koyar.
Nasıl ki şimdi Suriye’ye karşı dün-
yanın genelinden katillere karşı
gelip savaşıyorsa, aynı durumu biz
2006’da Lübnan’da İsrail’e karşı
savaşta yaşadık.  Condoleezza Rice
bir açıklamasında yeni Ortadoğu
projesi için yönetimleri değiştirmek
gerekiyor ve Hizbullah’ın birkaç
ayda yenileceğini düşündü. Ama
bu doğru çıkmadı ve savaşta İsrail
yenildi. Ve Hizbullah’tan barış is-
temek için Katar Devletini devreye
soktu. Hizbullah ve mücadele ye-

nilseydi o günlerde Suriye’de başarı
tam anlamıyla olur muydu? Ortado-
ğu’da direniş veya kimse kalır mıydı?
Bu duruma dikkat etmek gerekiyor.
İşte bu siyasiler oturup bunu düşün-
mesi gerekir. Her onurlu insan bizim
terör örgütü listesine koyulmasına
dair tavır almasını gerekiyor.

Yürüyüş Dergisi (El Mesiyra) Su-
riye Temsilciliği: Röportaj için te-
şekkür ederiz.

Halk Meclislerinde Örgütlenmek,
Faşizmin Saldırılarına Karşı
Barikat Olmaktır 

Armutlu Halk Meclisi 24 Temmuz’da
Armutlu Cemevi’nde toplantı düzenledi.
Toplantı, daha önce düzenli çalışmalarını
yürüten Halk Meclisi’nin neden ve nasıl
dağıldığı üzerine yapılan bir konuşmayla
başladı. Toplantıya katılanlar sırayla kendi
görüşlerini dile getirip bundan sonrası
için çözüm önerilerini sundular. Geçmişin
hatalarından eksiklerinden ders çıkartıp
daha güçlü bir Halk Meclisi kurmak ge-
rektiği belirtildi. Mahallenin daha örgütlü
ve düşman karşısında daha güçlü olması
için daha fazla halka gitmek ve halkla
ilişkilerin daha güçlü olması gerektiğine
vurgu yapıldı. Bu temelde bir program
çıkartıp Halk Meclisi faaliyet programı
çıkartıldı. Halk Meclisi gereği her hafta
Armutlu’da sokak toplantıları yapılarak
bütün mahalle halkıyla konuşulup sorunları
dinlenecek.

Armutlu Halk Meclisi: “Halk Mec-
lisleri halkımızın öz güçleridir. Halkımızın
söz ve karar sahibi olduğu kendi kendini
yönettiği yerlerdir. Mahallemizde ve ül-
kemizin dört bir yanında faşist saldırıların
devlet terörünün arttığı günümüzde Halk
Meclisleri’nde örgütlenmek faşizmin sal-
dırılarına karşı barikat olmaktır. Halk
güçlerinin saflarını genişletip düşmanı
tecrit etmektir. Yıllardır faşizmin çetelerin
mafyaların saldırılarına uğrayan Alevi –
Sünni diye ayrıştırmaya çalıştırılan tüm
Armutlu halkımızı Halk Meclisleri’nde
örgütlenmeye birlik olup halkın haklı sa-
vaşını büyütmeye çağırıyoruz” açıkla-
masında bulundu. 
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Emperyalizmin ve faşizmin çı-
kardığı hiçbir yasayı tanımıyoruz!
Bu düzen meşruiyetini yitirmiştir ve
yaptığı katliamları yasallaştırmak ve
meşru göstermek için “OHAL” kararı
almıştır.  Daha karar çıkmadan dev-
rimci demokratların bulunduğu böl-
gelere sivil faşistler tarafından sal-
dırılar örgütlendi, katliam girişimle-
rinde bulunuldu. Tabi devrimcilerin
öncülüğünde savunma yapılarak geri
püskürtüldü. Saldırılar hapishanelerde
de devam etti. Özellikle devrimci
demokrat tutsakların bulunduğu ha-
pishanelerde saldırılar ve keyfi uy-
gulamalar devreye sokulmuş durumda
ve 7 yıl, 122 şehit bedeli kazanılan
haklar tanınmamaktadır… 

Bunları en sağır kulaklara ulaştıra-
cağız, gerekirse kör olan gözlere oku-
tacağız ve bu düzenin duvarlarını yık-
mak için YÜRÜYÜŞ’ümüzü balyoz
gibi kullanıp duvarlarını yıkacağız.

Bu hafta yapılan dergi dağıtımı
çalışmalarını yayınlıyoruz. Bu düzeni
yıkmak, gerçekleri halka ulaştırmak
için başka bölgelerde çalışma yapan
yoldaşlarımızın deneyimlerinden fay-
dalanalım, biz böyle büyük bir aile
ve yenilmez bir halk oluruz.

ANADOLU
İzmir: Halk Cepheliler 22 Tem-

muz’da Yürüyüşdergisinin 530. sa-
yısının ve Halk Cephesi’nin OHAL
ile ilgili açıklamasının çıktısını alarak
yoksul gecekondu sokaklarına afiş
halinde astı. Faşizmin saldırılarının
arttığı böylesi dönemlerde halka ulaş-
manın yol ve yöntemlerini bulmalıyız
diyerek yola düşen Halk Cepheliler,
umudun sesini halka ulaştırmaya ça-
lıştı. Afişler Yamanlar Mahallesi gi-
rişine, Doğançay Meydanı’na ve Gü-
zeltepe Mahallesi’nin sokaklarına,
kahvelerine, dükkanlarına, otobüs
duraklarına asıldı. İki Halk Cephelinin
ve Güzeltepe Mahallesi’nden bir gen-
cin katıldığı çalışma 4 saat sürdü

Mersin: Demirtaş Mahallesi’nde
25 Temmuz’da esnaflara dergi dağıtımı
yapıldı. Kürt milliyetinden insanların
ağırlıklı yaşadığı mahallede gündem
ve darbe üzerine sohbet edildi. Halk
ortalığın karışık olduğu ve Halk Cep-

helilere bu süreçte dikkat etmelerini
söyleyerek sahiplenme duygularını
belli etti. Halk Cephelilerde baskıların
yıldırmayacağını ve doğru bildikleri
yolda yürüyeceklerini dile getirdi.
Halkın olumlu tepkilerinin olduğu ve
1 saat süren çalışmada 5 tane Yürüyüş
Dergisi esnaflara ulaştırdı.

Elazığ: Halk Cepheliler 17 Tem-
muz’da Çarşı (Hozat Garajı) civarında
esnafa umudun sesi Yürüyüş dergisi
dağıtımı yaptı. Yapılan çalışma kap-
samında 20 dergi esnafa ulaştırıldı.

Malatya: Halk Cepheliler 27
Temmuz’da merkez mahallelerinde
dergi dağıtımı ve tanıtımı yaptı. Coş-
kulu geçen dağıtımda toplam 27
dergi halka ulaştırıldı.

Tekirdağ: Halk Cepheliler 21 Tem-
muz’da Çiftlikönü Mahallesi’nde Yü-
rüyüş dergisi dağıtımı yaptı. 2 saat
süren dağıtım sırasında halkla gündeme
dair konular üzerine sohbet edildi.
Darbe konusunda ise; çözümün ne
cunta ne de AKP de olmadığı tek çö-
zümün tam bağımsız, sosyalist bir
Türkiye’de olduğu vurgulandı. Çalışma
sonucunda 15 dergi halka ulaştırıldı.

İSTANBUL
Kadıköy: Dev-Genç’liler 21 Tem-

muz’da esnaflara dergi dağıtımı yaptı.
Yapılan dağıtımda “bu iktidar darbeyle
değil, halkın birlikteliğiyle yıkılır.
Devrimciler ne cuntanın sıkıyöneti-
minde ne de AKP’nin OHAL’inde
devrimci mücadeleden bir nebze geri
adım atmayacaklarını” vurguladı. Ya-
pılan çalışmada 80 dergi ulaştırıldı.

Dağevleri: Dev-Gençliler 23 Tem-
muz’da umudun sesi Yürüyüş der-
gisini halka ulaştırdı. Yapılan çalışma
sırasında son süreçte yaşanan darbe
girişimi ve AKP faşizminin halka
uyguladığı üç aylık OHAL durumu
üzerine konuşuldu. Beş Dev-Genç’li-
nin katıldığı çalışmada 83 dergi halka
ulaştırıldı.

Hacıahmet: Liseli Dev-Genç’liler
23 Temmuz’da dergi dağıtımı yaptı.
çalınan her kapıda OHAL kararı üze-
rine konuşuldu. Ve konuşmalarda,
oligarşinin yine halka saldırdığı an-
latıldı. Mahalle halkı yaşadığı so-
runları, polis-çete terörünü anlattı.

Üç liselinin katıldığı ça-
lışmada 50 dergi halka ulaştırıldı.

Şafaklar’ın, Bahtiyarlar’ın Mi-
rası Dev-Genç Dergisi Dağıtımı

İstanbul Gazi Mahallesi’nde Dev-
Genç’liler Şafaklar’ın ve Bahtiyar-
lar’ın emaneti olan Dev-Genç der-
gisini 22 Temmuz’da Pazar Soka-
ğı’nda halka ulaştırdı. Evlere yapılan
dağıtımda “Parasız Eğitim İçin Ge-
rillaya Katıl” kampanyasından bah-
sedildi ve güncel konular hakkında
konuşmalar yapıldı. On Dev-Genç’li-
nin katıldığı çalışmada toplam 200
Dev-Genç dergisi halka ulaştırıldı.

Propaganda Yapmamıza
Halka Ulaşmamıza Engel

Olamayacaksınız
İstanbul-Alibeyköy Mahallesi Cengiz

Topel İmar Blokları ve Kara Dolap Ma-
hallelerinde Halk Cepheliler tarafından 25
Temmuz’da 5 adet süreç ile ilgili pankart
asıldı. Halk Cepheliler astıktan bir süre
sonra Cengiz Topel bölgesine asılan pan-
kartların katil polisler tarafından sökülmeye
çalışıldığı görüldü. Bunun üzerine Cep-
heliler müdahale ederek engel oldu ve
kısa süreli çatışmanın ardından polisler
arkalarına bakmadan oradan kaçtı.

���

Bu Halk Bu Vatan Bizim
Eskişehir'de 24 Temmuz'da Gültepe

Kültür Derneği üyeleri binalarının önüne
4×2 metre boyutlarında “Bu Halk Bu
Vatan Bizim / Gültepe Kültür Dayanışma
Derneği” imzalı pankart astı.

Askeri Darbeyi, Faşizmin Demokrasi Yalanlarını, Kağıttan Kaplan Olan Emperyalizmi

En Büyük Yumruğumuz YÜRÜYÜŞ İle Yıkacağız!



AKP’nin tutsaklar üzerindeki baskılarını
artırmasıyla birlikte Türkiye hapishanele-
rinde kalan Özgür Tutsaklar genel direnişe
başladı. Direnişin talepleri şöyle: Büyük
Ölüm Orucu direnişinin kazanımı olan
45/1 genelgesiyle tutsaklara tanınan 10
saat 10 kişi ile sohbet hakkının uygulanması,
Hasta Tutsakların serbest bırakılması, Kitap
ve Yayın kısıtlamasının kaldırılması, Tedavi
Hakkının uygulanması, Sürgün Sevklere
son verilmesi, hücrelerde uygulanan eşya
sınırlamasının kaldırılması

Bu direniş kapsamında:
Bakırköy Kadın Hapishanesi Özgür

Tutsakları görüş yerini terk etmeme eylemi
yaptılar. Eyleme görüşe giden ailelerin de
destek vermesi üzerine hapishane idaresi
hem tutsakları hem de aileleri zorla görüş
alanından dışarı çıkardı. Bu saldırıda Özgür
Tutsaklar’dan Sultan Işıklı yakalandığı
çatışmada yara alan kolu işkence sonucu

hareket ettiremez duruma geldi. Tutsakların
hemen tamamının vücudunda işkence ve
ters kelepçe izleri bulunuyor. Tutsaklar
bu eylemde “Kitap ve Yayın Yasaklarına
Son, Sohbet Hakkı Uygulansın“ sloganları
attı.

Edirne F Tipi Hapishanesi Özgür Tut-
sakları bir önceki hafta sohbete Süleyman
Matur’un getirilmemesi üzerine sohbet
alanını tahrip etmişler ve işkenceyle tek
kişilik hücrelere konmuşlardı. Bu hafta ise
Edirne F Tipi Hapishanesi Müdürü Haydar
Ali Ak tutsaklara 2 ay sohbete çıkarmama
“cezası” vermiştir. Buna gerekçe olarak
ise “hücrelerin dışında tehlikeli olduklarını”
belirtmiştir. Bunun üzerine Edirne F Tipi
Hapishanesi tutsakları bulundukları 4 ayrı
hücreyi ateşe vermişler ve “asıl bizi sohbete
çıkarmazsanız tehlikeli oluruz” demişlerdir.
Hücre yakma eylemi sonrası hapishane
yönetimi ne yapacağını şaşırmış durumdadır.

Tutsaklar direnişe daha yeni başladıklarını
ve talepleri yerine getirilene kadar her
türlü meşru eylemi yapacaklarını belirt-
mişlerdir. Tutsaklar hücre yakma eylemi
sonrasında önce süngerli hücreye konulmuş
ardından da tek kişilik hücrelere konul-
muşlardır.

Sincan, Kırıklar, Bolu, Kırıkkale, Kan-
dıra, Tekirdağ Hapishanelerinde kapı dövme
ve slogan atma eylemleri yapılmakta, eğer
taleplerinin karşılanması için girişim ol-
mazsa eylemlerini yükseltecekleri belir-
tilmektedir.

ÖNEMLİ DUYURU!
TAYAD’dan Tüm Tutsak Ailelerine

Çağrı
Tüm tutsak ailelerine çağrımızdır;
TUTSAKLARIMIZLA İLGİLİ TÜM

BİLGİLERİ BİZİMLE PAYLAŞIN:
TEL: 0545 898 98 37
E-POSTA: tayadmail@gmail.com

Özgür Tutsaklar Genel Direnişteler!

Merhaba,
Öncelikle selamlarımızı iletiyor, ça-

lışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar
diliyoruz.Sizlere bu mektubu İzmir 1 No’lu
F Tipi’nin tecrit hücrelerinden yazıyoruz.

Ülkemizin dört bir yanı kan gölüne
ve adeta “açık hapishaneye” çevrilmiş
durumda. Yakılıp-yıkılan şehirler, me-
zarsız-kefensiz ölüler, adalet bekleyen
Berkinler, “barış” istedi diye tutukla-
nan-işten atılan akademisyenler-gazete-
ciler, yağma ve talan edilen doğamız…
Ülkemizin tablosu özetle böyle. İşte bu
tabloya bakınca “kapalı hapishanelerin”
durumunu tahmin etmek hiç de zor ol-
mayacaktır.

“Huzur Adası” nın dört duvar arasındaki
“sakinleri” olarak, hapishanelerde yaşadı-
ğımız baskı, saldırı ve hak gasplarını an-
latmak istiyoruz. Aslında hiç de “sakin”
değiliz, çünkü her yeni gün yeni saldırılarla
karşılaşıyoruz. Fıtratlarında zulüm ve yalan
olanların, biz Devrimci Tutsaklara saldır-
maması zaten mümkün değildir. Ve biz 16
yıldır, 16 yılın her günü tecrit işkencesine
karşı direnerek siyasi kimliğimizi ve insanlık
onurunu koruduk, korumaya da devam
edeceğiz. Direnmeden, bedel ödemeyi göze
almadan ne hak ve özgürlüklerimizi ne de
devrimci-sosyalist düşüncelerimizi koru-

manın mümkün olmadığı bir dönemden
geçiyoruz. Kendinden olmayan herkesi
ezilmesi gereken bir düşman olarak gören,
baskı ve sindirme aygıtlarını kullanarak
biat etmeye zorlayan iktidara karşı mücadele
etmekten, direnmekten başka yol yoktur
diyoruz.

Hatırlayacağınız üzere F Tipi tecrit
hücreleri kanlı bir katliamla açıldı. 7 yıl
süren Ölüm Orucu direnişimizde 122
arkadaşımız hayatlarını feda ederek tecritte
bir gedik açtılar. 22 Ocak 2007’de 45/1
No’lu sohbet hakkı genelgesinin yayın-
lanması ile Ölüm Orucu’na ara vermiş-
tik.10 kişinin, haftada 10 saat sohbete
çıkmasını öngören bu genelgeyi hemen
hiç bir hapishane idaresi tam olarak uy-
gulamıyor. Dönemin “Adalet” Bakanı
Cemil Çiçek’in taahhüt ettiği “20 saate
çıkarılacağı” sözü, 9 yıldır tutulmadığı
gibi, tecrit her geçen gün daha da ağır-
laştırılmaktadır.

Mayıs ayında yayınlandığı söylenen
“gizli” bir genelge ile hücrelerimiz sık sık
basılıp talan ediliyor. Siyasi düşünce ve
inançlarımızı ifade eden kitap-dergi ve re-
simlerimize saldırılıyor. Bir çok hapishanede
kitap ve dergi sınırlaması getirildiği, hüc-
relerden toplanacağı tebliğ edilmiş durum-
dadır. Değerlerimize el uzatanlar elbet kar-

şılığını alacaktır.
Hasta Tutsakların tedavilerini engelle-

yerek katletme politikası devam ediyor.
Son 10 yılda, hapishanelerde “sessiz imha”
ile katledilenlerin sayısı en azından 3077’dir.
En son Bolu F Tipi’ndeki arkadaşımız
Rıza Yıldırım, bu politikayla katledildi.
Bugün ise, kanser hastası Kemal Avcı ar-
kadaşımız ve yüzlerce hasta tutsak, yavaş
yavaş öldürülmektedir.

Hemen her gün onlarca tutsak sürgün
edilmekte, sürgünler de eziyet ve sindirme
aracı olarak kullanılmaya çalışılmaktadır.
Hastane-mahkeme sevklerinde sistematik
bir şekilde saldırılar, işkenceler yaşanmakta,
savunma ve tedavi haklarımız gasp edil-
mektedir. Bu saldırılara karşı direnen tut-
saklara “cezalar” verilmekte ve bu cezalar
bahane edilerek infazlar yakılmaktadır. Zi-
yaret, mektup, telefon gibi haklarımız gasp
edilmektedir.

Tüm bu saldırılar karşısında biz
DHKP-C Davası Tutsakları olarak 10
Temmuz 2016 tarihi itibariyle Genel Di-
renişe başlıyoruz. Ödenecek bedeller pa-
hasına, devrimci kimliğimizi ve değer-
lerimizi koruyacağımızı ilan ediyoruz.
Yaşanabilecek tüm olayların sorumlusu,
siyasi iktidar sahipleri ve onların Bakanı,
Savcıları, Müdürleri, Gardiyanları ola-
caktır. Duyarlı olmanız, sesimizi kamuoyuna
duyurmanız dileğiyle…

İzmir 1 No’lu F Tipi Hap. Özgür Tut-
saklar

İzmir/Kırıklar 1 No’lu F Tipi Hapishanesi Temmuz 2016
Hak İhlalleri ile İlgili Özgür Tutsaklardan Mektup Var!

31 Temmuz
2016

Yürüyüş

Sayı: 532

44 7AKP FAŞİZMİNİN HAPİSHANELERDE 10 KİTAP UYGULAMASINA SON!
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FAŞİZM KİTAPLARA DÜŞMANDIR!448

24 yıldır Özgür Tutsaklar cephe-
sinde mücadeleye devam eden Hasan
Hayri Alp, sabah sporu sırasında kalp
krizi geçirdi ve hastaneye götürülürken
ambulansta şehit düştü. Devrim şe-
hidinin cenazesi 21 Temmuz’da mem-
leketi Elazığ’a götürülerek, devrim
şehitleri Çetin Gençdoğan, Güler Zere,
Nihat Kaya, Nazlı Güder, Ahmet Gü-
der, Mehmet Başbağ’ın mezarlarının
bulunduğu Gülmez Mezarlığı’na def-
nedildi. Cenazeye ailesi ve akrabaları
yanısıra, TAYAD’lı Aileler, Halk Cep-
hesi ve arkadaşları katıldı. 

Hasan Hayri Alp’in şehitliğinin
ardından Anadolu’nun farklı bölge-
lerinde çalışmalar yapan Halk Cephesi
ve alanları başsağlığı ve taziye me-
sajları yayınlayarak şu sözlere yer
verdi:

İzmir Dev-Genç ve İzmir Halk
Cephesi: “Bu güne kadar ne tecrit,
ne işkence ne de baskılara boyun eğ-
medik, eğmeyeceğiz de! 7 yıl açlığa
katlandık. 122 şehidimizin tabutlarını
taşırken omuzlarımız çürüdü, en de-
ğerlilerimizi kaybettik ama asla mü-
cadeleyi bırakmadık. Günümüze gel-
diğimizde tecrite karşı tekrar direnişe
başladık. Tecriti kaldırıncaya kadar
mücadelemize devam edeceğimizi
dosta düşmana tekrar ilan ettik. Dev-
rimcileri çürütmek, yıldırmak adına
yapmadıkları, denemedikleri şeref-
sizlik, zulüm, işkence kalmadı fakat
hiç birinin işe yaramaması ile birlikte
bizim sınıf kinimizi daha bir arttırmaya
yaradı. Geçtiğimiz süre zarfında, tecrit
altında olan yoldaşlarımız içerisindeki
Hasan Hayri Alp katledildi!  Faşizm
‘tecrit içinde tecrit’ yaratarak, hasta
tutsaklarımızı tedavi etmeyerek, yol-
daşlarımızı katletmeye çalışıyor!...
Hasan Hayri Alp’i ve nice yoldaşımızı
katleden AKP faşizminden hesabını
soracağız!”

Mersin Halk Cephesi: “… Devlet
Rıza Yıldırım’ın ardından, kalp krizi
geçirdikten sonra hastaneye bilinçli
olarak geç götürülen ve ölmesine se-
bep olunan Hasan Hayri Alp’i de kat-
letti. Bu yapılanlar açık bir katliamdır.

Meydanlarda, dağlarda, şehirlerde
katledildiğimiz yetmiyor hapishane-
lerde de katlediliyoruz. Halkın ikti-
darını kurana kadar ölüyoruz, öldü-
rülüyoruz, katlediliyoruz. Bu savaşta
bedelini de ödetiyoruz ve ödeteceğiz.
Özgür Tutsaklar Yalnız Değildir!”

Tekirdağ Halk Cephesi: “Bolu
F Tipi Hapishanesi’nde tedavi etme-
yerek katlettikleri Rıza Yıldırım’dan
sonra Ankara Sincan F Tipi Hapisha-
nesi’nde kalan Hasan Hayri Alp’i te-
davi etmeyerek katlettiler. Hasan
Hayri Alp’in ölüm nedeni kalp krizi
değil, bu krizi yaratan tecrittir. Hasan
Hayri Alp, AKP iktidarının katlettiği
ne ilk ne de son tutsaktır. F Tipi Ha-
pishanelerde dayatılan tecrit uygula-
ması her gün bir tutsağın hastalan-
masına ya da ölmesine neden oluyor.
AKP iktidarı siyasi tutsakları katletmek
için elinden geleni fazlasıyla yap-
maktadır. Başta Adalet bakanı olmak
üzere hapishaneler genel ve yerel
müdürleri savcılar revirde görevli
doktorlar gardiyanlar hapishanelerde
katledilen yoldaşlarımızın katili siz
ve kandan beslenen hükümetinizdir.
Tecrit hücrelerinde katledilen tüm
yoldaşlarımızın tüm insanlarımızın
hesabını soracağız.”

Devrimci İşçi Hareketi: “25 Yıllık
devrimci tutsak Hasan Hayri Alp’i
21 Temmuz’da sevdalısı olduğu Der-
sim dağlarının doruğuna bakan Gül-
mez Tepesi’nde ölümsüzleştirdik. Tec-
rit bir insanımızı yoldaşımızı bizden
kopardı. Katil devlet hesap verecek.
Döktüğü kanda boğacağız. Oğullarına
kızlarına hasret kalan anaların hesabını
soracağız. Katil devlet boyun eğdi-
ğimizi göremeyecek. Hasan Hayri
Alp faşist iktidarın tecrit politikasının
sonucu hayatını kaybetmiştir. Bugün
hapishanelerde yüzlerce hasta tutsak
vardır. Tecrit bir işkencedir. Faşist
iktidarlar halkın en onurlu damarını
yok etmek, halkın umutlarını yok et-
mek için tecrit uygular devrimcilere.
Bunun için katlediyor. Halkın umut-
larının yok edilmesine izin vermeye-
ceğiz. Tecrit işkencedir tecrite son.”

Cepheliler Yoldaşlarının

Hesabını Soracağını Halkın

Matbaalarına Kızıllarla İşledi

İstanbul-1 Mayıs: 1 Mayıs Ma-
hallesi’nde Halk Cepheliler 20 Tem-
muz’da mahallenin çeşitli yerlerine
şehit düşen Hasan Hayri Alp için  “Hasan
Hayri Alp Ölümsüzdür, Hesabını So-
racağız” yazılamaları yapıldı.Ayrıca 15
adet Halk Meclisi’nin “Uyuşturucuya,
Kumara ve Fuhuşa Karşı Halk Meclis-
lerinde Örgütlenelim” afişi asıldı.

Antep: Halk Cepheliler 19 Tem-
muz’da F Tipi tecritlerinde ölümsüz-
leşen Hasan Hayri Alp için, 20 Tem-
muz’da farklı bölgelere “Hasan Hayri
Alp Ölümsüzdür!” sloganını duvarlara
işledi.

Cenazeye Katılmak
Suç Değil, Kültürümüzdür!
Adalet İstiyoruz Alacağız!

25 Temmuz 2015’te polis tarafından
Bağcılar’da katledilen devrimci Günay
Özarslan’ın cenazesine katıldıkları için
tutuklanan Halk Cephelilerin 4 Ağus-
tos’ta görülecek mahkemeleri için, 21
Temmuz’da İstanbul Avcılar ve Bah-
çelievler’de çağrı için ozalit asıldı.
Halk Cepheliler yaptıkları çalışmalarda
“katledenler serbest ama cenazeye ka-
tılmak suç, adalet istiyoruz alacağız,
halkımızı tutuklu arkadaşlarımızı sa-
hiplenmeye çağırıyoruz” denilerek hal-
ka çağrı ve sahiplenme duyurusu ya-
pıldı.

Tecrit Bir Yoldaşımızı Daha Katletti Hesabını Soracağız!
Hasan Hayri Alp Ölümsüzdür!



"OHAL'i Tanımıyoruz!" şiarıyla,
meşruluk temelinde İstanbul ve An-
tep’te düzenlenen eylemleri yayınlı-
yoruz.

Dağevleri: Dev-Genç’liler 23 Tem-
muz’da Dağevleri’nde AKP faşizminin
halka karşı uyguladığı üç aylık OHAL
kararı üzerine mahallede çalışma yaptı.
Çalışmada “OHAL’i Tanımıyoruz
/Dev-Genç”, “Bu Pisliği Devrim Te-
mizler/Dev-Genç”, “Faşizme Karşı
Silahlanalım” şeklinde 5 adet pankart
asıldı. 2 kahvede sesli çağrı yapıldı.
OHAL’le ilgili 20 ozalit asıldı.

Devrimci İşçi Hareketi: Dev-
rimci İşçi Hareketi 26 Temmuz'da
Şişli'de Halk Cephesi'nin "Teslim
Olmayacağız AKP Faşizmini Yene-
ceğiz" afişlerini astı.

Armutlu: 22 Temmuz'da mahalle
içinde devriye atılarak halkla sohbet
edilip mahallenin AKP’li faşistlere
karşı korunacağı ve direnileceği an-
latıldı. Saat 22:00’dan 24:00’a kadar
süren liselilerle mahalle devriyesi
Halk Cephesinin OHAL ilanına  karşı
yayınladığı yazılı açıklama üzerine
yapılan sohbetle son buldu. 

Sarıgazi: Sarıgazi’de 22 Tem-
muz'da Halk Cepheliler 2 adet "Ne
Darbe, Ne AKP Yaşasın Halkın İkti-
darı” ve "Baskılar Bizi Yıldıramaz!”
Halk Cephesi, imzalı yazılamalar
yaptı. Halk Cepheliler Sarıgazi'de 21
Temmuz'da, AKP iktidarı tarafından
alınan"OHAL" (Olağanüstü Hal) ka-
rarını Teşhir etmek için Mahallenin
birçok yerine ozalitler astılar.

21 Temmuz Perşembe günü Halk
Cepheliler, AKP iktidarı tarafından
alınan OHAL (Olağanüstü Hal) ka-
rarını teşhir etmek için mahallenin
birçok yerine ozalitler astılar.

Yapılan ozalit çalışmasını haz-
medemeyen AKP’nin katil polisleri
bazı bölgelerde olan ozalitleri daha
sonra sökmüşlerdir.

Çayan: Çayan Mahallesi’nde 23
Temmuz'da saat 21.00’da. OHAL ve
AKP faşizmini protesto etmek için
tencere tava eylemi yapıldı. Halk
balkondan ve camlardan tencere tava
çalarak Halk Cephelilere destek oldu. 

Grup Yorum Korosu: Grup Yo-
rum Korosu öğrencileri 25 Tem-
muz'da Okmeydanı’nda OHAL ile
ilgili ozalit çalışması yaptılar. Dergi
dağıtılan bir sokağa ve metrobüs yo-
luna 5 ozalit yapıldı.

İdil Kültür Merkezi: İdil Kültür
Merkezi çalışanları ve aileleri 24
Temmuz'da saat 11.00’de kahvaltıda
buluştular. Kahvaltının ardından ül-
kemizde yaşanan politik süreçle ilgili
seminer yapıldı. Seminerde darbe
girişimi, OHAL ve adalet kampanyası
konuşuldu. Seminere 30 kişi katıldı.

Altınşehir: Altınşehir’in Şahin-
tepe Mahallesinde 24 Temmuz Pazar
günü Liseli Dev-Gençli’ler yazılıma
yaptı. “Faşizme Karşı Liseli Dev-
Genç Saflarında Birleşelim!", OHAL'i
Tanımıyoruz - Liseli Dev-Genç",
"Liseli Dev-Genç" yazılamaları du-
varlara nakşedildi.

Okmeydanı: Liseli Dev-Genç'liler
halkı sindirmek için ilan edilen Ola-
ğanüstü Hal’e karşı 23 Temmuz'da
mahallede pankart astı. Sibel Yalçın
Parkı’na, Mahmut Şevket Paşa’ya
ve Anadolu Parkı’na "OHAL’i Tanı-
mıyoruz, Pisliği Devrim Temizler,
Ne Cunta Ne AKP, Yaşasın Tam Ba-
ğımsız Türkiye” pankartları asıldı.

Bahçeliveler: Bahçelievler Zafer
Mahallesi’nde 24 Temmuz akşamı
saat 22:00 sıralarında gerici faşistlerin
mahallede toplanması üzerine Halk
Cepheliler tarafından mahalleden ko-
vuldular.  

Antep: Antep Halk Cepheliler,
Düztepe Mahallesi’nde 19 Temmuz'da,
15 Temmuz günü yaşanan AKP’nin
yönetememe krizini teşhir eden yazı-
lamalar yapıldığını belirtti. Yazılama-
larda “Ne AKP Ne Cunta Yaşasın Tam
Bağımsız Türkiye”, “Tam Bağımsız
Türkiye” sloganları yer aldı. Aynı ma-
hallede 21 Temmuz’da OHAL’i teşhir
eden 10 yazılama yapıldı. Yazılama-
larda; “Pisliği Devrim Temizler”,
“OHAL’i Tanımıyoruz”, “Polis Olma,
Halkın Milisi Ol”, “Yaşasın Halkın
İktidarı” yazılamaları yapıldı.

Tarihi Filmlerden
Dersler Çıkaracağız

Eskişehir Halk Cephesi 23 Temmuz’da,
günümüzde yaşanan olaylara dönük dersler
çıkarmak amacıyla “Sıkıyönetim” isimli
sinema filmini izledi. Gösterimin ardından
yapılan sohbetlerde, Latin Amerika’da
uygulanan sıkıyönetim karşısında dev-
rimcilerin eylemleri ve koşullara teslim
olmayışları üzerine sohbet edildi. Ayrıca
ülkemizde yaşanan “OHAL” uygulama-
larının da Halk Cephesi’nin ve düşünce-
lerinin halka ulaşmasını engellemeye yö-
nelik olduğu vurgulandı.

OHAL’i Tanımıyoruz! Faşizme Geçit Vermeyeceğiz!
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Birlik ve dayanışmanın öneminin
en fazla hissedildiği bir dönemde Arap
halkımızın hasat bayramı olan Evvel
Temmuz Adana-Akkapı’da kutlandı.
2 hafta boyunca Adana’nın yaklaşık
30 mahallesinde afiş, ozalit ve el ilanları
dağıtıldı. Festivalde katılımın artması,
halkın bir arada olması için yapılan
bu çalışmalar, festivale iki gün kala
yaşanan darbe girişimi ve belirsizlik-
korku ortamında istenilen şekilde ger-
çekleştirilemedi. Halkın festival prog-
ramını ileri bir tarihe erteleme isteği
üzerine, yine halkla birlikte alınan ka-
rarla festivalin iki aşamalı olarak ger-
çekleştirilmesi sonucuna varıldı. Ya-
şanan darbe girişiminin ardından düzen
partileri ve sol AKP’nin demokrasicilik
yalanlarına ortak olarak faşizmin dümen
suyuna girmiş ve hareketsiz kalmıştır.
Sol adına yaprak dahi kımıldamadığı
koşullarda, halkın birlik ve dayanış-
masını örgütlemek için festival prog-
ramımızı gerçekleştirdik.

17 Temmuz’da Şıh Cemil Konağı
önünde yapılan açıklama ile Evvel
Temmuz’un birlik ve dayanışma günü
olduğu, faşizmin baskı ve yasaklarına
karşı mücadele etmek gerektiği vur-
gulandı. Adana Valiliği’nin festival iç-
eriğinde bir tek Grup Yorum’a karşı
yasak koymuş olmasına, yapılan açık-

lamanın ardından Grup Yorum
üyelerinin verdiği dinleti ile cevap
verildi. Çekilen halayların ardından
festivalin diğer programları için
Adana Özgürlükler Derneği’nin
bahçesine geçildi.

PANEL:
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuya

Karşı Savaş Ve Kurtuluş Merkezi’nden
(HFG) gelen temsilci madde bağımlı-
lıkları (sigara, alkol, uyuşturucu, akıllı
telefon) hakkında bilgi verdi. Uyuşturucu
maddelerin kendi aralarında değişik et-
kileri olduğuna değinen konuşmacı, es-
rarın ileriki zamanlarda şizofreniye yol
açmasından kaynaklı bağımlılıkta diğer
maddelere geçiş aşaması olduğuna de-
ğindi. Bonzai, eroin, kokain, esrar içen-
lerin bırakma aşamasında karşılaştıkları
zorlukları anlatırken madde bağımlılı-
ğından kurtulmanın asıl sırrının kişinin
kendi iradesi ve gerçekten bırakmak
istemesi ile alakalı olduğunu söyledi…
Maddeyi bırakma merkezi olan AMA-
TEM’lerin maddeyi bıraktırırken gençleri
ilaç bağımlısı haline getirdiğini de söy-
leyen temsilci HFG merkezinin düzene
alternatif olduğunu anlatırken, kuruluş
aşamasında vali ve belediyeye karşı
verdikleri mücadeleyi de anlattı. Son
olarak bu gibi merkezlerin yaygınlaşması
gerektiğini söyleyerek konuşmasını bi-

tirdi.
Kamu Emekçileri Cephesi’nden

(KEC) gelen bir memur 15 Temmuz
gecesinde yaşanan darbe girişimi ile
ilgili konuştu. Yaşanılanların iktidar
çıkar kavgası olduğuna, AKP’nin yö-
netememe krizi yaşadığına değindi.
Şimdi ise iktidarın, halkı meydanlara
çağırarak demokrasi oyunu oynadığı,
demokrasi düşmanı olanların demokrasi
çığırtkanlığı yaptığı, sokakta 14 yaşındaki
çocuklarımızı gaz kapsülüyle vuranların,
Kürdistan’da, Gazi’de, Okmeydanı’nda
halkı ve devrimcileri katledenlerin de-
mokrasi diyemeyeceğini, bu ülkede hal-
kını ve vatanını seven yalnız ve yalnızca
devrimciler olabileceğini ve sokakları,
meydanları onlara bırakmamak gerek-
tiğini söylerken konuşmasını mahalle-
lerimizi de gerici-faşist güruha karşı
savunmamız gerektiğini ifade ederek
bitirdi.

Yapılan panelin ardından Grup Yo-
rum üyeleri Adana Özgürlükler Der-
neği bahçesinde bir konuşma yaptıktan

22 Temmuz'da İkitelli Mahalle-
si'nde polisin saldırılarına rağmen
Grup Yorum konseri yapıldı. Kemal
Delen Parkı'nda Grup Yorum sahnede
şarkılarını söylemeye başladığı sırada
polis üçüncü şarkıda kitleye biber
gazı ile saldırdı. Ardından İkitelli
halkı mahallesini savunmak için so-
kaklara döküldü ve polisle çatışmaya
başladı. Polis geri püskürtüldükten
sonra konser başka bir sokakta devam
etti. Ajitasyonlarla halk sokaklara
çağırıldı. Grup Yorum halka “gün
sokakları doldurma devrim türkülerini
haykırma günüdür bu mahalle bizim
tüm meydanlar sokaklar bizim! AKP
kendi kitlesini sokaklara döküp yeni
katliamlar örgütlerken bizler sessiz
kalamayız herkesi sokaklara mahal-

lemizi korumaya çağırıyoruz”diyerek
halkı tepkisini dile getirmeye çağırdı.
İkitelli’de halkın sahiplenmesiyle bir
konsere daha başlandı. Ardından
polis tekrar saldırdı. Kitle hiç dağıl-
madan polisle çatışmaya devam etti.
Konser alanında tırlar çevrildi yollar
kapatıldı. Alanın güvenliği sağlan-
dıktan sonra konser tekrar başladı.
Halaylar çekildi marşlar söylendi.
Konser “Haklıyız Kazanacağız” marşı
ile son bulmak üzere iken polis tekrar
saldırdı. Ufak bir çatışmanın ardından
polis uzaklaştırıldı. “Haklıyız Kaza-
nacağız” şarkısı tamamlandı ve konser
bitirildi.

Altınşehir: Grup Yorum'un 22
Temmuz'da yapılacak  İkitelli Konseri
için Altınşehir’in Şahintepe Mahal-

lesi'nde 20 Temmuz'da konser bildi-
rileri dağıtıldı tüm halk konsere davet
edildi. Türkülerin diline kelepçe vu-
rulamayacağını, Grup Yorum’un sus-
turulamayacağını mahalle halkı ver-
miş olduğu destekle gösterdi.

Türkülerin Diline Kelepçe Vurulamaz GRUP YORUM Susturulamaz

Biz Halkız Buradayız! Festivallerimizi Örgütlü Gücümüzle Devam Ettireceğiz!
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sonra türküleriyle programa katıldı.
Festival süresince birçok insanla ta-
nışıldı. Evlerine davet eden aileler,
çocuklarının devrimcilerle bir arada
olmasını isteyenler ve yine aynı süreçte
tanışılan liseliler oldu.

Evvel Temmuz Festivali kapsamında
Hirisi (Arap Alevilerinin buğday, et,
su, çeşitli baharatları ile yaptıkları bir
yemek) dağıtımı yapıldı. Hirisi yapımına

erken saatlerde Şeyh Cemil Nardali
Türbesi’nde halktan insanların katılımıyla
başladı. Ardından yapılan bir kazan
hirisi ev ev gezilerek dağıtıldı. Dağıtım
sırasında halkın yoğun ilgisiyle karşı-
laşıldı ve bahçelerinde yemek yiyen
halk tarafından sofralara davet edildi-
ler.

AKP iktidarının yaşanan süreci
fırsat bilerek saldırılarını boyutlan-

dırdığı sivil faşistlerini mahallelere
kişi ve kurumlara saldırttığı dönemde
“Biz Halkız Buradayız” dedik. Yine
söylüyoruz; örgütlü bir halkı hiçbir
güç yenemez.

Mersin’de 23 Temmuz’da Arap
halkının bayramı olan Evvel Temmuz
Bayramı bu yıl da festivale dönüştü-
rülerek kutlandı. Valiliğin “şu an ve-
rilmiş iznin geri çekilmesi için herhangi
bir genelge yok” demesi, polisin “Grup
Yorum konseri olursa veya basın açık-
lamasında Grup Yorum şarkıları söy-
lenirse müdahale ederiz” tehditlerine
rağmen şarkılar halkla birlikte söylendi.
İlk olarak paneller gerçekleştirildi.
Halkın Mühendis Mimarları’ndan
(HMM) bir mühendis söz alarak yap-
tıkları çalışmaları anlattı. Şenay-Gül-
süman Halk Bahçesi’nden, rüzgar tür-
bininden, polis tarafından vurulup
sakat bırakılan Ferhat Gerçek için ya-
pılan yürüteçten bahsedildi. Halkın

emperyalist şirketlere bağımlı olmadığı,
çarenin ve çözümün kendi ellerinde
olduğunu örneklendirerek anlatıldı.
Sonrasında ise Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucu İle Savaş ve Kurtuluş
Merkezi (HFG) çalışanı söz alarak
uyuşturucunun kişisel ve toplumsal
zararlarında, uyuşturucu kullanımının
son 10 yılda % 800 arttığının ve bunun
düzenin bekçisi polisler tarafından bi-
linçli olarak yaygınlaştırıldığından söz
edildi. Bugüne kadar yüzlerce kişinin
tedavi merkezlerinde ilaç kullanılmadan
tedavi edildiğinden bahsedildi. Halkın
konuşmalar sonunda sorduğu sorularla
panel sona erdi.

Grup Yorum sahne alarak söyleşiler
eşliğinde şarkılarını yaklaşık bir saat

boyunca din-
leyicileri ile
birlikte söy-
ledi. 85 kişi-
nin katıldığı
etkinlik Grup
Yorum’u ya-
saklamaya
çalışanlara
karşı geri adım atılmayacağının kanıtı
oldu. Program sonunda katılan insanlara
Kazanlı Köy Meydanı’nda yapılan
basın açıklamasına çağrı yapıldı. “Tür-
küler Susmaz Halaylar Sürer, Yaşasın
Evvel Temmuz Festivali’miz” yazan
pankartın arkasında yapılan basın açık-
laması ”Halkız Haklıyız Kazanacağız,
Türküler Susmaz Halaylar Sürer, Grup
Yorum Halktır Susturulamaz, Kahrolsun
Faşizm Yaşasın Mücadelemiz” slogan-
ları ile başlayıp aynı sloganlara son-
landırıldı.

Umudumuzu, Kültürümüzü, Geleceğimizi

Festivallerle Büyütüyoruz
17 Temmuz'da Dersim'in

Ovacık ilçesindeki Göze-
ler’de  Halk Festivali’nin du-
yurusu için masa açıldı. Açı-
lan masada festivalin bildi-
rileri dağıtılarak festival hak-
kında bilgi verildi. Aynı za-
manda 25 adet Yürüyüş der-

gisi Ovacık halkına ulaştırıldı. 21 Temmuz'da da aynı yerde
yapılan çalışmada ise 30 festival afişi asıldı. Aynı zamanda
Ovacık’taki köylere gidilerek köy halkıyla sohbet edildi. 23-
24 Temmuz'da aynı çalışma Hozat'ta yapıldı. Yapılan çalışmada
40 afiş asılırken 100 bildiri dağıtıldı. Halk yapılacak fastivali
heyecanla beklediklerini söyledir.  25 Temmuz'da ise Dersim’in
mahallelerinde Halk Festivali’nin duyurusu yapıldı.  Yapılan
çalışmada halkın kapısı tek tek çalınarak festival anlatıldı.
Bahçesinde çay içen Dersim halkı Halk Cephelileri davet
etti. İçilen çay ile beraber yapılan sohbetlerde bu Halk Festi-

valinin önemi anlatıldı. “Yok edilmeye çalışılan tarihimize,
değerlerimize ve kültürümüze sahip çıkmak için bu festivale
katılmalıyız” denildi. Çalışmada festival bildirilerinden 70

tane dağıtıldı.
26 Temmuz’da ise Dersim’in merkezine bağlı köylerinde

festival çalışmaları yapıldı. Evlerin kapıları çalınarak
festival anlatıldı, festival bildirileri dağıtıldı. Halk dev-
rimcileri ilgiyle karşılayarak evlerine davet etti. Devrimcileri
çay içmeye, yemek yemeye davet eden Dersim halkı dev-
rimcileri her koşulda sahipleneceklerini söylediler. Tekrar
mutlaka gelmelerini istediler, tekrar görüşmek üzere
çalışma bitirildi. Aynı gün içerisinde Merkez’de Halk
Festivali afişlerinden 30 tane asıldı.

Malatya’da Halk Cepheliler, Dersim-Hozat’ta dü-
zenlenecek halk festivalinin çalışmaları kapsamında, 23-
24 Temmuz günleri Paşaköşkü Çavuşoğlu ve Cemal Gürsel
Mahallelerinde afiş ve bildiri dağıtımı yaptı. Kapı kapı
gezilerek halk festivale davet edildi aynı zamanda bugünlerde
ülkemizde yaşanan faşist saldırılar üzerine çaylar içilip
sohbetler edildi. Çalışma kapsamında 50 afiş asılırken
200 bildiri halka ulaştırıldı.

Grup Yorum Yasaklamalarını Tanımıyoruz,
Yaşasın Grup YORUM,

Yaşasın Evvel Temmuz Festivalimiz!



Selçuklu Devleti’nin sistemli gö-
çüyle birlikte Türkmenler Orta As-
ya’dan Anadolu’ya gelmişlerdir.
1200’lü yılların başında Amasya ve
yöresine yerleşen Türkmenlerden Baba
İlyas, Babai Dergahı’nı kurmuştur.
Bu dergaha katılan müridi Baba İs-
hakta halkı örgütleyerek sevgisini ka-
zanmıştır.

1239 yılında  Baba İshak öncülü-
ğündeki Babailer halkın elindekine
zorla konan, halka baskı uygulayan,
halkı açlık, yoksulluğa iten Selçuklu’ya
karşı ayaklanmıştır. 

Ayaklanmaya Türkmenlerle bera-
ber savaşan her ulustan yoksullar da

katılmıştır.

Babailer 50.000 kişilik büyük bir
güç toplayarak Selçuklu’dan Adıya-
man, Sivas ve Malatya’yı almışlardır.
Yengilerle büyüyen ayaklanma  ancak
Selçuklu’ya altın para ile çağrılan
Frank askerlerin de bulunduğu 60 bin
kişilik orduyla bastırılabilmiştir.

Babaî ayaklanmasının önemi, dö-
nemin ilk örgütlü, planlı ve bilinçli
Anadolu halk ayaklanması olmasın-
dadır.

Baba İshak, Selçuklu Devleti’nin
yıkılacağını, yerine bu haksızlıkları or-
tadan kaldıracak “Toprakta Tohumca
Hakça” yeni bir düzenin kurulacağını

söylüyordu. Ancak bu düzenin gerçek-
leşmesini sağlamak için de bir devrim
yapılması gerekliydi. Baba İshak ön-
cülüğündeki Babailer ayaklanması belki
yeni bir düzeni kuramadı ama Selçuk-
luların zulüm düzeninin uzun zaman
devam edemeden yıkılmasını sağladı.

Babailer bugün Cephelilere sesle-
niyor; Ne Fetullahçılar ne de AKP,
tüm halk düşmanı oligarşiden hesabı
siz sorarsınız. Çünkü ezilen yoksul
halkın tek umudu sizsiniz. İşbirlikçi
AKP’nin OHAL yasalarını yerle bir
edin. Anadolu topraklarındaki zulüm
düzenini ancak siz yıkarsınız.  Adalet
sağlayacak olan  sizlersiniz. Gücünüz
daim ola.

Dünden Bugüne Gelenek Sürüyor!
Baba İshak Cephelilere Sesleniyor:

Gazi: Cephe Milisleri  20 Tem-
muz'da İmam Hatip’in içinde bekleyen
katilleri silahlarla tarayarak eylem
yaptı. Bununla ilgili yaptıkları açık-
lamada: "MGK kararının açıklandığı
tüm Türkiye genelinde OHAL ilan
edildiği dakikalardan itibaren eylem-
lerimizle hesap sormaya devam ettik.
Suruç katliamının yıl dönümü ve ko-
mutanımız Hasan Selim Gönen’in şe-
hitlik yıl dönümü nedeni ile katilleri
inlerinde taradık. İstediğiniz kararları
alın, sokağa çıkma yasakları ilan edin
yine de hiçbir güç Cephe’nin önünde
engel olamadı, olamayacaktır. Bizler
Cepheliler olarak halka yönelik yapılan
her türlü katliamların, işkencelerin
hesabını misliyle soracağız. Sizi ne
OHAL’leriniz ne de sıkıyönetimleriniz
kurtaramayacak!" denildi.

İzmir: Doğançay’da, 19 Tem-
muz'da Cepheliler, umudun adını du-
varlara nakşettiler. AKP, gerici faşistleri
sokaklara çıkarıp halkın üstüne sal-
dırtmaya çalışadursun, Cepheliler ma-
hallelerine sahip çıkmaya devam edi-
yorlar. Köy girişine “Doğançay’a Hoş-
geldiniz/DHKC” ve köy içine ise “Ne
Darbe Ne AKP Yaşasın Tam Bağımsız
Türkiye/DHKC” ve “Parti-Cephe” ya-
zılamaları yaptılar.

Okmeydanı: Okmeydanı Faşizme
Karşı Mücadele Ekipleri (FKME) 21
Temmuz akşamı Hasan Selim Gönen’in
(Komutan Rıza) şehitliğinin 4.yılını se-
lamladı ve AKP’nin yönetememe krizi
neticesinde ilan ettiği OHAL’i tanıma-
dıklarını, korsan eylem yaparak gös-
terdiler. FKME’ler Anadolu Parkı’nın
altındaki mobeseye çıkıp “Hasan Selim
Gönen Ölümsüzdür-FKME” imzalı pan-
kart asıp, molotoflarla yolu
kestiler. Burada halka Bağım-
sızlık, Demokrasi ve Sosya-
lizm mücadelesinde şehit dü-
şen Dev-Genç’liler ve Hasan
Selim Gönen ile ilgili ajitasyon
çektiler. Aynı zamanda AKP
iktidarının OHAL’i ilan ederek
halkı teslim alamayacağını ve
halka uzanan elleri Dev-
Genç’lilerin Hasan Selim Gö-
nen gibi kıracağını dile getir-
diler. Ardından FKME’ler slo-
ganlarla Sağlık Ocağı’na in-
diler. Burada molotoflarla yol
kesen ve halka ajitasyon çeken
2. ekiple birlikte Doğan Mar-
ket’in önüne umudun adını
haykırarak geldiler. Daha sonra
Faşizme Karşı Mücadele Ekip-
leri(FKME) burada barikatları
kurup yolu kestikleri sırada

“OHAL’i Tanımıyoruz-FKME” imzalı

pankart açtılar. Katil polislerin saldır-

masıyla birlikte sokak sokak çatışarak

kurtuluşun halkın iktidarında olduğunu

haykırdılar. Katil polislerin mahalleden

çekilmesi üzerine tekrar Doğan Market’in

önüne gelen FKME’ler ajitasyon ve

sloganlarla güvenli bir şekilde eylemi

sonlandırdılar.

Halk Okullarıyla 
Darbelere de, Faşizme de

Karşı Örgütleneceğiz
İstanbul-Armutlu Mahallesi’nde 21 Tem-

muz’da Halk Cephesi tarafından “15 Temmuz’da
Ne Oldu?” konulu Halk Okulu çalışması yapıldı.
Armutlu Cemevi’nde yapılan çalışmada, “15
Temmuz’da TSK içerisinde bir grup asker
AKP’ye karşı askeri darbe yapmak istemiş
ancak örgütsüz ve halktan kopuk oldukları için
başarısız bir darbe girişimi olarak kalmıştır.
Yaşananlar oligarşi içi it dalaşı olarak tarihe
geçmiştir…” şeklinde açıklama yapıldı. Ardından
bu darbe girişimi ve yaşanan süreç hakkında
devrimcilerin ne düşündüğü hakkında halka
bilgi verildi. Verimli geçen çalışmaya 16 kişi
katıldı.

TARİH TARİH 
CEPHELİLERECEPHELİLERE

DİYOR KİDİYOR Kİ “Toprakta Tohumca Hakça” 
Bir Düzen İçin Kavgayı Büyütmeye Çağırıyor!

OHAL’inizi Tanımıyoruz Katliamların Hesabını Sormaya Devam Edeceğiz!
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DEV-GENÇ’Lİ
HEDEFLİ ÇALIŞANDIR

Londra'da her hafta düzenlenen Dev-Genç top-
lantısı bu haftada bir gencin evinde yapıldı. 

Hep birlikte yemek yenildi ve sohbet edildi. Ye-
mekten sonra ise toplantıya geçildi.

Toplantının konusu ise geçen hafta düzenlenen
16. Anadolu Halk Sofrası Pikniği’ydi. Gençlere tek
tek söz verildi ve pikniğin değerlendirmesi yapıldı.
Olumlu ve olumsuz tarafları konuşuldu. Değerlen-
dirmeden sonra Fransa’da yapılacak olan Aile ve
Gençlik kampı konuşuldu, gençliğe bilgi verildi ve
konuyla ilgili sorular cevaplandı.

Yaklaşık iki saat süren toplantıya 14 Dev–Genç’li
katıldı.

DOĞRULARI YAZAN TEK 
BİZİZ, BUGÜN DAHA ÇOK KAPI 
ÇALMANIN GÜNÜDÜR! 

Ülkemizin ve dünyanın neresinde olursak olalım
Yürüyüş Dergimizi sahiplenmeye halklarımıza ger-
çekleri anlatmaya devam ediyoruz…

23 Temmuz Cumartesi günü Edmonton, Enfield
ve Tottenham Mahallelerinde özellikle kahvehanelerde
toplu dergi dağıtımı yapıldı.

Yaklaşık üç saat süren dağıtım boyunca 41 dergi
halklarımıza ulaştı.

Wood Green’de 5, Edmonton da 4 Yürüyüş
dergisi halkımıza ulaştırıldı.

Uyuşturucuya Karşı Yürüyoruz
Çocuklarımızın Zehirlenmesine İzin Vermeyeceğiz!

Okmeydanı Halk Meclisi, uyuşturucu kullanımının mahalle
içinde ciddi bir sorun olması nedeniyle mahalle halkıyla
birlikte harekete geçmişti. İlk adım olarak 29 Haziran
Çarşamba günü uyuşturucuya karşı bir halk toplantısı dü-
zenlenmişti. Yapılan toplantıda asıl gelmesi gereken insan-
larının olmaması, özellikle muhtarların toplantıya iştirak et-
memesi katılımcılar tarafından tepkiyle karşılanmış bunun
üzerine ikinci bir toplantı düzenleme kararı alınarak toplantı
bitirilmişti.

Okmeydanı Halk Meclisi, 20 Temmuz’da mahalle halkıyla
birlikte uyuşturucu mağduru ailelerle çeşitli köy derneklerinin,
Muhtarların, Cami ve Cemevi temsilcileri, esnafların, spor
merkezi işletmecilerinin davet edildiği bir toplantı düzenledi.
Toplantıda Piyalepaşa, Fetihtepe, Örnektepe mahalle muhtarlarının
yanısıra Mahmutşevketpaşa mahalle muhtar yardımcısıda hazır
bulundu. Uyuşturucu mağduru aileler ile birlikte mahalle
genelinde bulunan spor merkezi işletmecileri de toplantıya ka-
tılanlar arasındaydı. Davetliler arasında bulunan Cami ve
Cemevi yönetimleri ısrarlı talebe rağmen bir temsilci dahi gön-
dermedi.

Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantıda yürüyüş ve basın
açıklaması kararı alındı. Yürüyüş ve basın açıklamasının tarihi
katılımcılar tarafından hep birlikte belirlendi. Görüş ve önerilerin
sonucunda 6 Ağustos günü saat 16:00  tarihi kabul gördü. Piya-
lepaşa Mahallesi Muhtarlığı önünde başlayacak olan yürüyüş,
uyuşturucu satıcılarının üs olarak kullandığı Cemal Kamacı’nın
karşısındaki telefon kulübeleri önünde yapılacak basın açıkla-
masıyla bitirilecek. Yürüyüş programı belirlendikten sonra
bununla ilgili komiteler oluşturulması gerektiği yönünde çağrı
yapıldı. Çağrıya uyan katılımcıların isimleri ve irtibat bilgileri
alındıktan sonra toplantı bitirildi. Toplantıya toplam 108 kişi
katıldı.

Av ru pa’da

İngiliz devleti, faşist katil
AKP  ile yaptığı politik, eko-
nomik ve ticari anlaşmaları
gereği devrimcilere saldır-
maya devam ediyor.

Yeni saldırılarını insan-
larımıza işbirliği teklifleriyle
sürdürüyorlar.

Anadolu Halk Kültür
Merkezi (AHKM) çalışanları
ve emekçi halklarımız, 22
Temmuz günü, saldırı plan-
larının yapıldığı merkezleri,
New Scotland Yard önünde
bir protesto eylemi yaptı.

Gösteri boyunca öfke ve
inançla, zılgıtlar eşliğinde
Türkçe İngilizce sloganlar

atıldı durmaksızın. “Türkiye
Faşizmiyle İşbirliğine Son,
İşbirliği Yapmak Şerefsiz-
liktir, İngiliz Polisi İşbirliği
Teklifinden Vazgeç! Terörist,
Katil, İşkenceci Kim? Tür-
kiye Devleti, Halkız Haklıyız
Kazanacağız, Baskılar Bizi
Yıldıramaz” denildi. İngilizce
basın açıklamasının okun-
duğu gösteri boyunca ilgi
duyan halklara bilgi verildi.

150 bildirinin dağıtıldığı,
31 kişi katıldığı gösteri sol
yumruklar havada “Gün
Doğdu” marşı söylenerek bi-
tirildi.

HALK TOPLANTILARIMIZ DEVAM EDİYOR
İngiltere’nin başkenti Londra’da, bu hafta yapılan top-

lantının konuları son günlerde AKP’nin yönetememe krizi,
ülkemizde darbe girişimi yalanına karşılık ülkemizde
yaşanan sorunlar ve özelikle devrimcilere yönelik saldırılar
idi.

Yürüyüş dergisinin 531. sayısındaki Oligarşi İçi Kav-
ganın Tarafı ve İzleyicisi Değiliz! Halkın İktidarı İçin
Savaşacağız, Biz Kazanacağız! Yazısı okundu ve herkesin
değerlendirmesi alındı,  Aile ve Gençlik Kampı’na gidecek
olan arkadaşlar son hazırlıklarını yaptılar

İki saat süren toplantıya yaklaşık 10 kişi katıldı.
Dortmund: 24 Temmuz'da Dortmund DayEv’de

halk toplantısı yapıldı. Toplantının konusu ülkede yaşanan
Darbe Girişimi ve en son ilan edilen OHAL’di.  Saat 14.30
gibi başlayan toplantı 17.00’de bitirildi. Toplantıdan sonra
28 gündür Ankara’da  adalet için açlık grevinde olan dire-
nişçiler aranarak destek verildi. 27 kişinin katıldığı toplantı
birlikte yenilen yemeklerin ardından sona erdi.

İŞBİRLİĞİ YAPMAK VE 
TEKLİF ETMEK ŞEREFSİZLİKTİR!
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Bugün ülkemizde yaşanan kriz,
oligarşinin yönetememe krizidir. Dar-
be girişimi ve buna karşılık bir halk
direnişi yoktur. Halkın bir kısmı, oli-
garşinin yönetememe krizinde kul-
lanılmaktadır ve bu çekişmenin halk
için hiçbir olumlu yanı yoktur. Çünkü,
bu iktidar kavgasının yükünü yine
halk çekecektir. Halkın demokratik
hak ve özgürlükleri biraz daha bu-
danacaktır. 

OHAL’le Ne Değişecek? 
Darbeye karşı halkın kullanılma-

sındaki en büyük demagoji, darbe-
cilerin askeri bir yönetimle 12 Mart,
12 Eylül gibi süreçlerde yaşanan hak
gaspları, örgütlenme özgürlüklerinin
yok edilmesi, yüzbinlerce insanın iş-
kencelerden geçirilip, binlercesinin
katledileceği yeni bir sürecin yaşa-
nacağı korkusunu yaymaları olmuştur. 

Bunun bedeli olarak da, halkın
12 Eylül cuntasından bu yana bedeller
ödeyerek kazandığı haklardan kendi
gönlüyle vazgeçmesidir. Bugün is-
tenen budur. 

Darbe girişimcilerine karşı mü-
cadele diye, gözaltıların bir aya çı-
karılmasının Fethullahçı darbecilerle
mücadelenin nesine hizmet edecek?
Aksine, gözaltıların bir aya kadar
uzatılması, aynen 12 Eylül sürecinde
olduğu gibi, gözaltı sürecinin işkence
yapmak ve işkence izlerinin geçmesi
için kullanılacak bir zaman kazan-
maktan başka bir işe yaramayacaktır.
Ve bu yetkiyi de asıl olarak düzene
karşı tehlikenin her yükselişinde,
halka karşı kullanacaklardır. 

İşçilerin tüm haklarından soyun-
durulup, tekellerin çıkarı doğrultu-
sunda, istediği her yerde çalıştırma
yetkisinin, darbecilere yönelik mü-
cadelede ne tür bir etkisi olacaktır?
Darbeyi işçiler mi yaptı da, onların
özlük haklarını gaspedince darbecileri

mi cezalandırmış olacaklar. Hayır.
Daha ortada darbe vs olmadığı dö-
nemde de ülkemizdeki işbirlikçi te-
keller, bu hakkı istiyorlardı. Ve şimdi
darbe süreci bahane edilerek Kanun
Hükmünde Kararname’lerle işbirlikçi
tekellerin bu talebi yerine getiriliyor. 

Hükümet karşıtı olan her muhalif
gücü, bugün darbecilerle aynı sınıfta
değerlendirilmektedir. Hükümete karşı
olan veya olduğu söylenen işçi ve me-
murların keyfi olarak atılması, zaten
darbe öncesinden hükümetin yasallaş-
tırmak istediği bir uygulamaydı. 

Şimdi KHK ile bunu uygulamaya
sokuyorlar. Darbe öncesi, asıl olarak
işçi ve memur hareketlerinin örgüt-
lenmesine karşı geliştirmeye çalıştıkları
bu saldırı ile halktan yana örgütlenmeleri
ortadan kaldırmayı hedefliyorlardı.
Şimdi bunu KHK ile hiç direniş ol-
madan gerçekleştirmek istiyorlar. Çünkü
bu uygulamaya da karşı olmak ve bu-
nun için direnmek de yasaklanacak. 

Aynen 12 Eylül süreci gibi bir
süreç yaşıyoruz. 12 Eylül cuntası da
o dönem hakları için grevlerle direnen
ve greve girecek olan yüzbinlerce
işçinin direnişinin önünü kesmek
için yapılmıştı. Bugünün OHAL’inin
de 12 Eylül darbecilerinden bir farkı
yoktur. Yine kaybeden halk olacaktır,
emekçiler olacaktır. 

Nasıl Bir Süreçte
Yaşıyoruz,  Neden
OHAL’e İhtiyaç
Duyuyorlar? 

Bugün sarı sendikacıların yüzleri
teşhir olmuştur. Devrimci İşçi Hare-
keti’nin, Devrimci Memur Hareke-
ti’nin tek tek geliştirdiği ve her se-
ferinde devrimci ısrar sonucu zafer-
lerle sonuçlandığı bir süreç yaşıyoruz.
Sarı sendikacıların teşhir olup, sınıf
mücadelesinin devrimcilerin bayrağı
altında toplandığı bir süreçtir. 

Tüm operasyon ve baskılara rağ-
men devrimci gençlik hareketi lise-
lerde, yüksek okullarda ve mahalle-
lerde boykotlarla, halk okullarıyla
ve halk direnişlerinde hergün artan
bir biçimde saflaşıyor.

Halkın direniş çadırları, onlarca
defa saldırıya uğrasa da; halkın sa-
hiplenmesiyle yeniden yeniden ku-
ruluyor. Devrimci avukatlar AG’lerle
adalet kampanyası sürdürüyor. Sürekli
olarak yeni yeni mahallelerde kurulan
Halk Meclisleri, halkın düzenden
umutlarını kestiği, kendi geleceğini
devrimci hareketin bayrağı altında
birleştiriyor. Halk, devletin çözüm-
lerinin çözümsüzlük olduğunu gö-
rüyor. Halk Bahçeleriyle, Rüzgar
Türbinleriyle, Ferhat Gerçek Yürü-
teciyle vs. halkın mimar mühendis-
lerinin çözümlerinde umudu görüyor.
Halk, Kazova Kooperatifi ve halk
fırınlarıyla hem yönetebileceğini,
hem de üretebileceğini görüyor. 

Emperyalizm ve oligarşinin tüm
yozlaştırma ve halkı çürütme giri-
şimlerine rağmen Hasan Ferit’lerin
direniş kuşağını yaratan bir gelenek
her geçen gün daha da güçleniyor,
yozlaşmanın pençesindeki yüzlerce-
sini koparıp alıyor ve daha binlerce-
sine de kurtuluş umudu oluyor. 

Mahallelerimiz ve halkın kazanım-
larının milislerin yaygınlaşmasıyla ko-
runabileceğini gösteriyor. Halkın si-
lahlanmış hali olan milislerimize, dağ-
ların şahanları kurtuluş yolunu göste-
riyor. Şehirlerde emperyalizm ve oli-
garşiye meydan okuyan savaşçılarımız
düzene karşı politik niteliği yüksek si-
lahlı eylemleriyle, silahlı mücadeleyi
tek kurtuluş umudu olarak, karşı çı-
kılmaz şekilde meşrulaştırıyor. Halkın
umudunu yükseltiyor. 

İşte, oligarşinin saldırıları bundan
dolayı; kendi düzenine karşı asıl tehlike
olarak gördüğü devrimci mücadeleye

OOligarşinin Yönetememe Krizine OHAL’ler de Çare Olamaz 

OHAL’E YURTDIŞINDA DA
DİRENMELİYİZ! 

AVRUPA’dakiBİZ

Yürüyüş
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yönelecektir. Bugün, hedeflerinin sadece
darbeciler olduğunu söylemeleri, asıl
olarak devrimcilere yönelik saldırılar
için, henüz uygun bir meşru zemin
yaratamamış olmalarıdır. 

Kullanılmayacak KHK
Yetkilerini Neden
İstiyorlar?

Mevcut meclisin yapısıyla, zaten
AKP istediğini yapacak durumdadır.
Kendi gücünün yetmediği yerde, za-
ten MHP ve CHP de onun koltuk
değneği durumundadır. Yani mec-
listen geçiremeyecekleri yasa zaten
yoktur. 

Bir de şimdi KHK’larla meclisin
devre dışı bırakıldığı ve hakim sınıflar
için her türlü uygulamanın, yasalara
uyma zorunluluğu olmadan yönetmek
istiyorlar. Üstelik bir de hükümet
kanadından ‘Biz bu yetkileri kullan-
mayacağız’ sözleri ortalığı sarıyor.
Peki madem kullanmayacaklar, o za-
man bu yetkilere neden ihtiyaç du-
yuyorlar? 

OHAL sürecinde KHK yetkilerini
kullanmayacaklarını söylemeleri bir
yalandan ibarettir. Hatta çıkarılan

KHK yetkilerinin darbecilere karşı
mücadele ile de herhangi bir ilgisi
yoktur: Emekçilerin haklarının gas-
pedilmesinin, örgütlenme haklarının
gaspedilmesinin, basın özgürlüğünün
gaspedilmesinin... darbeyle ne alakası
var?  KHK’larla gaspedilen haklarla,
12 Mart ve 12 Eylül darbelerinin
yaptıklarıyla hiçbir farkı yoktur. 

Bugün kendilerine ister darbeci,
ister darbe karşıtı desinler; sonuçta
hepsi halk düşmanıdır. Onun için
halkın haklarına yönelik yasakları
yasalaştırmaktadırlar.

Avrupa’nın Demokratlığı
Sahtedir 

12 Mart darbecilerini de, 12 Eylül
darbecilerini de destekleyen aynı Av-
rupa’dır. Halkımıza karşı bugüne ka-
dar kullanılan tanklar, toplar, uçaklar,
işkence manyetoları, imha silahları...
her şey Avrupa ve Amerikalı emper-
yalistler tarafından verildi. 

Halk düşmanı tüm İMF politika-
ları da, kontrgerilla yöntemleri de
onların desteğiyle hayat bulmuştur.
Onbinlerce insanımızın kanı onların
ellerindedir. 

Bugün solun büyük kısmı da,
yine umudu emperyalizmde arıyor.
Emperyalizmin değiştiğini söyleyen
‘sol’ bugün de, Avrupa demokrasi-
lerinin hem darbeye, hem de Erdo-
ğan’ın tek adamlık diktasına karşı
mücadeleye çağırıyor. Diğer yandan
da, her türlü darbe karşıtlığı adı
altında Erdoğan’a dolaylı destek de
bulunan sözde solcuların, daha düne
kadar da ‘MGK solu’ ile ‘Yetmez
ama Evet’çilerden farkı yoktur. 

OHAL’lerle, KHK’larla bugün
emperyalizmin ve işbirlikçilerinin
çıkarları savunulmaktadır. Bunun da
Avrupa emperyalizminin dışında ol-
duğu asla iddia edilemez. 

Darbecilerle Erdoğan’cıların ara-
sındaki iktidar kavgası nedir? Bu ik-
tidar kavgası, emperyalizmin çıkar-
larını hangisinin daha iyi savunacağı
kavgasıdır. 

Avrupa’da Ne
Yapmalıyız? 

Artık önümüzdeki sorun

OHAL’dir. OHAL çerçevesinde eşi-
miz, dostumuz, akraba ve halkımızın
yaşadığı saldırılar aynı zamanda bize
karşı yapılmıştır. 

Bugün halen, bir gün dönme umu-
dumuzun olduğu topraklar üzerindeki
zebanilere karşı mücadele içinde ol-
malıyız. Vatan topraklarımızın sefasını
süremesek de, en azından ölülerimizi
halen oraya gömüyoruz. 

Vatan, insanın doğduğu, yaşadığı
ve gömüldüğü topraklardır aynı za-
manda. Ancak bizler yoksul olarak
bu topraklarda doğduk, yoksulluğu-
muza karşı mücadelede yolumuz Av-
rupa’lara getirdi bizi. Ama her şeye
rağmen, ölülerimizi yine bu topraklara
taşıyoruz. 

Bugün, ülkemizdeki OHAL’in
saldırılarına karşı halkımızın yanında
olmak, vatan topraklarımıza karşı
bir borcumuzdur. Bugün, yine 12
Eylül’lerde olduğu gibi, halkımıza
yönelik faşist saldırılara karşı, faşist
rejimin temsilciliklerine karşı protesto
gösterileri düzenlemeliyiz. Tatil dö-
nemindeyiz, gitmeyenlerimiz bura-
larda gösteriler düzenlemeli, ülkeye
gidenlerimiz ise, oralardaki kurum-
larımızı ziyaret edip, destek ve da-
yanışmada bulunmalıyız. 

Biz büyük bir aileyiz. Gurbetçi-
liğimizin bir sebebi de zaten sadece
kendimizi değil, ailemizin yoksul-
luğuna karşı mücadeleydi. Bugün
büyük ailemiz daha büyük tehlikelerle
karşı karşıyadır. 

Büyük Aile, Büyük Ev... 
Büyük ailemiz dar anlamda, dev-

rimci harekettir, bugün büyük ailemiz
yeni saldırılara tutulmaktadır. Büyük
ailemiz, geniş anlamda ise halkımızdır. 

Halkımızın başına musallat olan
halk düşmanlarının politikalarına
karşı savaşmalıyız. 

Büyük evimiz de halk örgütlen-
melerimizdir, vatandır. Bugün büyük
evimiz bir işgal altındadır. Bu işgale
karşı mücadelede yerimizi almalıyız. 

Büyük ailemize ve büyük evimize
yönelik saldırılar karşısında direniş
bayrağı altında toplanmalı, mücade-
lemizi daha da ileri götürmeliyiz. 

Büyük ailemiz dar
anlamda, devrimci

harekettir, bugün büyük
ailemiz yeni saldırılara
tutulmaktadır. Büyük
ailemiz, geniş anlamda

ise halkımızdır. 
Halkımızın başına

musallat olan halk
düşmanlarının

politikalarına karşı
savaşmalıyız. 

Büyük evimiz de halk
örgütlenmelerimizdir,

vatandır. Bugün büyük
evimiz bir işgal

altındadır. Bu işgale
karşı mücadelede
yerimizi almalıyız. 
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“Evet yoldaşlar, 25 yıllık devrimci yaşamımda çokça baskılar,
işkenceler, gözaltılar, tutuklamalar yaşadım. Boşluğa düştüğüm
anlar oldu, ölümle burun buruna geldiğim anlar da. Ama savaşa,
devrime olan inancımı hep canlı tuttum. Çok yendim, çok da ye-
nildim. Fakat boyun eğmedim. Hep dik durmasını bildim. Yenilgi-
leri zafere dönüştürdüm. Ve bugün alnıma taktığım kızıl bantla
yürüyorum.” 

Selami Kurnaz

8 Ağustos- 14 Ağustos

Metin KÖSE,
Nuri ASLAN:
12 Ağustos 1980'de,

Aybastı'da iki köy arasın-
daki çelişkilerin devrim-
cilerin müdahalesiyle çö-
zülmesi sonucunda düzen-
lenen barış toplantısına gi-

derken, yolda geçirdikleri trafik kazasında kaybettik.

Metin Köse

Selami KURNAZ 
1964, Arsin-Trabzon doğumludur. Devrimci dü-

şüncelerle 12 Eylül öncesinde 14 yaşında tanıştı, 17
yaşında mücadeleye katıldı. Cunta yıllarında tutsak
düştü. 1990'lı yıllardan itibaren mücadelesini devrimci
hareket saflarında sürdürdü. Trabzon ve İstanbul'da
görevler üstlendi. 2001'de tutsak düştü. Mücadele

içinde son görevini bedenini ölüme yatırarak yerine getirdi. 2000-
2007 Ölüm Orucu direnişinin Gültekin Koç Ölüm Orucu Ekibi'nde
görev üstlendi. 12 Ağustos 2004'te bir Ölüm Orucu direnişçisi
olarak ölümsüzleşti.

Selami Kurnaz

Arslan ARI ,
Eyüphan POLAT,
Nurhayat BEYHAN:

13 Ağustos 1992'de
Ankara Küçükesat'da
bulundukları üs kuşa-
tıldı. Çatışarak ve dev-
rimci hareketin direniş

geleneğini sürdürerek şehit düştüler. Şehit düşerken umudun adını
kanlarıyla duvara yazdılar.

Arslan Arı, 1963 Bursa Gemlik doğumludur. 12 Eylül öncesinden
beri mücadele içindeydi. 1991'de silahlı birliklerde görev almıştı.

Eyüphan Polat, 1966 Sivas, Zara doğumludur. Bir Kürt ailesinin
çocuğuydu. 1988 yılında devrimci mücadele ile tanıştıktan sonra
yaşamı bir bütün olarak kazanmak gerektiğini ve bunun için
yapılması gereken çok şey olduğunu gördükten sonra tüm yaşamını,
enerjisini devrimci mücadeleye verdi.

Nurhayat Beyhan, 1969 doğumludur. İşçiydi Nurhayat. Kon-
feksiyon atölyesinde, tuğla fabrikalarında çalıştı. 

Emeğin, alın terinin ne olduğunu iyi bilirdi. Dünyayı sömürü-
cülerden, zalimlerden kurtarıp, emeğin, alın terininnasırlı ellerine
verme mücadelesine atıldı. En küçük bir tereddüt bile yaşamadı.
Yaşamını, kişiliğini bumücadelede buldu, tanıdı; sevgiyi, saygıyı,
acıyı sevinci tüm gerçekliğiyle bu mücadelede yaşadı.

Nurten ACAR, 
Vehpi MELEK:

13 Ağustos 1992'de An-
kara Maltepe'de bulunduk-
ları ev ölüm mangaları ta-
rafından kuşatıldığında fa-
şizmin cellatlarına karşı
direnerek şehit düştüler.

Onlar, adaletin olmadığı bu düzende, halkın adaletinin
uygulayıcılarıydılar.

Vehpi Melek, 1972 Dersim Hozat doğumludur. Kürt
bir işçi ailesinin çocuğu olan Vehpi ortaokul-lise yıllarından
itibaren devrimci mücadelenin bir parçası oldu ve şehit
düştü.

Nurten Acar, 1965 Erzurum Hınıs doğumludur. Kürt
bir ailenin kızı olan Nurten, devrimci mücadeleyle ta-
nışmadan önce tüm yaşamı ev kadınlığıyla, ev işleriyle
sınırlıydı. 1989-90 yıllarında tanıştığı devrimci mücadele
onun tüm yaşamını, kişiliğini değiştirdi. SDB savaşçısı
olana dek, demokratik platformda, kadın örgütlenmesinde
(DEM-KAD) faaliyet gösteren Nurten ülkemiz kadının
mahkum edilmek istendiği "kader"e karşı mücadele etti

Nurten Acar

Fatma BİLGİN
1972 Antakya Kuzeytepe doğumludur. 13 yaşından

itibaren pamuk tarlalarında, fabrikada, atölyelerde
bir emekçi olarak çalıştı. 20 yaşından itibaren ise bir
devrimciydi. 1995'te tutuklandı. Tutsaklık koşullarında
direnişlerde yer aldı. 2000-2007 Ölüm Orucu Dire-
nişi'nin 5.Ölüm Orucu Ekibi'nde görev üstlendi.
Zorla müdahele işkencesi altında 10 Ağustos 2002'de

ölümsüzleşti.

Fatma BilginNuri Aslan

Arslan Arı Eyüphan Polat Nurhayat Beyhan

İbrahim DOĞAN
1972'de Kahramanmaraş'ın Elbistan

ilçesinde doğdu. Mücadeleye ilgisi lise
yıllarında başladı. Gençlik  mücadelesi
içinde bir Dev-Genç’li olarak yer aldı.
1993'te tutsak düştü. 1996 Ölüm Orucu
direnişinin birinci ekibinde yer aldı. Di-
renişte kalıcı sağlık sorunları oluştu.

1999'da sağlık durumunun ağırlaşması nedeniyle tahliye
edildi. Tedavisi için yurtdışına çıkarıldı. 11 Ağustos
2001'de Atina'da tedavi gördüğü hastanede elleri arkadan
bağlı öldürülmüş olarak bulundu.

Vehbi Melek

İbrahim Doğan



Osman OSMANAĞAOĞLU:
Aslen Artvin-Hopalı olup, 1957’de Karabük’te doğdu.

1976’da örgütlü mücadeleye katıldı. İstanbul  Üniversitesi’nde
öğrenci iken, devrimci bir militanı olarak mücadele etti. Mahalli
alan örgütlenmesinde  görevliyken 1981’de tutsak düştü.
Tahliye olduğunda yeniden mücadeleye koştu. Çeşitli görevler
üstlendi. Yeniden tutsak düştüğünde milis komutanıydı. Ölüm
orucu direnişçisi olarak şehit düştüğünde 44 yaşındaydı. Dev-

rimciliği bir ömür boyu sürdürdü, onurlu bir direnişte ölümsüzleşti. Ümraniye
Hapishanesi’nde Ölüm Orucu direnişinin birinci ekibinde yer aldı. 19 Aralık
katliamı sonrasında direnişini Kandıra hücrelerinde sürdürdü. Tahliye edildikten
sonra, direnişine kuşatma altındaki Armutlu’da devam ederek 14 Ağustos
2001’de şehit düştü.

Osman Osmanağaoğlu

Hakan KASA, Mehmet SALGIN, Nebi AKYÜREK,
Sabri ATILMIŞ, Selma ÇITLAK: 13 Ağustos  1993'te
İstanbul Okmeydanı'daki PERPA iş merkezinde sorgu-
suz sualsiz infaz edildiler. 

Mehmet Salgın ve Hakan Kasa devrimci hareketin

üyesi, Nebi Akyürek ise taraftarıydı. Selma
Çıtlak ve Sabri Atılmış ise  devrimci hare-
ketle hiçbir ilişkisi olmayan, tek suçları o
gün orada bulunmak olan halktan insan-
lardı.

Mehmet Salgın, 1972 Dersim Mazgirt
doğumluydu. Kürt milliyetindendi. 1991'de
Devrimci Sol saflarına katıldı. Nurtepe'de

mahalli çalışmalarda yer aldı.
Hakan Kasa, 1975 Kars doğumluydu. İstanbul Ali-

beyköy'de büyüdü ve devrimci hareketle burada tanıştı.Son
görevi milis savaşçılığıydı. 

Merhaba baş koyduğum Antakya'mın halkına; 
Merhaba Kuzeytepem, Kuzeytepe'nin sıcak, candan,

vefalı, güzel insanları; 
Analarım merhaba, çocuklar, yiğit kardeşlerim;
Toprağımıza, suyumuza, börtü böceği ile vatanımıza,

geleneklerimize feda ettiğim canımla selamlıyorum sizleri.
Ellerinizden öpüyorum büyüklerim ve herkesi özgürlüğe
çarpan yüreğimle kucaklıyorum.

Önce Yusuf Kutlu yoldaşım selamladı sizleri Ekinci'den.
Yusuf abimdir, kardeşimdir. Birlikte gelecek aydınlık bir
ülke için. Özgürlüğü için vatanımızın yola çıktık Yusuf'la.
Hapishanelerde yüzlerce kardeştik, onlarcamız ölüm oruç-
larında zulme karşı şehit olduk. Halkımız Antakya'mızın
payına, sizlerin sevgi dolu yüreklerinizin payına Yusuf
ve ben düştük. 

Daha direnişimiz sürüyor. Gelenlerimiz olur; sizlere,
incelmiş bedenleriyle toprağın bereketli kokusuyla, pa-
rıldayan yıldızları ve sizlere bırakacakları umutlarıyla
gelenlerimiz olur canlar. 

Bu direniş zafere kadar. Bu direnişte, zindanlarda
sizlere zaferi armağan edeceğiz canlar. 

Ağlamaklı olmasın gözleriniz. Süslü tabutlarımızın
içinde öylesine gururla, öylesine umutla yatarken biz,
siz de gururlanın. Siz de umut doldurun gözyaşı yerine
canlar, kardeşler. 

Şimdi yanınızdayım. Artık hiç ayrılmamak üzere
geldim. Bu düğün olsun, bu şenlik hepimizin bayramı
olsun, kuşlar, çiçekler uçuşsun rengarenk, türkü türkü ey-
leyelim burayı. Çağlayalım sizinle, halaylara duralım.
Dahi kırmızı mendillerle mitralyözlerle, sebgevi, harce
ile halaylara duralım. Omuz omuza verme zamanı, birbi-
rimize kenetlenme zamanı, yürekleri birleştirip birlik
olma zamanıdır şimdi. 

Haydi yiğit kardeşler bacılar, canlar, halklar, bizim
halklarımız bu davetle geldim size, sevgimle, umutlalarımla
geldim. Düşlerimle, gülüşlerimle geldim, ölümümde ara-
nızda yeniden doğdum. 

Yeniden doğmaktır şehitlik, ölmedik halkımız, ölme-
yeceğiz, yenilmeyeceğiz zulme. Zulmü ezecek her cengte
yine yine geleceğiz. 

Sizleri seviyor, saygı duyuyorum. Mutluyum alnım
açık başım dik sizlere selamlar söylüyorum. Ölümü yen-
mişim ölüm orucunda, sizlere gelmişim alnımın akıyla,
sizlere layık olmuşsam ne mutlu bana, şimdilik gidiyorum,
siz kalın sağlıcakla. 

Yüreklerinize selam 
Sizden bir can, bir yürek, bir parça 

Fatma Bilgin (364. gün...) 

Fatma Bilgin’in, Mezarı Başında 
Okunmak Üzere Yazıp Bıraktığı mektup

Anıları Mirasımız

Selma Çıtlak

KAYBEDİLDİ
E r d o ğ a n

ŞAKAR: 
13 Ağustos

1993'te İstanbul Ok-
meydanı'ndaki PER-
PA adlı iş merke-
zinde gerçekleştiri-
len katliama bağlı

olarak gözaltına alındı ve o zaman-
dan beri kendisinden haber alına-
madı.

Erdoğan Şakar

Hakan Kasa Mehmet Salgın Sabri AtılmışNebi Akyürek



Hoş geldin Onur
Hoş geldin 
Bekliyorduk
Gözümüz yollardaydı
Kimi “Che dönemi bitti”
diyordu
Barış umuyordu faşizmden
kimisi 
Kimi de eller havada iniyordu
dağlarından 
Daha bir hasret kaldık sana
Daha bir gözledik yolunu
Dersim’in onurunu eline alıp 
Tetiğine bastın ya
Onurlandık, gururlandık
Ve söz verdik 
Yere düşmeyecek bayrağın
Dağlarındaydı bir gözümüz
Dersim
Sendeydi hep bir kulağımız 
“Dersim’e gerilla çıkmış”
Yıldırım gibi yayılan 
Bir düğün haberiydi bize 

Yattık kalktık aklımız sende
Çalıştık, voltaladık gücümüz
senden 
Sohbetlerimizdeydin ve
düşlerimizde 
Bekliyorduk seni 
Sonunda geldin ya Onur
Ne desek az...
Hoş geldin 
Halkın içinden geldin 
Yoksulluktan geldin
Tecrit hücrelerinden geldin
Alanlardan, polis coplarından 
Direnişlerden geldin
Kızıldere’den geldin
Hoş geldin 
Kırdan şehirden geldin
Silahınla geldin
Adaletinle geldin 
Genç ömrüne 
Sığdırdığın dönüşümün  
Cüretin, cesaretin, fedanla
geldin

Artık Kızıldere daha kızıl

Halk daha umutlu 

Zafer daha yakın 

Güle güle Onur

Kalmasın gözün arkada

Geleceğiz peşin sıra

Geleceğiz ayak izlerine
basarak

Katarak Berna’yı Çiğdem’i de 

Duracağız hep beraber halaya

Güle güle

Kuşanıp cüretini ve fedanı
geleceğiz

Hesabını sorarak 

Adaletini kuşanarak 

Geleceğiz yanınıza
karanfilleşerek 

Onur senindir Dersim 

Selam olsun sana 

Onurlar’ın var senin

Selam olsun onlara 

Ve Onurlar’ı yetiştiren okula 

HOŞGELDİN ONUR...HOŞGELDİN ONUR...



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

TEK HEDEF; DEVRİM HER ŞEY
BUNA HİZMET ETMELİDİR...

HER ALAN VE BİRİMİMİZ SAVAŞA
GÖRE ÖRGÜTLENMELİDİR!

Askeri alanda uzman kadrolar kendi kendine
yetişmeyeceği gibi, silahlı mücadele için zorunlu olan

cephe ya da gerilla ordusu kendi kendine
oluşmayacaktır. Kısaca sorunu; politik- askeri bir
örgüt yaratma perspektif ile ele almalıyız. Bunun

birinci anlamı, başından itibaren silahlı savaşa göre
örgütlenmektir.

İkinci anlamı, her alanda o alana özgü örgütlenmeler
adım adım inşa etmemiz gerektiğidir.

Üçüncü anlamı, kadroların hangi alanda olursa olsun
birer savaşçı gibi yetiştirilmesi, savaşçı bir ruhla

donatılması, yeri geldiğinde eline silah alıp
savaşabilecek durumda olmasıdır. 

Tüm komite ve hücrelerde yer alan kadroların, aynı
zamanda bir savaşçı olması gerektiğini söylememizin

nedeni budur. 
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OHAL AKP’NİN ÇARESİZLİĞİDİR!OHAL AKP’NİN ÇARESİZLİĞİDİR!
ÇÖZÜM CEPHE’DİR!ÇÖZÜM CEPHE’DİR!

ÖZGÜR TUTSAKLAR GENEL DİRENİŞTE!

Özgür Tutsaklık Barikatta,
Açlık Grevinde, Ölüm Orucunda, 

Beyinde Direniştir...

� Bakırköy Kadın Hapishanesi
Özgür Tutsakları; görüş yerini 
terk etmeme eylemi yaptılar. 

Eyleme görüşe giden ailelerin de
destek vermesi üzerine hapishane

idaresi hem tutsakları hem de
aileleri zorla görüş alanından dışarı

çıkardı. Bu saldırıda Özgür
Tutsaklardan Sultan Işıklı’nın yaralı
olan kolu, işkence sonucu hareket

edemez hale geldi.

� Edirne F Tipi Hapishanesi Özgür
Tutsakları sohbete Süleyman

Matur’un getirilmemesi üzerine
sohbet alanını tahrip ettiler ve
işkenceyle tek kişilik hücrelere

konuldular. 
Edirne F Tipi Hapishanesi Müdürü

Haydar Ali Ak, tutsaklara 2 ay 
sohbete çıkarmama “cezası” verdi. 

Tutsaklar bulundukları 4 ayrı
hücreyi  ateşe verdiler. 

Tutsaklar hücre yakma eylemi 
sonrası önce süngerli hücrelere,
ardından da tek kişilik hücrelere

konuldular

� Sincan, Kırıklar, Bolu, Kırıkkale,
Kandıra, Tekirdağ Hapishanelerinde

kapı dövme ve slogan atma 
eylemleri yapılıyor.

� İzmir 1 No’lu F Tipi Hapishanesi
Özgür Tutsakları 10 Temmuz 

tarihinden bu yana
genel direnişteler...

� Amasya Hapishanesi’nde Özgür 
Tutsaklar kapı dövme eylemi 

yaptılar.
Tutsaklar, hapishane müdürü ve

gardiyanlar tarafından tehdit edilin-
ce “elinizden geleni ardınıza 

koymayın” diye cevap verdiler.

� Tekirdağ T Tipi 1 No’lu
Hapishanesi’nde Özgür Tutsaklar
tedavi hakları için koğuş giriş ve

çıkışlarında slogan atma, koridorda
oturma eylemi yapıyorlar.

� Tekirdağ 2 No’lu F Tipi
Hapishanesi tutsakların telefonla

görüş ve sohbet haklarını
gasp ediyor.

Tutsaklar sayım için aşağıya 
inmediklerinde gardiyanlar 

tarafından darp edildiler ve oturma
eylemi direnişine başladılar


