TÜRKİYE TARİHİNDE İLKLERE İMZA ATMAYA
DEVAM EDİYORUZ!
PESPAYE HOLLYWOOD VE BURJUVAZİNİN FİLMLERİNE KARŞI
“F TİPİ FİLM”İMİZLE POLİTİK FİLMİN NASIL YAPILACAĞINI GÖSTERİYORUZ!
YILGINLIĞI, TESLİMİYETİ DEĞİL, DİRENİŞİ ANLATIYORUZ!
BAĞIMSIZ TÜRKİYE KONSERİNİ NASIL CANLA-BAŞLA
SAHİPLENDİNİZSE, "F TİPİ FİLM"DE BU EMEK VE COŞKUYLA
SAHİPLENMENİZİ BEKLİYORUZ!

www.yuruyus.com

Tüm Cepheliler’i AKP'nin Saldırılarına Karşı,
“F Tipi Film”i Sahiplenmeye ÇAĞRIYORUZ!

BİR AN BİLE KAYBETMEDEN, TÜM CEPHELİLER’İ,
TÜM DOSTLARIMIZI, HALKIMIZI;
"F TİPİ FİLM’E 5 KİŞİ GÖTÜRÜYORUM"
KAMPANYASINA KATILMAYA, HERKESİ SEFERBER OLMAYA
ÇAĞIRIYORUZ!

F TİPİ FİLM’İN GÖSTERİLDİĞİ SİNEMALAR
 İçel Mersin Cinens (Kipa)
 İst. Ataköy C.Maximum (Ataköy
Plus)
 İst. Avcılar Cinema Pink Pelican
Mall
 İst. B.Evler Cinevip Metroport
 İst. Bağcılar Cinemarine 212 AVM
 İst. Bakırköy C.Maximum
(Marmara Forum)
 İst. Bayrampaşa C.Maximum
(Forum İstanbul)
 İst. Bayrampaşa Coşkun Sabah
Akvaryum
 İst. Beylikdüzü White Corner
Favori
 İst. Beyoğlu Beyoğlu
 İst. Çemberlitaş Şafak Movieplex
 İst. Eyüp White Hill Cine Star
 İst. Florya C.Maximum (Aqua
Florya)
 İst. Halkalı Arenapark Site
 İst. Haramidere Cinetech Torium
 İst. Kadıköy Atlantis
 İst. Mecidiyeköy C.Maximum
(Cevahir)
 İst. Osmanbey Gazi
 İst. Sancaktepe Sancakpark

 İst. Sarıgazi Osmanlı Çarşı
 İst. Suadiye Movieplex
 İst. Yeşilköy Airport Sineması
 İzmir Alsancak İzmir
 İzmir Alsancak Karaca
 İzmir Balçova Agora
 İzmir Çiğli Cinecity Kipa
 İzmir Gaziemir Kipa Hollywood
 Kars Şehir
 Kocaeli Derince Cinens (Kipa)
 Kocaeli İzmit Cinepark
 Konya Cinens (Kipa)
 Konya Real Avşar
 Kütahya Cinens
 Malatya Park Avşar
 Malatya Yeşil
 Mardin Cinemall (Mova Park)
 Muğla Bodrum Cinemarine (Oasis
AVM)
 Niğde Belediye
 Ş.Urfa Emek Sarayönü
 Tokat Asberk
 Trabzon Atapark Avşar
 Uşak Cinens
 Van Cine Van (Turkuaz)
 Yalova Cinema Pink Kipa
 Zonguldak Belediye

info@yuruyus.com

 Adana Optimum Avşar
 Adıyaman Aile Kültür
 Afyon Cinemovie (Kiler)
 Afyon Zeyland
 Ankara Büyülüfener Kızılay
 Ankara Cinema Pink (Etlik
Forum)
 Ankara Kızılırmak
 Ankara Prestige Kentpark
 Ankara Prestige Nata&Vega
 Batman Cinemall (Batman Park)
 Bursa Cinetech Korupark
 Bursa İnegöl Cinema Pink (İnegöl
AVM)
 Denizli Beyaz Sahne
 Diyarbakır Cinemall (Mega
Center)
 Diyarbakır Galleria Şehir
 Diyarbakır N-City Avşar
 Diyarbakır Ninova Prestige
 Edirne Cinemarine Margi
 Eskişehir Cinema Pink (Kanatlı)
 Hatay Antakya Prime Mall
Prestige
 Hatay İskenderun Prime Mall
Prestige
 Isparta Prestige (İyaş Park)

www.yuruyus.com
Haftalık Dergi / Sayı: 345
30 Aralık 2012
Fiyatı: 1 TL (kdv dahil)
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DÜN BİR ADIM ÖNE ÇIKAN CEPHELİLER;
BUGÜN, SİZDEN İSTEDİĞİMİZ SAVAŞIN KURMAYI
OLMAK İÇİN BİR ADIM ÖNE ÇIKMANIZDIR!
HER CEPHELİ HEM SAVAŞACAK HEM
SAVAŞTIRACAKTIR!
SAVAŞIN KURMAYI OLACAK; HALK İÇİN HALKI
SAVAŞTIRACAK, SAVAŞI HALKLAŞTIRACAĞIZ!

YOLDAŞLAR, DOSTLAR
HALKLARIMIZ
Cepheliler Savaşmayı Kızıldere’den
Öğrendi! Kızıldere’den Bu Yana
Aynı Ahlakla, Aynı Kültürle,
Aynı İnançla Savaşıyoruz!
SAVAŞACAĞIZ!
Çünkü Her Cepheli’nin Doğum Yeri
KIZILDERE’DİR

Ö ğretmenimiz
F TİPİ FİLM’E
5 KİŞİ GÖTÜRÜYORUM!
Tüm Cepheliler,
Tüm Dostlarımız,

Sinema salonlarında insanlarımız sloganlarla filmi
karşılıyor!

Halkımız...
İşbirlikçi AKP ve halk düşmanı faşist polisleri
saldırıyor!
F Tipi Film’i göstermemizi istemiyor!
F Tipi Film’le dün yaptıkları katliamların, bugün de
kendi iktidarında sürdüğünün görülmesini, teşhir
olmasını istemiyorlar!
Saldırıyorlar!
Düşman bir filmle yüzlerce insana ulaşabileceğimizi
biliyor...
Her yerde filmi engellemeye çalışıyor. Kimi yerde
afişleri engelliyor, kimi yerlerde sinema salonlarını
tehdit ediyor, kimi yerlerde ise çıkanlara kimlik
soruluyor.
Belediyesinin, zabıtasının yetmediği yerde
polisiyle... Polisin yetmediği yerde ise faşistler devreye
giriyor.
Ne yaparsa yapsınlar!
Türkiye tarihinde ilklere imza atmaya devam
ediyoruz!
Tüm Hollywood ve burjuvazinin filmlerine karşı "F
Tipi Film"imizle politik filmin nasıl yapılacağını
gösteriyoruz!
Yılgınlığı, teslimiyeti değil, direnişi anlatıyoruz!
122 şehidimize verdiğimiz sözleri yerine getirmeye
devam ediyoruz.

Tel: (0-212) 251 94 35
Haftalık Süreli Yerel Yayın
Siyasi Dergi
Fiyatı: 1 TL

Sahibi ve Sorumlu Yazıişleri
Müdürü: Mustafa DOĞRU
Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah.
Billurcu Sok. No: 20 / 2
Beyoğlu / İSTANBUL

Ofset Hazırlık: Ozan Yayıncılık
Adres: Gülbahar Mh. Cemal Sahir
Sk. Kral Apt. 7/1 B Blok No: 17
Daire: 6 Mecidiyeköy / İSTANBUL
Tel: (0-212) 216 41 78
Faks: (0-212) 216 41 79
Yurtdışı Büro: Vakıf EFSANE

Tüm Cepheliler; AKP'nin Saldırılarına
Karşı F TİPİ FİLM’e Sahip Çıkın!
Bağımsız Türkiye Konseri’ni nasıl canla-başla sahip
lendinizse, "F Tipi Film"i de bu emek ve coşkuyla
sahiplenmenizi bekliyoruz!
Bir an bile kaybetmeden,
tüm Cepheliler’i
tüm dostlarımızı,
halkımızı;
"F TİPİ FİLM’E 5 KİŞİ GÖTÜRÜYORUM"
KAMPANYASINA KATILMAYA,
HERKESİ SEFERBER ETMEYE ÇAĞIRIYORUZ!
Film devrimcileri anlatıyor,
film 122'leri anlatıyor,
film dört duvar arasında özgür kalan tutsaklarımızın
tecrite karşı direnişini anlatıyor!
Film düşmanın alçaklığını, namussuzluğunu
anlatıyor!
"F TİPİ FİLM’İ İZLEYELİM, İZLETELİM.
AKP'NİN SALDIRILARINA KARŞI
122'LERİMİZİ BİR KEZ DAHA SAYGIYLA
ANALIM... TECRİTE KARŞI ÖZGÜR
TUTSAKLARIMIZIN SESİ OLALIM!
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Zaman
Zaman yetmiyorsa ne
yapacağız?
Gün 24 saat bunu değiştirmek
mümkün değil.
Zaman yaratacağız.
NASIL?
Çalışma tarzımızı,
çalışma alışkanlıklarımızı
gözden geçireceğiz.
Gerisi Hayat...

İçindekiler
4 Dün

bir adım öne çıkan Cepheliler;
bugün, sizden istediğimiz savaşın
kurmayı olmak için bir adım öne
çıkmanızdır!

Cepheliler; Savaşın
Kurmayı Olun!

8 Cephe’nin 1 Yılı: Vatan bizim,
12

13
18
19
20

21
24
27
28

halk bizim, zafer de bizim
olacak
TAYAD: Yeni̇ bi̇r yıla feda ruhuyla
direnerek şehit ve tutsak düşen
kahraman evlatlarımızla daha
güçlü giriyoruz
F Tipi Film, büyük direnişte
122 şehidi sahiplenmektir!
Sansüre karşı ‘F Tipi Film’i
izliyoruz
Röportaj: Grup Yorum ile
F Tipi Film üzerine!
DHKC Basın Bürosu:
Halkımıza duyurulur!
Amerikan uşağı AKP’nin polisi
yalanlardan medet umuyor!
Anadolu ihtilalinin öncüsü ve
iktidarın tek alternatifi
Parti-Cephe’dir
Devrimci Okul:
Sömürüden nefret edin -2
Savaşan Kelimeler: Kardeş
Anti-Emperyalist olunmadan
sosyalist olunamaz!

30 Sanatçıyız Biz: ‘Esad Gitsin’ 39 Kamu Emekçileri Cephesi:
onurunu emperyalizme
satmış bir aydın; Orhan
Pamuk: Katledilen her
Suriyeli'den sorumludur!

Ülkemizde Gençlik

40 19-22 Aralık Haberler:

32 Liseliyiz Biz: Sadaka Değil,
33
34

35

36

37

Eğitim Hakkımızı
İsteyelim!
Hücrelerden: Tutsak
Dev-Genç’li anlatıyor
Gençliğin Gündeminden:
ODTÜ’de öğrenciler
çatıştı, bütün ülke AKP’nin
faşizmine tanık oldu!
Gençlik Federasyonu:
Sultan, bu halkın
yetiştirdiği, onurlu,
temiz evladıdır!
Halk Düşmanı AKP:
10 yıllık AKP iktidarında
27 bin çocuk kaybedildi...
AKP'den çocuklarımızın
hesabını soracağız!
Devrimci gençlik saldırılarla
teslim alınamaz!

38 Emek Haber: İşimiz,
onurumuz, emeğimiz için
direniyoruz

Vatanımızı, Halkımızı Seviyoruz
Birken BİN, Binken
MİLYONLAR OLACAĞIZ!



Grevli Toplu Sözleşmeli
Sendika Hakkımızı Gasp
Eden AKP iktidarı iş
güvencemizi gasp
etmek istiyor

Yeni Yıl Programı:
 Grup Yorum
İdil Kültür Merkezi Kürtçe
Müzik Topluluğu
Yer: Altınsaray Düğün Salonu
Okmeydanı
Saat: 18.00
Tarih: 31.12.2012

45

Katilleri
cezalandırılıncaya kadar
peşlerindeyiz!
Katillerimizle
barışmayacağız! Hesap
soracağız!
Maraş’a girecek,
şehitlerimizi anacağız!
Zulme direnecek,
hesap soracağız!
Cephe’den Haberler

47
49 Avrupa’da Yürüyüş:

Şadi Özbolat tek tip
elbise dayatmasına
karşı mücadelesinde
yalnız değildir!

52 Avrupadaki Biz:
Patriotlar karşılığında
Şadi Özbolat ve
Türkiyeli devrimciler
tecrit ediliyor!
Yitirdiklerimiz

54
54 Öğretmenimiz: Zaman

yetmiyorsa ne yapacağız?

Merhaba,
Emperyalizmin, faşizmin tüm saldırılarına rağmen
direnen, asla teslim olmayan bir mücadele
geleneğinden geliyoruz… 19 Aralık günü 28 can henüz
tarihte olmayan bir kahramanlık halkasıyla, savaşan
halkları selamladılar. O halka üzerinde yedi yıl
süren, tecriti yenen bir kahramanlık destanı yaratıldı.
Seyhanların Fidanların ibililerin destanıydı bu.
Erdal’la, Hasan Selim’le, İbrahim’le emperyalizmin
tecrit politikası rezil rüsva edildi. 19 Aralık’ta
olduğu gibi bugün de umudu yüreğinde taşıyanlar
kavgaya devam ediyor. Tarihe 28 kahraman diye adını
yazdıranların anısı önünde saygıyla eğiliyor, hesap
sorma ısrarıyla hepinizi kucaklıyoruz.
Yaşasın 19-22 Aralık direnişimiz!
Özgür Tutsaklar

Dün Bir Adım Öne Çıkan Cepheliler;
Bugün, Sizden İstediğimiz Savaşın Kurmayı
Olmak İçin Bir Adım Öne Çıkmanızdır!
HER CEPHELİ HEM SAVAŞACAK HEM SAVAŞTIRACAKTIR!
SAVAŞIN KURMAYI OLACAK; HALK İÇİN HALKI
SAVAŞTIRACAK SAVAŞI HALKLAŞTIRACAĞIZ!

YOLDAŞLAR, DOSTLAR HALKLARIMIZ
Cepheliler Savaşmayı ve Savaştırmayı Kızıldere’den Öğrendi!
Kızıldere’den Bu Yana Aynı Ahlakla, Aynı Kültürle,
Aynı İnançla Savaşıyoruz! SAVAŞACAĞIZ!

Çünkü Her Cepheli’nin Doğum Yeri KIZILDERE’DİR!
"Günler ağır, günler ölüm haberleriyle geliyor..." Ve varacağımız
yere ölülerimizle varıyoruz.
Savaş artık "söz eylemini yitirdi"
silahın eylemidir diyor.
Ve "Durma" diyor, daha hızlı
koş, daha hızlı...
Yılgınlığa, yorgunluğa, uzlaşmaya, teslimiyete karşı,
Daha hızlı, daha kararlı koş...
Koş ki; hızın alsın sürüklesin
yolda kalanları da,
Koş ki; karanlıklardan aydınlığa
daha hızlı varalım,
Koş ki; zalime dar olsun o küçük
dünyaları. Yıkılsın tahtı sarayı, şahın,
sultanın...
Çünkü "cümlenin muradı dünyada cennet" ve bu cenneti ancak
Cepheliler kurabilir.
Emperyalizm bunalımlarını dünyayla oyun hamuru gibi oynayarak
aşmaya çalışıyor. Son iki yıldır,
"Arap Baharı" adı altında Orta Doğu,
Kuzey Afrika ülkeleri yerli işbirlikçiler eliyle işgal edilmekte, kukla hükümetler iktidara getirilmektedir.
Mısır, Tunus, Libya...
Sıra Suriye' de. Ama direniyor
Suriye Halkı. Bugün tüm dünya
halklarının görevi emperyalizme
karşı direnen Suriye halkının yanında
olmaktır.
Günümüzde emperyalizme kafa
tutmak yürek ister. Emperyalizmin
politikalarına karşıysanız, her türlü

saldırıyı da göze almak zorundasınız.
Alın size FARC...
Binlerce gerillaya, askeri güce,
yarım asıra yaklaşan mücadele deneyimine, her şeyden daha önemlisi haklılıklarına rağmen, "barış" masasına oturmak istiyor. Silah bırakmak istiyor.
Çünkü sosyalizme, devrime olan
inanç bitmiş. Emperyalizme karşı
öfke bitmiş, ideolojiye, halklara güven bitmiş, yani bitiş başlamış…
Ki bugün ne FARC'ı ne de
ETA'yı masaya oturtan kazanımları
değil, emperyalizmle uzlaşma yoluna
girmeleridir.
Bu kan-revan içinde "barış" isteniyor. Yıllardır yazıyoruz, söylüyoruz, savaşıyoruz bu anlayışla.
Ama düzen daha baskın çıkıyor
şimdilik. Uzlaşma adına politikalar
Kürt Milliyetçi hareketini en geri
noktaya çekmiş durumda. Ne yazık
ki Kürt halkının asırlık taleplerini uzlaşma malzemesi yapıyor kendine!
Devrimcilik adına savunulan pespaye düşüncelerin sonucu gerillalar
kitlesel bir şekilde teslim oluyor ülkemizde. Dağlarımız, ilk defa görüyor böyle bir teslimiyeti. Elleri başının üstünde tek tek düşmana gidiliyor. Biraz daha yaşayabilmek için
ne yazık ki!
Bunu görmek daha da öfkelendiriyor bizi.
O iğrenç, alçak ideoloji nasılda

sinsi sinsi girip çürütüyor koca koca
örgütleri... Direnmeyen çürüyor.
Ülkemizde, '80 darbesinden sonra silahlarını toprağa gömenler '90'ların ağır bedeller gerektiren koşullarında yasallığa çekilenler 2000'de süreç ölmeyi ve fedayı gerektirdiğinde türlü bahanelerle bizi 7 yıllık mücadelemizde yalnız bırakanlar oldu.
Ölüm orucu yapmak bedenlerini
ölüme yatırmak bir örgüt olarak top
yekün zafere kilitlenmektir, net olmaktır. PKK başlattığı ve adını bile
net koyamadığı açlık grevlerini hiçbir kazanım olmadan bırakmış yine
emperyalizmden medet ummaktadır.
Açlık grevlerini oligarşiyle pazarlık
kozu olarak görmüştür. PKK bugün
her koşulda oligarşiye barış çağrıları
yapmaktadır.
Silahlı mücadele vermek birkaç
gerillayı dağa yollamak, karakoldan
500 metre uzakta ses bombası patlatmak değil emperyalizme karşı
önce kafaları zafere kadar savaş
şiarıyla silahlandırmaktır. MKP bir
yandan eşcinselliği, feminizmi, yasal parti kurmayı tartışırken bu kafa
karışıklığında silahlı mücadele verdiğini söylemiş ancak son yaşanan
24 gerillanın teslim olması olayı ile
tarih direnmemenin getireceği noktayı teslimiyeti ortaya koymuştur.
Her şeye rağmen biz bugün daha
güçlüyüz. Daha kararlıyız.
Bizim 29’unda Hasanlarımız,
46’sında Erdallarımız, 39’unda İb-

rahimlerimiz savaşıyor. Bu pespaye
teslimiyete ve uzlaşmacılığa karşı
umudu örgütlüyor, fedayı örgütlüyor.
Tıpkı ‘92’nin 16-17 Nisan'ında
Çiftehavuzlar'da sosyalizmin bayrağını dalgalandıran Sabo, Sinan yoldaşları gibi.
O zaman "sosyalizm bitti" saldırılarına karşı nasıl savaşıldıysa, bugün
de şehitlerimiz sosyalizmin yaşadığını
ve kurtuluşa kadar yaşayacağını gösteriyor dünyaya. Yerini buluyor eylemlerinin gümbürtüsü, Beyaz Saray
sarsılıyor, Obama titriyor…
Adalet Sultanlarla, Nebihalarla
konuşuyor!
Adaletin dili Erdal, Hasan, İbo'dur
artık! Bu engebe onlarla daha kolay
aşılacak. Buna inanıyoruz!
Bize Dayı'nın öğrettiği gibi "HER
ŞEY BELİRSİZ BİLE OLSA, KESİN OLAN BİR ŞEY VARDIR: SAVAŞACAK VE KAZANACAĞIZ!"
Yine Dayı'nın dediği gibi "Biz
Markisist-Leninist sandalyemizdeyiz"
Doğru rotayı bulmuşuz bir kere.
Dev dalgalar, tufanlar, hortumlar
ne yapabilir haklının ideolojisine?
Bizim kafamız karışmaz.
Devrimin gerekliliği değişmedi.
Bir yılı daha geride bıraktık.
Dünyada ve ülkemizde sömürünün özü değişmedi. Çarklar, bir avuç
asalak köpeğin kasalarını doldurmak üzere tüm hızıyla dönüyor. Milyonlar yoksul, milyonlar aç, milyonlar çıplak...
Halklar ekmeğe de, adalete de aç.
Ortadoğu'da halkların yeni bir yaşam
özlemi, düzen içine çekilerek boğulmak isteniyor. Suriye, emperyalistlerin ve işbirlikçi haydutların kuşatması altında direniyor.
Emperyalizmin işbirlikçisi AKP,
kararlılıkla faşizmi uyguluyor, terör
estiriyor. İşçilerin, emekçilerin tüm
haklarını gasp ediyor. Çiftçileri üretemez hale getiriyor. Gerici faşist
ideolojisini eğitim kurumlarıyla empoze ediyor. Komşu halkların kanının
dökülmesine ortaklığı sürüyor. Vatanımızın kaynaklarını emperyalizme
peşkeş çekmeyi sürdürüyor. Emperyalizmin askeri üslerine yenilerini ekliyor. Yeni-sömürge ilişkilerini pe-

kiştiriyor. Halkın her türlü hak talebini gaz bombalarıyla, işkenceyle, tutuklamalarla boğmaya çalışıyor. Kürt
halkı üzerindeki, ilhak-imha-asimilasyon politikası kabuk değiştirerek
sürüyor. Hapishanelerde, karakollarda, sokakta işkence sistematik sürüyor. Tutsaklarını sahiplenen DevGenç’lilerimizi 19 Aralık'taki gibi
gazlarla yakıyor. Devrimcileri sokak ortasında infaz ediyor. İşkencecileri, katilleri koruyor, kolluyor.
Analar kayıp evlatlarını tırnaklarıyla toprağı kazarak arıyor, buluyor.
Ekonomik-politik-sosyal gelişmeler tek kurtuluş yolu olarak, antiemperyalist, anti-oligarşik devrimi,
sosyalizmi ortaya koyuyor.

Demokratik Mücadelede
Cephe Tarzını Koruduk
Yeni Mevziler Kazandık!
Devrimci İşçi Hareketi, işçi direnişlerini birleştirdi, zaferler kazandı. Tek kişi de olsa, zaferi getirecek
olanın ısrarlı, militan bir mücadele olduğunu kanıtlayarak, herkese hak almanın yolunu öğretti ve öğretiyor.
Dev-Genç’liler, bulundukları her
yerde militan bir tarzla geleneklerine yeni gelenekler eklediler.
Bağımsız Türkiye'nin milyonların
özlemi olduğunu gösterdik.
Tutsaklarımız, direnişleriyle, üretimleriyle özgür tutsak geleneğini
sürdürdüler.
AKP'nin tüm saldırılarına rağmen, mahallelerden, sokaklardan,
meydanlardan çekilmedik. Halkın
mücadelesini örgütlemeyi sürdürdük.

İdeolojik Savrulma ve
Uzlaşmacılık, Dünyada
Kol Geziyor.
Biz Direniyor, Savaşıyor,
Devrim Bayrağını
Dalgalandırıyoruz!
Düşman bizi dize getiremedi.
FARC ve ETA emperyalizmle uzlaşmanın yoluna girdi. PKK tüm mücadelelerini oligarşiyle uzlaşmaya bağlamış. “Çözüm”ü Amerika’dan bekliyor. MKP gerillaları tek kurşun sıkmadan teslim oldu. Biz direnişimizi

sürdürdük. Şehitlerimizin hesabını
yeni şehitler pahasına sorma anlayışıyla
hesap sorduk. Erdal olduk, Hasan Selim olduk, İbrahim Çuhadar olduk…
F Tiplerinin inancımızı bitiremediğini gösterdik. Savaşçılığı yaşın değil, inancın belirlediğini gösterdik. İşkencecileri, kaleler de inşa etseler cezalandıracağımızı gösterdik. Adaletsizliğin, işkencelerin, katliamların
karşısına halkın adaletini çıkardık.
Evet, yeterli değil, eksiklerimiz var.
Fakat uzlaşmadık, uzlaşmayacağımızı tüm dünyaya ilan ettik. Bu, gelecek büyük günlerin, halk savaşının
mütevazı adımlarıdır.

Her Şey Belirsiz
Olsa Bile Bizim Yolumuz
Bellidir Açıktır!
43 yıldır kesintisiz sürdürdüğümüz
mücadeleye damgasını vuran ideolojik-politik sağlamlıktır. Yol açıcılıktır. Türkiye devrim tarihinin, yarım
asırlık devrinde ilklere imza atmak bizim geleneğimizdir. Hareketimiz bu
anlamıyla bir buz kırandır. Hiçbir tarihsel dönemeçte çözümsüz kalmadık.
“Acaba” diyerek tereddüt etmedik.
Hep bilimsel sosyalizmin ışığında,
Marksizm-Leninizm’in şaşmaz pusulasının yönlendirmesinde yürüyüşümüzü sürdürdük, sürdürüyoruz.
Yaptığımız eylemler yeni sürecin ilk
kazanımlarıdır. Emperyalistlerin, en
tehlikeli örgütler listesine bizi almaları; emperyalist liderlerin, kendi
vatandaşlarını Türkiye'ye gelme konusunda uyarmaları, bizim haklılığımızdan aldığımız gücümüzdendir.
Her şey belirsiz de olsa, bir şey kesindir: Tek çıkar yol savaşmaktır.
Ve biz savaşacağız ve kazanacağız.
Silahlı savaşımız adım adım büyüyecek, emperyalizmi ve onun işbirlikçisi oligarşiyi tüm işbirlikçileriyle birlikte kovacak, faşizmi alt edeceğiz.

Cepheliler;
Yöneticilerimiz, kadrolarımız, taraftarlarımız, sempatizanlarımız, her
şey bize bağlı. Devrim ve sosyalizm
iddiasını savunmakta yalnız kalmamız bizi yıldırmamalı. Umut biziz.

Halkları adalete de, ekmeğe de doyuracak olan biziz. Her şey bunu ne kadar istediğimizle doğru orantılı…
İsteyeceğiz ve düzenin ideolojisini bünyemizden söküp atacağız. Yöneticilerimiz daha da yetkinleşecek,
kadrolarımız yönetici olacak; taraftarlarımız, sempatizanlarımız kadrolaşacak. İsteyeceğiz ve bu isteğimizi
en yakınımızdakinden başlayarak yayacağız.
Kurtuluşun tek yolu örgütlenmek...
Birken bin olacağız, binken milyon
olacağız. Bütün duygularımız, düşüncelerimiz savaşın ihtiyaçlarına kilitlenmelidir.

Her Cepheli
Yönetmeyi Öğrenmelidir!
Çünkü biz, halkımızı ve vatanımızı
canımızdan çok seviyoruz.
Bunlar için de, bunları yapabilmek
için de her Cepheli doğru düşünmeyi
ve yönetmeyi öğrenmelidir. Cephe'nin
geleceği, Cephe'nin sürekliliği buna
bağlıdır.
Evet, Cepheliler savaşın kurmayı
olmalıdırlar. Geçen sene sıra neferi olacak dedik tüm Cepheliler... Yoldaşlarımız bunu coşkuyla karşıladı. Elbette hiçbir zaman yeterli olmayacaktır. Ama sıra neferi gibi hareket etmek için yoldaşlarımız elinden geleni yaptılar.
Bugün de yine sıra neferi olacaksınız...
Bugün de bir adım öne çıkacaksınız dedik... Tüm yoldaşlarımız elinden
geleni yaptı, birçok yoldaşımız bir
adım öne çıktı.
Bu sene ise HER CEPHELİ YÖNETMEYİ ÖĞRENECEK diyoruz...
Tüm yoldaşlarımızdan yönetmeyi
öğrenmelerini, savaşın kurmayları olmalarını istiyoruz.
Cephe'nin sürekliliğinin, Cephe'nin
varlığının buna bağlı olduğunu bir an
bile unutmadan kendini buna göre şekillendirmelerini, buna göre önlerine
koydukları hedefleri büyütmelerini
istiyoruz.
Akıl ile cüreti birleştiren yöneticiler
olmanızı istiyoruz. Hem akıllı hem cüretli olabilmek için bir yönteme sahip

olmak gerekiyor. Bu yöntemde devrimci yöntemdir.
Savaşı CEPHELİLER yürütecek,
Savaşı CEPHELİLERLE büyüteceğiz!
Savaşı sizinle büyüteceğiz. Ama
bunun için savaşı, savaşmayı ve doğru devrimci düşünmeyi öğrenmeliyiz.
Hem öğrenmek hem öğrenileni
uygulamak için bir yönteme ihtiyaç
vardır.
Bu yöntem devrimci yöntemdir...
Devrimci yöntem;
1- Sürekli öğrenmek.
2- Öğrendiğini öğretmek ve öğrendiğini sürekli hayata uygulamaktır.
Savaşı Yöneteceğiz… Nasıl?
1- Eğitim ile… Nedir eğitim? Düzenli ve sistematik okuyacağız, öğreneceğiz…
2- Deney ve tecrübelerden yararlanıp ustalaşacağız.
3- Bunları devrimci aklımız ve
duygularımızla birleştireceğiz.
4- Alçak gönüllü, mantıklı, sızlanmayan olacağız.
5- Öğrendiklerimizi herkese öğreteceğiz ve hayata uygulayacağız. Okuduklarımızı hayata yazacağız.

Halklarımız;
Bu aşağılık düzenin biz ezilenlere,
emekçi halklara verdiği, verebileceği
olumlu, topluiğne başı kadar bile bir
şey yok. Bize reva görülen; haksızlık,
adaletsizlik, açlık, kan, işkence, katliam, sömürü, talan, yıkım, ahlaksızlık…
Çaresiz, çözümsüz değiliz. Cephe'nin yolu kurtuluşun yoludur. Düzen
partilerinin, reformizmin, sahte devrimcilerin, teslimiyetçilerin bu halka
ve vatana verebileceği hiçbir şey yoktur. 43 yıllık onurlu tarihimiz halkımız
ve vatanımız için bir tek Parti-Cepheli'lerin çalıştığının kanıtıdır. Bağımsız-demokratik-sosyalist Türkiye
bir düş değildir. Cephe saflarında birleşecek, savaşacak ve kazanacağız.
Yeni mücadele yılımız kutlu olsun!
Yeni yılda yeni mevziler kazanacak, gelişecek, zafere yakınlaşacağız.
Halkımız ve tüm Cepheliler emin
olmalıdır!
Halka zulmeden, yoldaşlarımıza iş-

kence yapan, alçakça katleden halk
düşmanlarını asla ama asla affetmeyeceğiz!
Halkımızın ve yoldaşlarımızın
döktükleri her damla kanın, her damla gözyaşının hesabını misliyle soracağız.

Yoldaşlarımız!
İntikam duygunuzu, öfkenizi her
daim diri tutun.
Halkımızın ve yoldaşlarınızın hesabı boynumuzun borcudur.
Yaşama amacımız, savaşma azmimizdir. Zaferin adresidir.
Halka ve yoldaşlarımıza olan sevgimiz ne kadar büyük olursa düşmana duyduğumuz kin ve öfke de o kadar büyük olacaktır.
Halka ve yoldaşlarınıza olan sevgiyi
her daim besleyin, büyütün... Bir çift
göz olduğumuzu bir an bile unutmayın.
Halka gidin, tanıyın öğrenin, öğretin... Gerçekleri taşıyın... Halka olan
sevginiz, halka olan güveniniz böyle artacak böyle ete-kemiğe bürünecektir.
Özlemini duyduğumuz; hayalini
kurduğumuz tam bağımsız Türkiye her
gün daha da yakınlaşacaktır.
Halkın savaşının belirleyici unsuru insandır. Halk savaşçısı, her türlü
aracı silaha çevirebilendir. Ki biz Cephelilere düşen görev de budur. Çünkü
savaş silahla yürür. Silah bulacağız silahlanacağız ve savaşımızı büyüteceğiz. Halktan bulacağız, taraftarlarımız-sempatizanlarımızda saklayacağız
ve yoldaşlarımızla vuracağız. Daha kararlı, daha enerjik olacağız.
Daha büyük eylemler yapacağız.
Herkes silahları teslim etse bile biz
silahlanmaya devam edeceğiz.
Herkes teslim olsa bile biz zafere
kadar savaşacağız.
Biliyoruz ki, halkına yoldaşına
örgütüne sonuna kadar bağlı olan,
halkın sarsılmaz desteğini kazanan savaşçılar, ordular yenilmez olur.

Kızıldere’den Bu Yana Aynı
Ahlakla Aynı Kültürle Aynı
İnançla Savaşıyoruz!
Savaşacağız!
Bunu tüm dünyaya ilan ediyoruz:

Sebebi durdukça adaletsizliğin, hesabı sorulacak bu sebebin!
İşkencenin, kayıp gömleğin, mezarsız
şehitlerimizin, sebebi zulüm ve zalimlerdir.
BU SEBEP ADALETE DÖNENE
KADAR HESAP SORACAĞIZ!
BU SEBEBİN HESABINI GÖRENE
KADAR ADALETİ BİZ SAĞLAYACAĞIZ!
TÜM ŞEHİTLERİMİZ,
Öfkeniz emanetimizdir! Emanetiniz
namusumuzdur!
İntikamınız silahımızdır! Düşmanın alnının çatında patlayacağız!
Bundan sonra yaşamımızın adı intikam olacak...
Tekrar tüm halkımızın, dostlarımızın
ve yoldaşlarımızın yeni yılını kutluyoruz.
Sonuç olarak; tüm Cephelilerden
beklediğimiz;
Dün birken iki olmak için bir adım öne
nasıl çıktılarsa, bugün de savaşın kurmayı,
yöneticisi olmak için bir adım öne çıkmalarıdır.
Halkımızın da bize güvenmeye, inanmaya devam etmelerini, bu güveni ete-kemiğe büründürerek büyütmelerini istiyoruz.
Halkımızdan isteğimiz, birken iki olmalarıdır. En yakınını, komşusunu, akrabasını, eşini-dostunu da Cephe'yle tanıştırmalı, bu aileye katmak için çabalamalarıdır. Savaşı büyütmek için gerekli
olan maddi-manevi desteği sunmak için
halkımızı seferber olmaya çağırıyoruz.

Halkımız;
Unutmayın ki bu savaş ancak sizin
desteklerinizle, sizin katılımınızla büyüyecektir. Sadece örgütlü halk yenilmezdir!
HALKI ÖRGÜTLEYECEĞİZ,
HALKI SAVAŞTIRACAK,
HALKLA SAVAŞACAĞIZ!
HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!
YAŞASIN UMUDUN ADI!
YAŞASIN ÖNDERİMİZ
DURSUN KARATAŞ!
YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ
TÜRKİYE MÜCADELEMİZ!

Milyonlar Uzak Değil!
Hak Yiyen Varsa Hesabını Soran da Olacak!
Halk Cephesi’nin başlattığı
“AKP Zulmünü Yeneceğiz, Milyonları Örgütleyeceğiz” kampanyasının çalışmaları devam ediyor.

İzmir

İstanbul: 19 Aralık günü Okmeydanı Anadolu Kahvesi'nde Liseli Dev-Genç'liler, “AKP Zulmünü
Yeneceğiz, Milyonları Örgütleyeceğiz” kampanyasının bildirisini dağıttılar. Ayrıca tutsak Dev-Genç'liler
için imza topladılar. Çalışma sonunda 200 bildiri dağıtıldı, 20 imza toplandı.
25 Aralık günü de Liseli Dev-Genç’liler Halil Rıfat Paşa (Kaptanpaşa)
Lisesi önünde bildiri dağıttılar; diğer yandan okulun duvarlarına Parasız Eğitim İstiyoruz Kurultayı’nın afişleri asıldı. Toplam 250 bildiri öğrencilere
ulaştırıldı.
Ankara: 16 Aralık günü Halk Cephesi'nin Milyonları Örgütleyeceğiz kampanyası kapsamında Mamak, Şirintepe'de basın açıklaması gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada Dev-Genç'lilere ve Grup Yorum'a yönelik yapılan baskılar
anlatıldı. Bu baskılarla AKP'nin halkın her kesimini kuşatma altına almaya çalıştığı ancak başaramayacağı söylendi. Beş kişinin katıldığı eylem sloganlarla bitirildi.

İzmir: Doğançay Köyü’nde 22 Aralık günü tencere tava eylemi yapıldı.
Sloganlar eşliğinde köy meydanına gelinerek, burada yapılan konuşmalarda,
“Halkın haklı ve onurlu mücadelesini büyüteceğiz. Biz halkız, halkın olanı istiyoruz, bunun için mücadele ediyoruz. Sizler de sessiz kalmayın.” denildi. Eylem tekrar sloganlarla yürüyüşe geçilerek otobüs son durağında bitirildi.
Bursa: 20 Aralık günü Halk Cepheliler, Heykel ve Teleferik Akçağlayan Mahallesi’nde afişleme yaptı. Aynı gün F Tipi Filmi’nin afişleri de asıldı. Toplamda 150 afiş asıldı.

Mahallemizi Halk Komiteleriyle
Koruyacağız
İstanbul Gazi Mahallesi'nde 23 Aralık günü 8 Evler Bölgesi'nde Uyuşturucuya, Hırsızlığa, Çeteleşmeye, Sömürüye ve Zulme karşı Halk Komiteleri tarafından yazılamalar
yapıldı. Halk Komiteleri
halka birleşme çağrısı yaptı. 20 adet “Hırsızlığa Karşı Halk Komitelerinde Birleşelim", "Uyuşturucuya
Karşı Halk Komitelerinde
Birleşelim", "Halk Komitelerinde Birleşelim, Örgütlenelim", "Çeteleşmeye
Karşı Halk Komitelerinde
Birleşelim” yazılamaları yapıldı.
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Emperyalizme ve oligarşiye karşı direnişlerle, gözaltılarla, kampanyalarla, adalet arayışımızla
dolu bir yılı daha geride bıraktık.
İşkencecilerden, halk düşmanlarından hesap sorduk. Oligarşinin
her türlü saldırılarına rağmen tüm
dünyada silahlı mücadele veren
örgütler emperyalizmle ve işbirlikçi
iktidarlarla uzlaşma yoluna girerken biz; emperyalizme karşı bağımsızlık, faşizme karşı demokrasi, kapitalizme karşı sosyalizm mücadelesinde savaşı büyüterek yürüyoruz. Geride bıraktığımız 2012
yılı bu amaçla her alanda mücadele
dolu bir yıl oldu.

1 Ocak: 2012’ye direnişle girildi. Ekim 2011’den beri Halk Cephesi/Liseli Dev-Genç tarafından yürütülen “Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz” kampanyası, halkımızın sahiplenmesi ve büyük bir coşkuyla sürdürüldü. İzmir’de, Kocaeli’de, Dersim’de, Edirne’de, Çanakkale’de, Ankara’da, Antalya’da açılan çadırlara hemen her
gün saldıran polis yüzlerce kişiyi
gözaltına almasına, işkencelerden
geçirmesine rağmen direnişleri kıramadı. Okmeydanı’da yılbaşı kutlaması yapan Halk Cepheliler yeni yıla
girmeden Cevahir Alışveriş Merkezi
önünde kurulan direniş çadırına gelerek, yeni yılı direniş çadırında direniş türküleri ve halaylarla karşıladılar…

4 Ocak: F Tiplerinde Kasım
2011’de yaşanan hak ihlalleri 4 Ocak
8

2012 tarihinde TAYAD’lı Aileler tarafından İstanbul Mecidiyeköy’deki
AKP ilçe binası önünde yapılan eylemle açıklandı.

6 Ocak: İstanbul’da 6 Ocak
günü, Taksim Tramvay Durağı’nda
toplanan Halk Cepheliler Yürüyüş
dergisine yönelik baskı, kapatma ve
toplatmaları protesto için eylem yaptılar.
13-15 Ocak: Kamu Emekçileri Cephesi, AKP’nin Kanun Hükmünde Kararnamelerle halka saldırmasına karşılık 13-15 Ocak tarihleri
arasında İstanbul Taksim Galatasaray
Lisesi önünde çadır kurarak eylem
yaptı.

14 Ocak: Halk Cephesi/Liseli Dev-Genç tarafından, 2011’in Ekim
ayında başlatılan “Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz” kampanyasında Anadolu'nun dört bir yanından Füze Radar Sisteminin yapıldağı Malatya Kürecik'e yürüyüş
yapıldı. Yürüyüş Amerika'nın bekçisi ordunun, polisin tüm engellemelerine rağmen Radar sisteminin bulunduğu yere kadar çıkılarak son buldu.
14 Ocak: “Mühendis Mimar ve
Şehir Plancıları Mücadele Örgütlenme ve Dayanışma Gecesi” Mecidiyeköy Kültür Merkezi’nde büyük
bir coşkuyla gerçekleştirildi.

18-22 Ocak: TAYAD’lı Aileler, 18 Ocak’ta AKP İl Binası önünde oturma eylemi yaparak Van depreminde ölenlerden AKP’nin sorumluluğunu teşhir ederek 22 Ocak’ta Van
halkı için topladığı yardım malzemelerini Van’a götürdü.
22 Ocak: Devrimci Alevi Komitesi (DAK), 22 Ocak günü Taksim
Meydanı’nda yaptığı eylemle “İnanç

Özgürlüğü İstiyoruz” talepli kampanyalarını başlattılar. Kampanya İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere
başka illerde de sürdürüldü.

24 Ocak:

Polisin, Küçükarmutlu’da yaptığı ev baskınlarında, aralarında Yürüyüş çalışanı Tahsin Sağaltıcı’nın da olduğu 16 devrimci
gözaltına alındı, beşi tutuklandı.

27 Ocak:

DİSK’in yaklaşan
kongresi öncesinde Devrimci İşçi
Hareketi (DİH), “Nasıl Bir DİSK İstiyoruz?” diyerek başlattığı kampanyayı kongre gününe kadar Ankara, İstanbul, İzmir gibi örgütlü olduğu illerde sürdürdü.

29 Ocak: 2012 yılına girerken
Halk Cepheliler, Filistin, Çayan, Armutlu, Gazi gibi mahalleleri “Bizim
Mahallemiz” yapma sözünü vermişti. Bu kapsamda Halk Cepheliler
Yürüyüş önlüklerini giyerek Bayramtepe Meydanı’nda topluca dergi
ve yıkımlara karşı yapılacak olan
sempozyumun bildirilerini dağıttılar.

5 Şubat: Grup Yorum üyeleri
ve dinleyicileri, Grup Yorum elemanı Seçkin Aydoğan’ın serbest bırakılması ve Grup Yorum’un üzerindeki
baskıların sonlandırılması için İstanbul Taksim’deki Galatasaray Lisesi
önünde 300 kişinin katılımı ile 1 saatlik eylem gerçekleştirdi. Eylem,
Aydoğan’ın mahkemeye çıkartıldığı
2 Nisan 2012’ye kadar her hafta tekrarlandı.
6 Şubat: Kandıra Özgür Tutsakları, kahvaltı programı ile tutuklu
ailelerini kahvaltıda buluşturdu. Kahvaltı, İstanbul Okmeydanı’nda bulunan
Sivas-Akpınar Köyü Yardımlaşma
Derneği’nde yapıldı.

10-11-12 Şubat:

DİSK 14.
Genel Kurul’u 10-11-12 Şubat tarihlerinde yapıldı. 3 gün süren genel kurulda 9 kişiden oluşan Yönetim Kurulu Genel Başkanlığı’na Erol Ekici
seçildi.

13 Şubat:

İstanbul’da, DevGençliler Galatasaray Lisesi önünde
yaptıkları eylemle, başlattıkları “Parasız Eğitim Sınavsız Gelecek Hakkımız! İstiyoruz, Alacağız!” kampanyasını halka duyurdu.

15 Şubat:19-22 Aralık Hapishaneler Katliamını Ümraniye Hapishanesi’nde yaşayan, 5 devrimci tutsağın katledildiği operasyondan sağ
çıkabilen devrimci tutsaklar, 10 yıldır yargılandıkları davanın karar duruşmasına katılmak üzere, 15 Şubat
günü Üsküdar Adliyesi’ne getirildiler.

katıldığı, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 60. yılı nedeniyle düzenlenen
“NATO'nun 21. Yüzyılda Değişen
Rolü ve Türk Ulusal Savunma Politikası” konulu sempozyumda Milli
Savunma Bakanı İsmet Yılmaz konuşma yaparken iki Dev-Genç’li Nilay Keten ve Cem Yılmaz “Füze
Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz, Halkların Katili NATO
Defol!” yazan Gençlik Federasyonu
imzalı pankart açtılar.

20 Şubat:

Ankara’da İnşaat
Mühendisleri Odası’nda (İMO) çalışırken, 31 Ocak günü keyfi bir şekilde işten çıkarılan Tezkop-İş Sendikası
üyesi Cansel Malatyalı, “İşimi Geri
İstiyorum” talebiyle İMO önünde
oturma eylemi ile direnişe başladı.

19 Şubat:

22-23 Şubat: 22 Şubat’ta İstanbul Sibel Yalçın Parkı’ndan yola çıkan TAYAD’lı Aileler, yaklaşık 1 yıl
önce başlattıkları; “Tecrit’e Son! 10
Saatlik Sohbet Hakkı Uygulansın!” talepli kampanyalarını 23 Şubat
2012 tarihinde Ankara’da Adalet Bakanlığı önünde yaptıkları eylemle
sonlandırdılar.

19 Şubat: Hatay’da 19 Şubat’ta

24 Şubat: 6 Ekim 1992’de gözaltında kaybedilen Ayhan Efeoğlu’nun mezarının bulunması için TAYAD’lı Aileler tarafından Ankara
Sakarya Caddesi’nde 2 günlük açlık
grevi çadırı açıldı.

16 Şubat:

İstanbul Küçükarmutlu’da Yıkımlara Karşı Halk Komitesi, “Kentsel Dönüşüm Değil
Yerinde Islah İstiyoruz” talebiyle
mahallenin meydanında direniş çadırı
kurdu.
THKP-C önderlerinden Ulaş Bardakçı, katledilişinin
40. yıldönümünde, 19 Şubat günü Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan
mezarının başında Dev-Genç’liler
tarafından anıldı.
günü, Halk Cephesi’nin de katıldığı “Ortadoğu’da Emperyalist Müdahaleye Son! Suriye, Irak ve Libya Gibi
Olmasın!” talebiyle bir miting yapıldı.

18-19 Şubat:
“Yıkım Değil Yerinde Islah İstiyoruz” Sempozyumu 18-19 Şubat
tarihlerinde Okmeydanı Altınsaray
Düğün Salonu’nda yapıldı. Sempozyumda “Barınma Hakkı ve Konut Sorunu”, “Ülkemizdeki Gecekondulaşma Süreci”, “Kentsel Dönüşüm Nedir, Neyi Hedeflemektedir?”, “Barınma Hakkı ve Kentsel Dönüşümün
Hukuksal Boyutu” başlıklı 4 ayrı
oturum yapıldı.

20 Şubat: İstanbul Aydın Üniversitesi'nde; NATO temsilcilerinin

25 Şubat: DHKC gerillası Ali
Yıldız’ın, abisi Hüsnü Yıldız’ın 66
gün süren ölüm orucu direnişi sonucunda toplu mezardan çıkartılan, Ali
Yıldız’ın cenazesi Gazi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Mart günü Erzincan 13 Şubat Kapalı Spor Salonu’nda 2 bini aşkın dinleyicisiyle buluştuğu bir konser verdi.

12 Mart: Gazi Mahallesi’nde
12 Mart 1995'te Dostlar Kıraathanesi’nin taranmasıyla başlayan ve 16
devrimcinin şehit düştüğü katliamın
yıldönümü nedeniyle mahallede bir
yürüyüş düzenlendi. Gazi halkı yağmur, çamur demeden 12 Mart anmasında yine katillerden hesap sordu.
Anmaya 1700 Halk Cepheli katıldı.

13 Mart: Sivas Katliamının sorumlularının Ankara 11. Ağır Ceza
Mahkemesi tarafından zaman aşımı
ile beraat ettirilmesine karşı, Çayan
halkı ve Cepheliler İstanbul’un Çayan
Mahallesi’nde barikatlar kurdu.

15 Mart:Kuruçeşme Halk Komitesi, “Yozlaşmaya Karşı Halk
Kültürümüzü Koruyalım” kampanyası başlattı.

16 Mart:

Dev-Genç’liler 16
Mart katliamının 34. yıl dönümünde
şehit düşenleri unutmadıklarını ve
unutmayacaklarını Beyazıt Meydanı’nda yaptıkları eylemle bir kez
daha gösterdiler. Katliam Ankara’da
da Dev-Genç’liler tarafından Yüksel
Caddesi’nden Sakarya Caddesi’ne
yapılan yürüyüşle protesto edildi.

Sayı: 345

Yürüyüş
30 Aralık
2012

16-18 Mart: Halk Cepheliler,
AKP’nin Sivas katliamının katillerini “zaman aşımı” ile aklamasını korsan gösteri, yürüyüş ve çeşitli eylemlerle protesto etti.

17 Mart: Halk Cephesi üyele-

2-3 Mart: “Uluslararası Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği Sempozyumu’nun üçüncüsü, İstanbul Mecidiyeköy’de bulunan Mecidiyeköy Kültür Merkezi’nde yapıldı.
10 Mart: Halk Cephesi’nin
de içinde bulunduğu “Devrimci 8
Mart Platformu” Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Kadıköy İskele
Meydanı’nda bir miting düzenledi.
10 Mart:

Grup Yorum, 10
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ri, AKP'nin “Kentsel Dönüşüm Projesi”ni protesto etmek üzere, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi önünde 250 kişinin katılımıyla eylem düzenledi.

17 Mart: TAYAD’lılar İstanbul,
Çorum ve Ankara AKP İl Binaları
Önünde açlık grevi çadırları açtılar.
Çadırlara saldıran AKP’nin polisi
tarfından Çorum’da 6, Ankara’da 21
kişi gözaltına alındı.

18 Mart: 1923 yılından beri ya-

Sayı: 345
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pılan 18 Mart Siyasi Tutsaklarla Dayanışma Yürüyüşü, Berlin'de, Gülaferit Ünsal'a Özgürlük İnisiyatifi’nin
girişimi ile yapıldı. Yürüyüşte “Siyasi
Tutsaklara Özgürlük” pankartı açıldı.

18 Mart: Gazi Mahallesi Pazar
Caddesi sonunda bulunan parka, yıkımlara karşı 10 gün açık kalacak direniş çadırı kuruldu.

18 Mart: Gülensu Haklar Derneği, Metris Hapishanesi’nde işkenceyle katledilen Engin Çeber’in adına kurulan Engin Çeber Halk Kütüphanesi’nin açılışını yaptı.

21 Mart: 21 Mart günü İstanbul Küçükarmutlu Mahallesi’nde
Halk Cepheliler yürüyüş düzenleyerek Newroz’u kutladılar.

24 Mart: Devrimci Mücadelede Mühendis Mimarlar, “Emek Sömürüsüne ve Güvencesiz Çalıştırmaya Karşı Örgütlenmeye, Mücadeleye” başlıklı yeni bir kampanya başlattı. Kampanyanın ilk eylemleri 24
Mart’ta İstanbul'da AKP Şişli İlçe Binası, Ankara'da ise AKP İl Binası
önünde aynı zamanlarda yapıldı.
24 Mart:

İşkenceci AKP’nin
polisi, Ankara’da Ankara Haklar Derneği, İdilcan Kültür Merkezi, Hüseyingazi Kültür Araştırma Derneği ve
bazı evlere baskın düzenleyerek, 7

10

İstanbul Küçükarmutlu’da 3 DevGenç’li polis tarafından kaçırıldı.

Cansel Malatyalı, 17 Nisan günü, 59.
günündeki direnişini 24 saatlik çadır
direnişine çevirdi.

24 Mart: Anadolu Federasyo-

22 Nisan: 1 Mayıs çalışmala-

Halk Cepheliyi gözaltına aldı.

nu, “Irkçılığa Karşı Tek Yürek Tek
Ses” kampanyası kapsamında 24
Mart günü Almanya’nın Köln şehrinde bir yürüyüş düzenledi.

rı çerçevesinde Halk Cephesi’nin her
yıl geleneksel hale getirdiği 1 Mayıs
pikniği bu yıl Gazi Kent Ormanı’nda
gerçekleştirildi.

28 Mart: Hasta tutsak Yasemin

1 Mayıs: 2012 1 Mayıs’ı her
yanıyla tarihe geçmeyi hak etti. Bugüne kadar yapılan ülkemizdeki en
kitlesel 1 Mayıs idi. 1 milyona yakın
kişi 1 Mayıs Alanı’na sığmadı. Örgütlü örgütsüz halkın hemen her kesimi 1 Mayıs Alanı’ndaydı. 36 bin kişilik Cephe korteji alanın en kitlesel
ve en görkemli kitlesini oluşturuyordu.

Karadağ’ın serbest bırakılması için
uzun süredir yürütülen kampanya
Halk Cephesi’nin örgütlü olduğu tüm
illerde yoğun bir şekilde sürdürüldü
ve Karadağ’ı, 28 Mart’ta zulmün
köhne hücrelerinden çekip aldık.

30 Mart: Gazi Mezarlığı’nda
yaptığı anmadan sonra Kızıldere yoluna çıkan Halk Cepheliler, 3. kez Tokat’ın Kızıldere köyünde Mahir Çayan ve 9 yoldaşının çatışarak şehit
düştükleri evin önünde anma yaptılar.
13 Nisan: Alibeyköy Halk
Komiteleri, kentsel dönüşüm ve Eyüp
Belediyesi’nin ıslah planları yaparak
yeşil alanları toplu konut alanı kapsamına alması ile ilgili bir toplantı düzenledi. Karadolap Mahallesi’ndeki
Bulut Düğün Salonu’nda yapılan
toplantıya 600 kişi katıldı.
15 Nisan: Grup Yorum Bakırköy Halk Pazarı’nda ikincisini yaptığı
"Bağımsız Türkiye ON'ların Türküsü" konserine 350 bin kişi katıldı. Bu
konser Grup Yorum için yeni bir rekor oldu. Halk Cephesi’nin yoğun
emeğiyle örgütlenen bu konser düşmanın sansür, engelleme gibi saldırılarını da boşa çıkarttı. Bağımsız
Türkiye isteyen milyonların olduğunu gösterdi.
17 Nisan:İnşaat Mühendisleri
Odası (İMO) önünde, işini geri almak
için başlattığı direnişini sürdüren

3 Mayıs: Eyüp-Alibeyköy Halk
Komiteleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yürüdüler. Güzeltepe, Çırçır, Alibeyköy merkez, Karadolap
ve Akşemsettin mahallelerini kapsayan komitenin örgütlediği eyleme
1000 kişi katıldı.
3-6 Mayıs: Grup Yorum “Füze
Kalkanı Değil Bağımsız Türkiye İstiyoruz” talebiyle 3 Mayıs’ta Çanakkale'de, 6 Mayıs’ta Edirne’de konserler verdi.
6-7 Mayıs: Halk Cepheliler,
Kürt halkımızın üzerindeki baskı ve
tecritin kaldırılması talebiyle Okmeydanı Sibel Yalçın Parkı’nda 2
günlük açlık grevi eylemi düzenledi.
8-9 Mayıs: Yıkımlara karşı
mücadele çerçevesinde Halk Cepheliler tarafından 8 Mayıs’ta Mecidiyeköy Cevahir Alışveriş Merkezi
önünde 5 günlük, 9 Mayıs’ta da Gülsuyu Mahallesi’nde yıkımlara karşı 10
gün sürecek direniş çadırı açtılar.
8-9 Mayıs:

Amerikan uşağı

AKP’nin polisleri, 8 ve 9 Mayıs günleri sabaha karşı Anadolu’nun dört bir
yanında Gençlik Federasyonu’na
bağlı Gençlik Dernekleri’ne ve Halk
Cephelilere yönelik baskınlar yaptı.
14 ilde 96 kişi gözaltına alındı ve 36
kişi tutuklandı.

13 Mayıs: Almanya'nın Köln
şehrinde 2. Anadolu Gençlik pikniği
düzenlendi.

13 Mayıs: Hatay’da Grup Yorum’un “Emperyalist Saldırılara Karşı Suriye Halkının Yanındayız” isimli konseri 13 Mayıs'ta 30 bin kişilik
halk korosuyla gerçekleşti.

işkencecilerinden hesap sormak için
İstanbul Sarıyer İstinye Karakolu’na
DHKC tarafından gerçekleştiren eylemde Erdal Dalgıç çatışarak şehit
düştü.

15-16 Haziran: DHKC savaşçıları işkencede katledilen Engin
Çeber’in katillerini cezalandırma eylemi sırasında katledilen Erdal Dalgıç’ın, işkencelerin ve halka yapılan
zulmün hesabını sormak için Avcılar
ve Gaziosmanpaşa’da iki halk düşmanı polise silahl saldırı eylemi gerçekleştirildi.

düzenlenen Canan Kulaksız Alternatif
Öğrenci Şenliği 15-18 Mayıs tarihleri
arasında Ege Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi önünde yapıldı.

17 Mayıs: Hollanda'nın Haarlem şehrinde 2. İhsan Gürz Futbol
Turnuvası yapıldı.

22 Mayıs:

Ankara’da Halk
Cepheliler, “Türkiye’de Hukuk Yok
mu? Adalet İstiyoruz!” kampanyasının ilk eylemini Ankara Adliyesi
önünde yaptılar.

2 Haziran: Almanya’nın Düs-

11-15 Temmuz:

Halk Cepheliler yıkımlara karşı mahallelerde
yürüttükleri kampanya kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde çadır açmak istediler. Halk Cepheliler’e saldıran polis ve zabıtalar işkenceyle 36 kişiyi gözaltına aldı.
Halk Cepheliler 13 kez çadır açtılar.
13 kez saldırıya uğradılar.

21 Temmuz: Grup Yorum, İstanbul’da Harbiye Açık Hava konserleri geleneğine bir yenisini
daha ekledi 21 Temmuz’da. 8 bin
yürek geçti Harbiye’den, binlerce
yürek adalet istedi. "Umudun Türkülerini Söylemeye Devam Ediyoruz" isimli konserde Grup Yorum'la birlikte konuk sanatçılar da
yer aldı.

15-18 Mayıs: Bu yıl 8’incisi

20 Mayıs: Halk Cepheliler,
İstanbul Bağcılar’da 9 Şubat’ta işten
atılan ve direnişe geçen 420 Hey
Tekstil işçisini ziyaret ettiler. Bu ziyarette Hey Tekstil işçileri sonuna kadar direneceklerini ifade ettiler.

bel Yalçın Parkı’ndan başladı. 70 kişiyle başlayan yürüyüş tüm zorluklara
rağmen planlandığı şekilde tamamlandı.

20-22 Temmuz:

16-17 Haziran: 2. Geleneksel Çayan’a Can Katanlar Halk Festivali 16-17 Haziran günleri NurtepeÇayan Mahallesi’nde bulunan Hüseyin Aksoy Parkı’nda gerçekleşti.

16 Haziran:

Anadolu Federasyonu 16 Haziran'da Köln Mülheim Keupstr’de Irkçılığa Karşı miting
düzenledi.

17 Haziran: Dersim’de Grup

DHKC
SPB komutanı Hasan Selim Gönen,
20 Temmuz 2012’de İstanbul Gazi
Mahallesi girişinde polisle girdiği
çatışmada yaralı olarak tutsak düştü.
Kaldırıldığı Okmeydanı Hastanesi’nde
21 Temmuz’da şehit düştü.

30 Aralık
2012

dan Kocaeli’de cenazesi kaldırılan Gönen için Dev-Genç’liler tarafından, 21
Temmuz günü saat 22.00’de Okmeydanı sokaklarında barikat kurularak sokaklar ateşe verilerek yollar kapatıldı.

Yorum 8 bin kişiyle “Devrim Yürüyüşümüz Sürüyor” isimli konser verdi.

10 Haziran: Trakya Halk Ko-

29 Haziran - 1 Temmuz:

28 Temmuz-11 Ağustos:

mitesi tarafından 7 ay önce başlatılan
“Ergene Trakya’dır! Emperyalizmin Çöplüğü Olmayacaktır” kampanyası çerçevesinde “Uzunköprü'den
Ankara'ya Büyük Ergene Yürüyüşü”
Uzunköprü’de Taşköprü’den yapılan yürüyüş ile başladı. 900 km.
adım adım yürünen yürüyüş 39. gününde Ankara’da Meclise yapılan
yürüyüşle son buldu.
12 Haziran: Engin Çeber’in

Halk Cephesi’nin geleneksel hale
getirdiği Anadolu Halk Festivali’nin
ikincisi Okmeydanı Sibel Yalçın Parkı’nda gerçekleştirildi.

Anadolu Federasyonu’nun Fransa'da
gerçekleştirdiği Aile ve Gençlik Yaz
Kampı sona erdi. Bu yıl 9.su gerçekleştirilen kamp, 28 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlendi.

leri’nin örgütlemesiyle 4-8 Temmuz
tarihleri arasında 5 gün süresince,
AKP'nin yıkım saldırısını protesto etmek için İstanbul'daki AKP ilçe binalarına yapılacak yürüyüş 4 Temmuz
tarihinde, İstanbul Okmeydanı Si-

Yürüyüş

22 Temmuz: TAYAD tarafın-

seldorf kentinde "Irkçılığa Karşı
Tek Ses Tek Yürek" Grup Yorum
konseri düzenlendi, konsere 12 bini
aşkın insan katıldı.

4-8 Temmuz: Halk Komite-

Sayı: 345

28 Temmuz: 1 Mayıs Mahallesi’nde yıkımlarla ilgili meşaleli yürüyüş yapıldı.

30 Temmuz: TAYAD’lı ailelerin hasta tutsak İbrahim Çınar'ın serbest bırakılması için başlattıkları
kampanya sonuçlandı. Böbrek kanseri
olan İbrahim Çınar TAYAD’ın kampanyası sonucunda tahliye edildi.
11

YENİ BİR YILA FEDA RUHUYLA DİRENEREK
ŞEHİT VE TUTSAK DÜŞEN KAHRAMAN
EVLATLARIMIZLA DAHA GÜÇLÜ GİRİYORUZ
TAYAD’lı Aileler
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Devrimci tutsaklarımız, ailelerimiz
başta olmak üzere yüreği halktan
yana atan herkesin yeni yılını kutluyoruz. Evlatlarımızın tecritte olmadığı
günlere olan inancımızla bir kez daha
haykırıyoruz; 2013 yılı da direnenlerin
olacak! Bizim olacak!
Bir yılı daha geride bırakıyoruz.
Bu yıl kimimizin evladı tutsak düştü,
kimimizin anası. O soğuk demir kapıların ardında sıcacık yürekler kimi
ana kimi evlat hasretiyle yanıp tutuşurken yeni yıla kavgayı daha da büyütme inancıyla giriyoruz. Yeni yıla
şehitlerimizin sıcaklığı, tutsak evlatlarımızın özlemi ile giriyoruz.
Geride bıraktığımız yıl içerisinde
gün geldi tecrite karşı bir ses olduk,
gün geldi kaybedilen evlatlarımızı
bulmak için yolları aşındırdık. Her
Cuma Taksim’de yürüyüşlerimizle
kayıplarımızın sesi olmaya çalıştık.
Gün geldi, yağmur, çamur demeden
kendi ellerimizle toprağı kazdık. Bulduğumuz kemikler ve kazak kaybedilen evlatlarımızın mı bilinmez ama
ortaya koyduğumuz irade ile kayıplarımızı karanlıklara terk etmeyeceğimizi gösterdik. Geçen yıl toplu
mezarlardan çıkardığımız Ali Yıldız’ı sonsuzluğa uğurlarken dediğimiz
gibi, kayıplarımızı aramaktan vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz.
Cenazelerimizi katillere terk etmedik. Yeni şehitlikler pahasına şehitlerimizin hesabını soran kahraman evlatlarımızı, tutsaklıklar pahasına sahiplendik. Erdal’ımızı, Hasan

Selim’imizi, İbrahim’imizi vasiyet ettikleri gibi toprağa verdik.
AKP’nin katil polisleri tarafından
vurularak yaralanan evlatlarımızı,
yakalandıktan sonra işkence yapıldığı için hastanede komaya giren evlatlarımızı katletmelerine izin vermedik. Evet, tutsaklıklar verdik. Ama
evlatlarımızı yalnız bırakmadık. Bizler ne pahasına olursa olsun evlatlarımızın ölüsüne de dirisine de sahip
çıktık. Sahip çıkmaya devam edeceğiz.
F Tipi hapishanelerinin hücrelerinde yeni yılı karşılayan evlatlarımızla
gireceğiz yeni yıla. Hiç kopmadığımız
bağlarımızı daha da büyüteceğiz. Onlarla olmak demek onların yaşadığı
tecriti unutmamak demektir, tecrite
karşı mücadeleyi büyütmektir. Başta
tutsak ailelerimiz olmak üzere tüm halkımıza bu konuda iş düşmektedir.
Yeni yılın, tecrite karşı mücadeleyi büyüttüğümüz bir yıl olması, kayıplarımızı bulma mücadelemizin büyümesi bizim elimizde. Biz, evlatlarımızı ne
kadar sahiplenirsek, onları ne kadar sahiplendirirsek, halka ne kadar tecriti
anlatırsak o zaman daha çok başarılı
olacağız. İlk olarak en yakınımızdakilere tecriti anlatmalı, onları tecrite
karşı mücadelemizin bir parçası yapmalıyız.
“Geleceğimiz için Mücadele ederken Tutsak Düşen TAYAD’lı Annelerimiz Serbest Bırakılsın” diyen
Liseli Dev-Genç’liler tüm ailelerimize
ve gençlerimize sesleniyor. Onların

yanında omuz omuza TAYAD’lı analarımızın özgürlüğü için mücadeleyi
büyütelim!
Türkiye Faşizmi 1980’lerde tek tip
elbise uygulamasıyla evlatlarımıza
saldırmıştı. 4 evladımız yoldaşları
için kendilerini feda etmiş ve direnerek bu saldırı püskürtülmüştü. Şimdi de Nazi artığı Alman emperyalizmi devrimci tutsaklara saldırıyor.
Tek tip elbise dayatmasıyla faşizmini sürdürüyor. Nasıl ki Ülkemizde bu
saldırıyı direnen evlatlarımızla beraber püskürttüysek, Alman emperyalizminin hapishanelerinde açlık greviyle direnen Şadi Özbolat ile beraber bu saldırıyı da püskürteceğiz.
Şadi Özbolat ve devrimci tutsaklarımız bizi tek tip elbiseye karşı mücadeleyi büyütmeye çağırıyor.
Birlik olursak güçlü oluruz. Güçlü olursak zulme “dur” diyebiliriz.
Yoksa kendi evlerimizde çaresiz insanlar oluruz. Biz çaresizliği kabul etmiyoruz.
Hapishanelerdeki evlatlarımızın,
analarımızın, yakınlarımızın, yoldaşlarımızın yeni yılını kutluyor, onları sımsıkı kucaklıyoruz. Evlatlarımızı, analarımızı her zaman yanımızda yanı başımızda hissediyoruz.
Onlardan güç alıyoruz. Feda ruhuyla savaşarak şehit düşen evlatlarımızın öğrettikleriyle mücadelemizi büyütüyoruz.
Yeni yılın mücadeleyi büyüttüğümüz bir yıl olacağı inancımızla tüm
halkımızın yeni yılını kutluyoruz.

Devrimci Tutsak Şadi Özbolat’a Yönelik
Tek Tip Elbise Dayatmasına Son!
Almanya’da Bochum Hapishanesi’nde tutsak olan ve tek tip elbise dayatmasına maruz bırakıldığı için açlık grevi yapan Şadi Özbolat’a destek
için İstanbul ve Ankara’da, TAYAD’lı
Aileler tarafından eylem yapıldı.
İstanbul’da Alman Konsolosluğu
önünde 21 Aralık’ta yapılan eylemde TAYAD’lılar, bu uygulamaların
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onursuzluk, haysiyetsizlik olduğunu
söylediler. Eylemde Fransa’da 15
devrimciye verilen hapis cezalarına
da değinilerek, “Hapishaneleriniz,
cezalarınız vız gelir bizlere” denildi.
Eylem sloganlarla bitirildi.
25-26 Aralık günleri de Alman
Konsolosluğu önünde masa açılarak,
bildiri dağıtıldı, Alman Parlamentosu'na

gönderilmek üzere imza toplandı.
Ankara’da ise TAYAD’lı Aileler,
21 Aralık günü, Yüksel Caddesi’nde
bir araya geldiler. Eylemde, “Devrimcileri teslim almak isteyen emperyalizm bir kez daha yenilecektir!”
denildi. Sloganlar atılarak sonlandırılan eyleme 27 kişi katıldı.

F Tipi Film’i, 7 Yıl Süren Büyük Direnişte Verilen
122 Şehidi Sahiplenmek; Tecriti Yıkan Özgür
Tutsakları Selamlamak İçin İzleyelim, İzletelim!
Çekimleri 2 yıldır devam eden,
Grup Yorum'un projelendirdiği ve
sekiz yönetmenle birlikte tamamladığı
F Tipi Film'in galası yaklaşık bin kişinin katılımıyla 19Aralık akşamı İstanbul Taksim’deki Atlas Sineması'nda gerçekleşti.
Hapishanelerde uygulanan tecrit
politikasını anlatma amacıyla yola
koyulan F Tipi Film iki yıllık yapım
sürecinin ardından 19-22 Aralık katliamının yıl dönümünde galasını gerçekleştirdi. Yapım sürecinde yönetmenlerin, oyuncuların, set çalışanlarının tamamen gönüllü çalıştığı
film büyük bir emeğin ve kolektivizmin ürünü olarak ortaya çıkmış
oldu.
Gala gecesine filmin yönetmenleri
ve oyuncuları Ezel Akay, S. Süreyya
Önder, Reis Çelik, Barış Pirhasan,
Aydın Bulut, Vedat Özdemir, M.
İlker Altınay, Hüseyin Karabey, Gizem Soysaldı, Civan Canova, Fırat
Tanış'ın yanı sıra Menderes Samancılar, Levent Üzümcü, Leman Sam,
Şevval Sam, Cahit Berkay, Akın Birdal, Efkan Şeşen, Hilmi Yarayıcı,
Işıl Özgentürk, Mehmet Bekaroğlu
ile TAYAD'lı Aileler katıldı.
Gecede ilk olarak film izlendi.
Film boyunca zaman zaman salonda
alkışların yükseldiği ve insanların
gözyaşlarını tutamadığı gözlemlendi.
Büyük bir ilgiyle izlenen filmin ardından İdil Kültür Merkezi'nden Veysel Şahin 19-22 Aralık 2000'de gerçekleştirilen hapishaneler katliamına

ve tecrit zulmüne değinen bir konuşma yaptı. Sonrasında İdil Yapım
adına söz alan İnan Altın, filmde
emeği geçen binlerce insana teşekkür
ederek uzunca bir süredir var olan
düşlerinin gerçekleşmesine herkesin
büyük bir emek verdiğini ifade etti.
AKP iktidarının sanata ve sanatçıya,
halkın her kesimine uyguladığı her
türlü baskıya rağmen direndiklerini
ve sanatlarını milyonlara ulaştırdıklarını ifade eden Altın, Stalin'in “Sanatçı insan ruhunun mühendisidir”
sözünü yineledi. Grup Yorum olarak
insan ruhunun mimarı olmayı hedefleyerek yola çıktıklarını bundan
sonra sinemada da bu hedefle ilerleyeceklerini ifade etti. Filmin amacının
F Tipi gerçeğini topluma göstermek
olduğunu ekleyen İnan Altın'ın ardından söz alan yönetmenler kısaca
duygularını aktardı.
Yönetmen Ezel Akay, hayatının
ilk büyük kolektif film üretiminin
içinde yer aldığını belirtirken, Yönetmen Reis Çelik “Umarım bir gün
güleceğimiz filmler çekeriz” dedi.
Yönetmen ve milletvekili Sırrı Süreyya Önder, “Hayatımın bütününü
kaplayan devrim ve sosyalizm mücadelesinde ilk defa, aramızdan ayrılan yoldaşlara karşı görevimizi yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Çünkü ortak bir sürece dahil olduk. Giden
yoldaşlarımızın anısına çok anlamlı
bir iş yaptık” diye konuştu.
Yönetmen Hüseyin Karabey ise
19-22 Aralık Katliamı ve F Tipi ha-

pishanelerle dışarıdakilere travma
yaşatıldığını belirtti, “Ancak 12 yıldır
unutmadığımızı bir kez daha görüyorum. Bu toplum, apolitik değil,
apolitikleştirilmeye çalışılıyor. Görüyoruz ki, bir kıvılcım bile yetiyor”
dedi.
Konuşmaların ardından TAYAD'lı
Aileler, karanfilleri ve tutsak ürünlerini yönetmenlere hediye etti. 20002007 ölüm orucu sürecinde iki kızını
şehit veren TAYAD'lı Ahmet Kulaksız
da söz olarak ölüm orucu sürecinden
ve tecrit zulmünden bahsetti.
Gala gecesine ayrıca F Tipi hapishanelerdeki özgür tutsaklar kendi
iletişim araçları olan “top” ile bir
mesaj gönderdi. Mesajda tecrit uygulamasını sinemaya taşıyan bütün
emekçilere teşekkür ettiler. Gala gecesi, katılan tüm sanatçı ve yönetmenlerin hep birlikte Çav Bella'yı
söylemesiyle sona erdi.
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F Tipi Film'in Tecrit
Edilmesine İzin
Vermeyeceğiz
F Tipi Film, tanıtım çalışmalarından gösterimlerine kadar her aşamada engellenmeye çalışılıyor. Daha
önce film afişlerini asan insanlar
gözaltına alınmış, her türlü ücreti
ödenmesine rağmen afişleri Ulaşım
AŞ tarafından metro ve tramvaylara
asılmamıştı. İktidarın açıkça uyguladığı sansür politikasına bir yenisi
de Zabıta Müdürlüğü tarafından ek-
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lendi. İdil Yapım'ın İstanbul Zabıta
Müdürlüğü'ne filmin tanıtım masaları,
afişleri, el ilanları ve pankartları için
izin talebiyle çektiği faksa hiçbir gerekçe gösterilmeden “uygun görülmemiştir” yanıtının gelmesi, filme
uygulanan sansüre bir yenisini eklemiş oldu.
Bugün F Tipi Film'e iktidar tarafından uygulanan baskı, yasaklama
ve tecrit etme politikası, Grup Yorum'un 28 yıllık tarihi boyunca daima
başına gelen bir durumdur. Fakat
Grup Yorum'un türküleri her türlü
engeli aşıp dinleyicisiyle buluştuğu
gibi F Tipi Film'de 21 Aralık'tan itibaren, 70 farklı sinema salonunda
izleyiciyle buluşacak ve tecrit zulmünü milyonlara aktaracaktır.
F Tipi Film’e uygulanan sansürler
şöyle:
- Filmin afişi İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nce yasaklandı.
- Samsun’da filmin yayınlanacağı
sinema salonu, polis ve MHP’lilerin
“Provokasyon çıkacak” şeklindeki
tehdit ve korkutması sonucu filmi
yayınlamaktan vazgeçti.
- Avcılar’da F Tipi Film’i gösteren
bir salona giden resmi polisler, filmi
izlemek için bekleyenlere kimlik sorarak, “Burada şüpheli kişilerin olabileceğini” söyledi.
- Adana’da filmi gösteren Avşar
Sineması önünde sivil polislerin filmden çıkanlara kimlik kontrolü yaptığı
öğrenildi.
- Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde F Tipi Film'le ilgili afişleri
asan Dev-Genç’liler okulun özel güvenlik birimleri tarafından tehdit
edildi. Tüm engellemelere rağmen
afişleme yapıldı, 200 bildiri halka
ulaştırıldı. Eskişehir’deki film gösteriminde salon tamamiyle dolarken,
film bitince insanlar alkışlar ve sloganlarla dışarı çıktılar.
- Malatya'da bir sinema salonunda
gösterim sırasında filmin son 5 dakikası kesildi. Bunun üzerine hemen
gidip neden kesildiği soruldu. Bir
sonraki filmin başlamasına az zaman
kaldığı için kesildiği, başka bir sorun
olmadığı söylendi.

İstanbul-Taksim

Diyarbakır

21 Aralık günü 4 TAYAD’lı Galatasaray Lisesi önünde masa açarak;
19 Aralık ve F Tipi Film ile ilgili
bildiri dağıttılar. Ayrıca 15 adet Yürüyüş dergisini halka ulaştırdılar.

Dicle Gençlik Derneği Girişimi,
F Tipi Film tanıtımını yapmak için
19-21 Aralık günleri arasında Diyarbakır’ın Ofis semti Sanat Sokağı
girişinde 3 günlük masa açtı. 19
Aralık günü açılan masada F Tipi
Film’in tanıtımı yapılırken, 22 Aralık
günü tutsakların çağrısı ile yapılacak
toplu gösterime halk davet edildi;
300 bildiri, 5 Yürüyüş dergisi ve 5
bilet halka ulaştırıldı.
Çalışmanın ikinci gününde 3 saat
açık kalan masada 140 el ilanı, 3
Yürüyüş dergisi ve 6 film bileti halka
ulaştırıldı. Ayrıca aynı gün 20 film
bileti de Kamu Emekçileri Cephesi
tarafından halka ulaştırıldı. 3. gün
ise 300 el ilanı, 17 bilet ve 5 Yürüyüş
dergisi halka ulaştırıldı.
Diyarbakır’da film gösterimi Galeria Şehir Sineması’nda 120 kişinin
katılımıyla gerçekleştirdi. Filmden
önce halkla sohbet edildi gelenlere
teşekkür edildi. Film 128 kişilik salonda gösterildi. Film başladığında
salonun tümü doldu. Sonrasında da
gelenler oldu. Film başlarken F Tipi
Filmle ilgili kısa bir açıklama yapıldı.
Özgür Tutsakların selamları ve sevgileri halka iletildi. Bir de Kandıra 1
Nolu F Tipi Hapishanesi’ndeki Özgür
Tutsakların film biletlerini istedikleri
ve biletlerin arkasına filmi izleyenlerin
birer cümle yazması istendi. Bu çağrıya karşılık film çıkışında biletler
Dev-Genç’lilere biletlere tutsaklara
olan sevgi ve direnç sözleriyle ulaştırıldı. Film esnasında izleyiciler sık
sık alkışladı. Tutsakların filmdeki
direniş bölümleri halk tarafından
uzun süre alkışlandı. Filmin bitmesiyle salondan alkış ve slogan sesleri
yükseldi! “Devrim Şehitleri Ölümsüzdür”, “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”, “Kahramanlar Ölmez
Halk Yenilmez” ve “Tecrite Son”
sloganları atıldı.
F Tipi Film’in toplu gösteriminin
ardından Galeri İş Merkezi önünde
Dicle Gençlik Derneği girişimi tarafından 19-22 Aralık katliamı için
basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasına 28 kişi katıldı. Açıklama sırasında “19-22 Aralık Kat-

İstanbul-Gülsuyu
20 Aralık akşamı İstanbul Gülsuyu-Gülensu Mahallesi’nde Halk
Cepheliler F Tipi Film afişi yaptılar.
Afişler Gülsuyu Heykel Meydanı
çevresi ve otobüs duraklarına yapıldı.
Halk Cephelilerin kar kış demeden
çalışmalarını sürdürmesi mahalle halkının ilgisini çekti. Toplamda 60 adet
19-22 Aralık Katliamının yıldönümü
afişi ve 30 tane F Tipi Film afişi
asıldı. Afiş yaptıktan sonrada aynı
gün Yürüyüş dergisi dağıtıldı. 45
dergi halka ulaştırıldı.

İstanbul-Gazi
26 Aralık günü Halk Cepheliler
tarafından Heykel, Pazar Caddesi ve
Nalbur Bölgelerinde afişleme yapıldı.
Grup Yorum F Tipi Film afişi ve 1922 Aralık hapishaneler katliamının
afişler duvarlara yapıştırıldı. Toplam
100 adet afiş yapıldı. Ayrıca Gazi
Postane durağında F Tipi Film’in
masası açıldı. Masada yüzlerce F
Tipi Film’i tanıtan bildiriler dağıtıldı.

İstanbul-Eğitim-Sen
F Tipi Film üzerine Eğitim-Sen
İstanbul 5 Nolu Şube, 7 Aralık günü
Grup Yorum'un da katılımıyla bir
söyleşi gerçekleştirdi. 65 kişinin katıldığı söyleşide filmin fragmanı gösterildi ve filmin hazırlık süreci hakkında konuşuldu. Filmin daha fazla
izleyiciyle buluşması için herkesin
neler yapabileceği tartışıldı.

İzmir
20 Aralık günü Kemeraltı girişinde
F Tipi Film’inin tanıtımı için masa
açıldı, filmin el ilanları dağıtıldı.
Çarşı girişinde 3 koldan el ilanlarının
dağıtımı yapıldı. Masada Tavır dergisinin ve Yürüyüş dergisinin de dağıtımı yapıldı.

liamını Unutmadık Unutturmayacağız!” pankartı açılırken, 19-22 Aralık’ta katledilen devrim şehitlerinin
fotoğrafları taşındı.
Açıklamayı Dicle Gençlik Derneği
girişimi adına Rojda Yalınkılıç okudu.
Açıklamanın ardın “Devrim Şehitleri
Ölümsüzdür, Tecrite Son! Katiller
Halka Hesap Verecek” sloganları
atıldı. Son olarak Özgür Tutsaklar
selamlanarak alkışlarla eylem bitirildi.

Afyon
Afyon’da 22 Aralık günü Kamu
Emekçileri Cephesi ve Gençlik Federasyonu üyesi öğrencilerin ortak
örgütlemesi ile F Tipi Film toplu
olarak izlendi. Gösterime 60 kişi katıldı.

Adana
Halk Cepheliler Adana’da F Tipi
Film’in duyurusu için 25 Aralık günü
İnönü Parkı’nda masa açtılar. Masada
filmin broşürleri dağıtıldı. Yaklaşık
200 broşürün dağıtıldığı masa bir
saat açık kaldı.

Almanya-Berlin
Almanya’da 27 Aralık’ta gösterime giren F Tipi Film'in İdil Yapım
tarafından organize edilen gala programlarının ikincisi Berlin’de Yorum
Kültür Evi’nin katkılarıyla 22 Aralık
günü Cneplex Karli sinemasında yapıldı.
Galaya, Yeşiller Milletvekili Canan Bayram, Sol Parti Milletvekili
Ulla Jelpke, Kreuzberg Belediye Bşk.
Yardımcı Rıza Baran ile çok sayıda
basın mensubu katıldı. Büyük bir ilgiyle izlenen filmin ardından konuklar
sahneye davet edildi. Kızıl bant ve
karanfillerle süslenen sahneye ilk
olarak filmin genel koordinatörü olarak İnan Altın çıktı. İnan Altın konuşmasını yaptıktan sonra sırasıyla
Ezel Akay, Reis Çelik, M. İlken Altınay, Hüseyin Karabey, Gizem Soysaldı ve Fırat Tanış sahneye çağrıldı
ve birer konuşma yaptılar.
Konuklar konuşmalarını tam bitirirken seyirciler arasından “Geli-

yoorr, Özgür Tutsaklardan halkımızaaa!” anonsuyla bir “top” atıldı.
Özgür Tutsaklar da oradaydı. Özgür
Tutsakların:
“Dostlar Merhaba
Biz “F Tipi Filmi” her gün yaşayan
Özgür Tutsaklarız. Ve hepinizi sevgiyle selamlarız.
Bir top atıyoruz; F Tipi hücrelerden size doğru...
Duvarların, dikenli tellerin ve
süngülerin engellemeyeceğini bilerek...
Bir top atıyoruz; içine yüreğimizden başka bir şey koymadan. Bir
top atıyoruz, size doğru. Yerini bulacağını bilerek.
Bireyciliğin, yabancılaşmanın, bananeciliğin, yılgınlığın çitlerine takılmadan size, sizlere yüreğimize
ulaşacağını bilerek...
Değil mi ki aynı yüreği paylaşıyoruz.
Aynı umutla, onurla, omuz omuzalığımızla çarpıyor, yüreğimiz...
İşte bu büyük yüreği durdurmak
için geldiler 19 Aralık’ta ve diri diri
yakıp katlettiler.
Paylaştığımız bu yüreği, susturmak için F Tipi tecrite gömmek istediler bizi
Başaramadılar!
“bir canım var feda olsun” dedik...
“bu yürek ne güne vurur” dedik.
Ve direndik “halk yenilmez” diyerek.
İşte buradayız.
Birlikteyiz...
Yüreğimiz çarpıyor hala, o büyük
sevdayla...
Ve bir kez daha haykırıyoruz: İnsanlık Asla Kaybetmez!
“F Tipi Film” işte bu zaferin mütevazı bir yankısıdır.
“F Tipi Filme” emeği geçen yönetmenlere, oyunculara, set emekçilerine ve sizlere selam olsun...
Ve tecrite karşı, Büyük Direnişimiz içinde ölümsüzleşen şehitlerimize
bin selam olsun...” diyen mesajları

buraya da ulaşmıştı.
Özgür Tutsakların mesajının okunmasının ardından söz seyircilere verildi. Seyircilerin film hakkındaki
düşünceleri alındı ve soruları cevaplandırıldı. Gala programına 500 kişi
katıldı.

Belçika-Brüksel
F Tipi Film’in galası, 24 Aralık’ta
Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapıldı. Hollanda'dan, Belçika'nın Liege,
Anvers, Limburg, Hasselt, Charloei
şehirlerinden gelenlerle 300 kişilik
salon dolmuştu. Aileler, kalabalık
bir biçimde, çocukları ile birlikte,
düğüne gider gibi geldiler.
Brüksel Kinopolis Sineması’nda
yapılan galada film bittiğinde önce
alkışlar geldi. Sahneye önce Grup
Yorum üyesi İnan Altın çağrıldı. İnan
Altın konuşmasında Grup Yorum
olarak bu filmi nasıl yaptıklarını anlattı. 8 yönetmenin ve yüzlerce insanın, film emekçilerinin ortak çabasının
olduğunu, kolektif bir film çektiklerini
söyleyip, emeği geçenlere teşekkür
etti.
Tecrite karşı mücadelemizi yıllardır sürdürdüğümüzü söyleyen İnan
Altın, tecriti değişik araçlarla halka
anlatmanın gerekli olduğunu söyledi.
Filmin bu araçlardan birisi olduğunu,
Grup Yorum'un ilk kez böyle uzun
metrajlı bir film çektiğini, çabalarının
süreceğini belirtti. Salonu dolduran
herkese teşekkür edip, filmin daha
çok insan tarafından izlenmesi için
herkese görev düştüğünü anlattı.
Daha sonra sahneye filmin yönetmenleri ve oyuncularından; Ezel
Akay, Reis Çelik, M.İlker Altınay,
Hüseyin Karabey, Gizem Soysaldı,
Fırat Tanış çağrıldı. İnan Altın ile
birlikte seyircileri selamlayan yönetmen ve oyuncuları galada bulunanlar ayakta dakikalarca alkışladı.
“Kahramanlar Ölmez, Halk Yenilmez” sloganları ile 122 şehit halk
tarafından selamlandı...
Yönetmen ve oyuncular sırasıyla
film hakkındaki duygu ve düşüncelerini anlattılar. Bu film için önce
Grup Yorum'a teşekkür ettiler. Filme
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sahip çıkılmasını, tecriti anlatan iyi
bir çalışma yapıldığını, hep böyle
kalabalık kitleler tarafından izlenilmesini istediklerini belirttiler. Filmin
kendileri açısından tecritin daha iyi
kavrandığı bir süreç olduğunu belirttiler.
Daha sonra Grup Yorum'un gurbetteki üyelerinden İhsan Cibelik
sahneye çağırıldı. İhsan Cibelik, ülkemizdeki ve Avrupa'daki tecriti anlattığı konuşmasında devrimci tutsak

Şadi Özbolat'ın direnişini de anlattı.
F Tipi Film’in tecriti anlatmada oynayacağı role değindi.
Geceye Almanya'nın Bochum Hapishanesi’nde açlık grevi direnişinde
olan Şadi Özbolat ve geçtiğimiz günlerde Fransız emperyalizmi tarafından
tutsak edilen Zehra Kurtay da birer
mesaj yolladı. Şadi Özpolat'ın mesajını oyuncu Fırat Tanış, Zehra Kurtay'ın mesajını da Gizem Soysaldı
okudu.

Gala, Grup Yorum üyeleri, İnan
Altın ve İhsan Cibelik'in izleyicilerle
söylediği iki parça ile tamamlandı.
Gala dağılırken, izleyiciler yönetmen
ve oyuncularla sohbet edip, film hakkında bilgi aldılar.
Gala boyunca Belçika Anadolu
Federasyonu üyeleri, Fransa'daki devrimcilere ceza yağdıran Fransız adaletinin Türkiye faşizmi ile işbirliğini
anlatan bir bildiriyi dağıttı.

Açlığa Doymak Filmi Gösterimden Kaldırılsın!

Sayı: 345

Yürüyüş
30 Aralık
2012

16

20 Aralık günü, İstanbul Nişantaşı’da bulunan Pana Film önünde
Halk Cepheliler, “Açlığa Doymak”
filminin vizyondan kaldırılması için
eylem yaptılar. Eylemde Halk Cephesi
adına bir açıklama yapan Cavit Yılmaz, Büyük Direniş’in bu şekildeki
filmlerle karalanamayacağını ve yaratılan değerlerin kirletilemeyeceğini
belirtti. Yılmaz; “Ölüm orucu direnişimizin içini boşaltmak ve burjuva
medya üzerinden bizlere saldırmak
için yapılan bu filmin hiçbir gerçekliği
yoktur. Ve bu tarihler arası sinemada
gösterilmesi tesadüf değildir. 19-22
Aralık direnişimizi ve tecritin üstünü
örtmek, içini boşaltmak için burjuva
medya işbirliği ile gündeme sunulmuştur. Ancak, ölüm orucu direnişimiz basitleştirilemez.” dedi.
Eylemde, “Yaşasın Ölüm Orucu
Direnişimiz", "Açlığa Doymak Filmi
Vizyondan Kaldırılsın", "Halkız Haklıyız Kazanacağız” sloganları atıldı.
Atılan sloganlar ve yapılan açıklamanın ardından eylem sona erdi. Ey-

lemin ardından F Tipi Film’in bildirisi
dağıtıldı. Bildiri dağıtımında Halk
Cepheliler, gerçekleri sadece direnenlerin anlatabileceğini, direnmeyenlerin ise sadece direnişi karalayacaklarını vurguladılar.

Pana Film: “TAYAD'lı
Aileleri Üzecek Bir Şey
Yaptıysak Defalarca
Özür Dileriz”
Pana Film'in de ortaklarından olan
Zübeyir Şaşmaz'ın yapımcılığını üstlendiği "Açlığa Doymak" filmini
Halk Cepheliler protesto etmeye devam ediyor.
Film gösterime girdikten sonra
Pana Film yetkilileri ile defalarca
görüşülmeye çalışıldı. Avukatı ve
Zübeyir Şaşmaz ile protesto etmeye
başlamadan önce görüşüldü. Filmin
değerlerimize bir saldırı olduğunu
gerçekleri çarpıtarak anlattığını, böyle
bir filmi yapmadan önce Özgür Tutsaklara ve TAYAD'lı Ailelere danışmaları gerektiği söylendi.
Bunu yapmadıkları anlatıldı.
Onlar kesinlikle bir
saldırı amaçlarının olmadığını, yanlış anlaşıldıklarını ifade ettiler. Ama
somut bir adım atmadılar.
Protestoya başlamadan
önceki görüşmelere gelmediler ve bunun sonucunda TAYAD ve Sanat
Cephesi protestolarına

başladı.
Protestolar devam ederken son
olarak Pana Filmin avukatı ile görüşüldü. Neden böyle protesto yapıldığını anlamadıklarını söylediler.
Avukat, görüşmeye giden Halk
Cephesi temsilcine "Filmde asıl olarak
devlete eleştiri olduğunu, sola ise
eleştiri getirmediklerini, filmde bunu
anlattıklarını, filmin senaryosunu
yazmadan önce İdil ve Tecrit kitabını
okuduklarını, ölüm orucuyla ilgili
tüm belgeselleri seyrettiklerini, filmdeki bazı kurguları buralardan aldıklarını, asla ve asla devrimcilere
küfür, hakaret etmeyi düşünmediklerini, bütün dertlerinin insan gerçeğini anlatmak ve bu çerçevede sistemin insanları nasıl yönlendirdiğini
göstermek olduğunu, bunu da açlık
öyküleriyle anlatma yolunu seçtiklerini" söylediler.
TAYAD'lı anaların ellerinden tek
tek öptüklerini, onları üzen bir şeyler
olduysa onlardan defalarca özür dilediklerini söylediler.
Pana Film niyetlerinden bahsediyor ama niyetlerini tartışmıyoruz.
Filmde devrimci değerlere yönelik
bir çarpıtma ve saldırı vardır. Halk
Cepheliler, 7 yıllık büyük direnişe
ve 122 şehitlerine böylesine bir saldırıya izin vermeyecekler.
Özgür Tutsaklara ve TAYAD'lı
ailelere danışılmadan ölüm oruçları
ile ilgili bir film çekmek ya da bir
kitap yazmak kimsenin hakkı değildir.

Grup Yorum Halktır Susturulamaz!
İstanbul
23 Aralık günü İstanbul’un Altınşehir semtinin Güvercintepe Mahallesi’nde Grup Yorum dinleyicileri “Grup
Yorum Halktır Susturulamaz” yazılamaları yaptı. Yazılamalar
meydanda olmaları sebebiyle, halkın büyük ilgisini çekti.

Eylemde, "Faşizm iyi biliyor ki ne taş duvarlar ne de F
Tipi hücreler Grup Yorum' u susturamaz. Çünkü Grup
Yorum halktır” denildi.
Açıklamanın ardından “Gel Ki Şafaklar Tutuşsun” türküsünde halaylar çekildi.

Ankara

Kıbrıs

Halk düşmanı AKP ve onun işkenceci, katil polisi her
geçen gün Grup Yorum'a yönelik baskılarını artırıyor.
Grup elemanı Seçkin Taygun Aydoğan'ın tutuklanmasının
ardından, İbrahim Çuhadar'ın cenazesini sahiplendiği için
Dilan Balcı ve Selma Altın da ev hapsinde tutuluyor. 10
Aralık’ta ise, TAYAD’ın çağrısı üzerine devrimci Nebiha
Aracı’yı sahiplenmek için ağır yaralı olarak bulunduğu
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne giden
Grup Yorum elemanları Ali Aracı' ya ev hapsi verilirken
Ayfer Rüzgar tutuklandı.
Grup Yorum'a yönelik baskılara karşı Halk Cepheliler
18 Aralık günü Ankara Yüksel Caddesi’nde eylem yaptılar.

Kıbrıs’ta sanatçıların, müzik gruplarının girişimiyle düzenlenen “Grup Yorum ile Dayanışma Gecesi” 24 Aralık
günü Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nda
(KTOEÖS) gerçekleştirildi. Onlarca kişinin katıldığı gecede
coşkulu halaylar çekildi. Grup Yorum’un mesaj gönderdiği
gecede, Kıbrıs Şafağa Özlem, Grup Baria, Sol Anahtarı ve
Arda Gündüz, Grup Yorum şarkılarını söyledi. Tiyatro
sanatçısı Yaşar Ersoy da Grup Yorum’a dayanışmalarını
ileten bir konuşma yaptı. Ersoy, Grup Yorum’un ‘Ölümsüz’
şiirini okuyarak, “Türküsü olmayan bir kavga, sevdası,
şiiri, sanatı olmayan bir halk düşünülebilir mi? Bir halkın
türküsü, sanatı, edebiyatı yoksa o halk, halk değildir” dedi.

Komployla Tutuklananlar Serbest Bırakılsın
Komplolarla tutsak edilen devrimciler, keyfi gerekçelerle tahliye edilmiyorlar. Halk Cepheliler adaletsizlik devam ettiği sürece keyfi gerekçelerle tutuklanan devrimcilerin yanlarında olacaklarını yaptıkları eylemlerle dile getirdiler.

Ankara
9 ay önce Ankara polisinin kurduğu
komplo sonucunda tutuklanarak, henüz
mahkemeye dahi çıkartılmayan devrimcilerin serbest bırakılması için Ankara Adliyesi önünde yapılan eylemlere
bu hafta da devam edildi. 20 Aralık
günü Ankara Adliyesi önünde toplanan
Halk Cepheliler yaptıkları eylemde
yaşanan hukuksuzluğu anlattılar. Eylemde yapılan açıklamada “İstediğiniz
kadar devrimcileri tutsak alın haklı
mücadelemizden bizleri vazgeçiremeyeceksiniz” denildi. 9 kişinin katıldığı eylem sloganlarla bitirildi.
22 Aralık günü 10 kişinin katılımıyla
eylem düzenlenerek, “Komployla Tutuklananlar Serbest Bırakılsın" denildi.
25 Aralık'ta ise Ankara Adliyesi
önünde eylem yapıldı. 15 kişinin katıldığı eylem sloganlarla bitirildi.

Adana
8 Mayıs’ta yapılan ev ve dernek
baskınlarında işkencelerle gözaltına

alınan ve çıkarıldıkları mahkemede
tutuklanan devrimcilerin 4. duruşması
13 Aralık Perşembe günü görüldü.
Mahkeme öncesi Adana Adliyesi arkasında bir araya gelen Halk Cepheliler, “Baskılar, Gözaltılar, Tutuklamalar Bizi Yıldıramaz” pankartını açtılar. Burada halka ve basına yapılan
açıklamayla devrimcilerin neden tutuklandığı anlatıldı. Açıklamayı yapan
Hasan Farsak “1 Mayıs'a katılmanın
suç sayıldığı, füze kalkanına karşı vatanının bağımsızlığını istemeleri, Grup
Yorum konserine katılmaları devrimcilerin tutuklanma sebebi olarak gösterilmekte, işbirlikçi AKP iktidarının
halka ve devrimcilere yaptığı saldırıların halkın örgütlü gücünden korktuklarını gösteriyor.” dedi.
Yaşanan bu hukuksuzluğa karşı
mücadelenin süreceği söylendi. 20
kişinin katıldığı eylem sloganlarla bitirilerek, duruşmanın bitmesi beklendi.
Ortada bir suç olmamasına rağmen 8
aydır tutuklu olan Halk Cephelilerin
12 Şubat'a ertelenen mahkemeyle, ne
kadar içerde tutarsam o kadar iyidir
mantığıyla tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
Halk Cepheliler 8 Mayıs'ta tutuklanan devrimciler için Adana’da bir
kez daha bir araya geldiler. 17 Aralık'ta

İnönü Parkı'nda bir araya gelen Halk
Cepheliler, keyfi ve uydurma gerekçelerle tutuklanan arkadaşlarını yalnız
bırakmayacaklarını, yaşanan adaletsizlik
son bulana kadar oturma eylemlerine
devam edeceklerini söylediler.
“Baskılar Gözaltılar Tutuklamalar
Bizi Yıldıramaz” pankartının açıldığı
eylemde yapılan açıklamanın ardından
on dakikalık oturma eylemine geçildi.
Eylem tutsakların serbest bırakılması
için yapılan oturma eylemlerine yapılan
çağrıyla sonlandırıldı.
24 Aralık günü İnönü Parkı’nda
bir araya gelen Halk Cepheliler “Baskılar, Gözaltılar, Tutuklamalar bizi
Yıldıramaz” pankartını açıp eyleme
başladılar. Eylemde bir açıklama yapan
Tahsin Sağaltıcı'nın yaptığı açıklamanın ardından on dakika sürecek olan
oturma eylemine geçildi.
Eylem sloganlarla bitirildi.
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Hatay
22 Aralık günü Halk Cepheliler
Antakya Ulus Meydanı’nda toplanarak,
tutsaklar için yaptıkları eylemlerine
devam ettiler. Eylemde Orhan Çapar
tarafından bir açıklama yapıldı. Çapar,
adaletsizliğin devam ettiğini belirterek,
adalet taleplerini her zaman haykıracaklarını söyledi.

17

SANSÜRE KARŞI ‘F TİPİ FİLM’İ İZLİYORUZ!
“Sansüre Karşı F Tipi Filmi Yüzbinlere İzlettirelim F Tipi Filme Gidiyorum Yanımda 5 Kişiyi Götürüyorum”
F Tipi Film’e yönelik sansüre karşı Sanat Cephesi, filmi sahiplenme çağrısında bulundu.
Yapılan duyuruda şunlar ifade edildi: “F Tipi Film; hakkını aradığı için hapse atılan insanların duvarları nasıl
yıktığını anlatıyor. F Tipi Film; zulüm varsa direniş var, zafer var diyenlerin hikayelerini anlatıyor. F Tipi Film;
işkence yapanlardan hesap soranların öykülerini anlatıyor. F Tipi Film; her gün yaşadığımız ama koparıldığımız
GERÇEKLERİ anlatıyor. F Tipi Film’i yakınlarımıza da izletelim. Sansürün ve baskının karşısında 5 kişinin filmi
izlemesini sağlayalım."

F Tipi Film'in gösterildiği sinemaların listesi:

Sayı: 345
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30 Aralık
2012

18

Adana Optimum Avşar
Adıyaman Aile Kültür
Afyon Cinemovie (Kiler)
Afyon Zeyland
Ankara Büyülüfener
Kızılay
Ankara Cinema Pink
(Etlik Forum)
Ankara Kızılırmak
Ankara Prestige Kentpark
Ankara Prestige
Nata&Vega
Batman Cinemall (Batman
Park)
Bursa Cinetech Korupark
Bursa İnegöl Cinema Pink
(İnegöl AVM)
Denizli Beyaz Sahne
Diyarbakır Cinemall (Mega
Center)
Diyarbakır Galleria Şehir
Diyarbakır N-City Avşar
Diyarbakır Ninova
Prestige
Edirne Cinemarine Margi
Eskişehir Cinema Pink
(Kanatlı)
Hatay Antakya Prime Mall
Prestige
Hatay İskenderun Prime
Mall Prestige
Isparta Prestige (İyaş
Park)
İçel Mersin Cinens (Kipa)
İstanbul Ataköy
C.Maximum (Ataköy Plus)
İstanbul Avcılar Cinema
Pink Pelican Mall
İstanbul B.Evler Cinevip
Metroport
İstanbul Bağcılar
Cinemarine 212 AVM
İstanbul Bakırköy
C.Maximum (Marmara
Forum)
İstanbul Bayrampaşa
C.Maximum (Forum
İstanbul)
İstanbul Bayrampaşa
Coşkun Sabah Akvaryum
İstanbul Beylikdüzü White

Corner Favori
İstanbul Beyoğlu Beyoğlu
İstanbul Çemberlitaş
Şafak Movieplex
İstanbul Eyüp White Hill
Cine Star
İstanbul Florya
C.Maximum (Aqua Florya)
İstanbul Halkalı Arenapark
Site
İstanbul Haramidere
Cinetech Torium
İstanbul Kadıköy Atlantis
İstanbul Mecidiyeköy
C.Maximum (Cevahir)
İstanbul Osmanbey Gazi
İstanbul Sancaktepe
Sancakpark
İstanbul Sarıgazi Osmanlı
Çarşı
İstanbul Suadiye
Movieplex
İstanbul Yeşilköy Airport
Sineması
İzmir Alsancak İzmir
İzmir Alsancak Karaca
İzmir Balçova Agora
İzmir Çiğli Cinecity Kipa
İzmir Gaziemir Kipa
Hollywood
Kars Şehir
Kocaeli Derince Cinens
(Kipa)
Kocaeli İzmit Cinepark
Konya Cinens (Kipa)
Konya Real Avşar
Kütahya Cinens
Malatya Park Avşar
Malatya Yeşil
Mardin Cinemall (Mova
Park)
Muğla Bodrum
Cinemarine (Oasis AVM)
Niğde Belediye
Şanlı Urfa Emek Sarayönü
Tokat Asberk
Trabzon Atapark Avşar
Uşak Cinens
Van Cine Van (Turkuaz)
Yalova Cinema Pink Kipa
Zonguldak Belediye

ALMANYA
DÜSSELDORF: UFA
28 Aralık Cuma: Saat
23.15
29 Aralık Cumartesi: Saat
23.15
WUPPERTAL: Cinemaxx
27 Aralık Perşembe: Saat
20.40
28 Aralık Cuma: Saat
20.40
29 Aralık Cumartesi: Saat
20.40
30 Aralık Pazar: Saat
20.40
1 Ocak Salı: Saat 20.40
DORTMUND: Cinestar
28 Aralık Cuma: Saat
22.30
30 Aralık Pazar: Saat
22.30
1 Ocak Salı: Saat 22.30
BIELEFELD: Cinestar
27 Aralık Perşembe: Saat
22.30
29 Aralık Cumartesi: Saat
22.30
KÖLN : Cinedom
27 Aralık perşembe: Saat
22.45
28 Aralık Cuma: Saat
22.45
29 Aralık Cumartesi: Saat
22.45
30 Aralık Pazar: Saat
22.45
1 Ocak Salı: Saat 22.45
ESSEN : Cinemaxx
27 Aralık Perşembe: Saat
20.00
28 Aralık Cuma: Saat
20.00
29 Aralık Cumartesi: Saat
20.00
30 Aralık Pazar: Saat
20.00
1 Ocak Salı: Saat 20.00
2 Ocak Salı: Saat 20.00
AACHEN: Cinekarree
27 Aralık Perşembe: Saat
17.00, 20.45, 23.15

28 Aralık Cuma: Saat
17.00, 20.45, 23.15
29 Aralık Cumartesi: Saat
17.00, 20.45, 23.15
30 Aralık Pazar: Saat
17.00, 20.45, 23.15
31 Aralık Pazartesi: Saat
16.30, 19.45
1 Ocak Salı: Saat 17.00,
20.45, 23.15
ALMANYA:
STUTTGART : UFAPalast
27 Aralık Perşembe: Saat
20.15, 23.00
28 Aralık Cuma: Saat
20.15, 23.00
29 Aralık Cumartesi: Saat
20.15, 23.00
30 Aralık Cazar: Saat
20.15, 23.00
1 Ocak Salı: Saat 20.15
FRANKFURT : Cinestar
27 Aralık Perşembe: Saat
23.00
28 Aralık Cuma: Saat
23.00
29 Aralık Cumartesi: Saat
23.00
30 Aralık Pazar: Saat
23.00
HAMBURG (Harburg):
CINEMAXX
27 Aralık Perşembe: Saat
23.30
MANNHEIM: Cinemaxx
27 Aralık Perşembe: Saat
23.00
28 Aralık Cuma: Saat
23.00
29 Aralık Cumartesi: Saat
23.00
30 Aralık Pazar: Saat
23.00
1 Ocak Salı: Saat 23.00
UYARI: Daha önce ilan
edilmiş olmasına karşın
Duisburg’da film oynamamaktadır. Duisburg izleyicileri Essen’e davetlidir...

Röportaj

Grup Yorum ile F Tipi Film üzerine röportaj yaptık!
Tutsaklar neden ölüm orucu eylemi yaptı? Neden
bedenini tutuşturarak feda eylemi yaptı? İzleyiciler F Tipi
Film’de bu soruların cevabını da bulacak!
Yürüyüş: 19 Aralık'ın
yıldönümünde F Tipi Film’in
galasını yaptınız. Gala oldukça
kalabalıktı. İzleyenler tarafından
film nasıl karşılandı? Galada,
yapılan yorumlardan bahseder
misiniz?
Grup Yorum: Galada film gösteriminin ardından sinema yazarları,
eleştirmenler ve sanatçılardan görüşler
aldık. Genel olarak beğenildiğini söyleyebiliriz. Tecrit konusunun açıkça
ve devrimci bir söylemle işlenmiş olması; gerçekleri anlatırken duyguları
da etkilemesi bizim en sık duyduğumuz değerlendirmelerdi. Ayrıca filmi
izlerken de seyircilerin tepkisini görebildik. Kimi filmlerin sonunda
tüm salon filmi alkışladı. Kimi filmde
de ağlayanlar oldu.

Yürüyüş: F Tipi tecrit politikasını
eleştiren bir film çektiniz.
öğreniyoruz ki, film daha
gösterime girmeden büyük bir
tecritle karşı karşıya. F Tipi film ne
tür engellerle karşı karşıya
kalıyor? Neden?
Grup Yorum: Tanıtıma başladığımız ilk günden beri sansüre karşı
mücadele veriyoruz. TV kanalları,
canlı yayına almak istemediler. Bazı
kanallar Yorum dışındaki yönetmenleri tercih ettiler. Bunu açıktan söylemediler ama pratikte yaşadığımız
buydu. Sonrasında duvar afişlerimiz
bir bir sökülmeye, afiş asan insanlarımız gözaltına alınmaya başladı. Bunu polisin sinema salonlarını
tehdit etmesi izledi. Örneğin Samsun
ve Antalya’da sinema salonları bu
tehditler sonucu filmi göstermekten
vazgeçtiler. Bunlar sadece duyduklarımız. Film gösterime girdikten sonra
da, polisin tacizleri ve baskısı seyircilere yöneldi. Bununla ilgili bize
Türkiye’nin dört bir yanından bilgiler
geldi. Bu da F Tipi Film’in gücünün
ne kadar büyük olduğunun kanıtıdır.
Çünkü film, gizlenmeye çalışılan ger-

çekleri yüksek sesle anlatıyor.

Tüm Halkımızı"F Tipi Film’e 5 Kişi
Götürüyorum" Kampanyasına Katılmaya
Çağırıyoruz!

Yürüyüş: Film 21
Aralık’ta ülke çapında 70
farklı sinemada vizyona
girdi. İlk tepkileri
alabildiniz mi?
Halkımızın bu konudaki
yorumları nedir?
Grup Yorum: Bu konuda henüz tüm ülke çapında oynayan
sinemalardan sağlıklı bir sonuç alamadık. Ancak şunu söyleyebiliriz. İstanbul’daki sinemalarda filmi izleyenlere soruyoruz. Salonların dolu
olduğu söyleniyor. Ayrıca izleyenler
de çok beğendiklerini söylüyorlar.
Filmi izleyenlerden şunu da öğreniyoruz: Yedi yıl gibi uzun süren bir
direniş vardı. 122 şehit verildi. Ama
ne kadar büyük bir sansür ve tecrit
altında geçen bir yedi yıl ki, filmi izleyenlerin önemli bir kesimi tecriti
bu boyutuyla bilmediklerini, daha
doğrusu haberlerinin olmadığını söylüyor. Bu yanıyla uzun yıllar sansürlenerek saklanan F Tipi gerçeğinin
çok geniş kitlelere anlatılabilmesi için
bu F Tipi Film’in önemli bir yeri olacağını düşünüyoruz.

Yürüyüş: Film Samsun'da polis ve
faşistlerin filmin gösterileceği
sinema salonunun sahibini tehdit
etmesi soncunda
izletilemeyecekmiş. Bu durumu
nasıl değerlendiriyorsunuz. Benzer
başka tehditler de var mı?
Grup Yorum: Şu anda bize ulaşan
bilgilere göre Samsun ve Antalya’daki
sinemalar tehditler sonucu filmi oynatamayacaklarını söylediler. Ancak
bunun dışında AKP iktidarının engellemeleri daha film vizyona girmeden tanıtım aşamasında bir çok
engellemelerle karşılaştı.

Yürüyüş: Anlaşılan o ki, F Tipi

film daha büyük bir sansürle karşı
karşıya kalacak. Bu sansürü nasıl
aşmayı düşünüyorsunuz. Filmin
yönetmenleri ne diyor bu sansüre?
Grup Yorum: Yönetmen arkadaşlarımız sansürün ve bu sansürün
nedenlerinin farkında. Bununla ilgili
de fırsat buldukça basında bilgi ve
görüş de bildiriyorlar. Bizim sansüre
karşı vereceğimiz en güçlü yanıt filmi
milyonlara ulaştırmak olacaktır. Bunun için de şu an Grup Yorum dinleyenleri gönüllü olarak filmin tanıtımını yapıyorlar. Mahallelerde,
işyerlerinde, sendikalarda afiş ve el
ilanı dağıtılıyor. Yine emekçi mahalleler topluca film izlemeye gidiyorlar.
Daha fazla insanın filmi izlemesi için
komite usulü çalışıyorlar
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Yürüyüş: F Tipi Filmi izlemeye gidenler neyle karşılaşacaklar, seyircileri neler bekliyor.
Grup Yorum: Yakın tarihimizde
çok uzun soluklu bir direnişe tanık
olduk. 7 yıl süren büyük direniş ve
onun zaferle sonuçlanması tecrite
karşı önemli bir kazanımdı. En başta
filmin amacı bu gerçeği halkımıza
bir kez daha hatırlatmak ve tecritin
hapishanelerle sınırlı olmadığını hayatın her alanında yer alan bir saldırı
olduğunu göstermek. Ve buna karşı
direnişin nasıl olacağını… Bir de
filmi izleyenler “tutsaklar neden
ölüm orucu eylemi gibi zor bir eylem
biçimini seçti” “neden bedenini tutuşturarak feda eylemi yapıldı” sorularına da cevaplar bulacaklar.
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Halkımıza Duyurulur!
17 Aralık tarihinde burjuva medyada Adana polisi tarafından “canlı bomba eylemi yapacağı söylenen
DHKP-C üyesi Şemsettin K’nın yakalandığı” haberi yer aldı.
Kendini zırhlı karakollarla korumaya çalışan AKP’nin işkenceci katil polisleri çaresizlik içinde
yalanlardan medet umuyor. Burjuva medyada günlerdir polisin dikte ettirdiği DHKP-C’nin kanser
hastalarına eylem yaptırdığı yalan haberleri yer alıyordu. Şemsettin Kalkan’ın haberi de onlardan birisidir.
Adana polisinin yakaladığını söylediği Şemsettin Kalkan zavallı bir yalancıdır. Anılarını bile düzene
terk etmiş bir alçaktır. Örgütümüzle hiçbir ilişkisi yoktur. Halkımıza duyurulur...

Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi
Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi Basın Bürosu’nun elimize elektronik posta ile geçen 23 Aralık
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Amerikan Uşağı AKP’nin Polisi Yalanlardan
Medet Umuyor!
Ferhat Gerçek’i felç eden işkenceci polislerin bulunduğu Bahçelievler 75. Yıl Polis Karakolu’na yönelik savaşçılarımızın düzenlediği eylemden sonra polis çaresizliğinin üzerini yalanlarla örtmeye çalışıyor.

Birinci yalan: Eylemlere kanser hastası savaşçıları gönderdiğimizi söyledi. Bu yalanı burjuva medya “kanser
hastası olduğuna dair kim teşhis koydu, nereden, ne zaman, nasıl öğrendiniz” gibi haberciliğin en basit sorularını
bile sormadan, sorgulamadan manşetlerine taşıdı.

İkinci yalan: 24 DHKP-C savaşçısının kimliklerinin “sahte kimlik bilgileri dahil” ellerinde olduğunu söylediler. Polis ne kadar da başarılıydı. Örgüt hakkında her şeyi biliyordu. (!) Ama nedense eylemden önce yakalayamadılar.

Üçüncü yalan: Örgütümüzle hiçbir bağı kalmayan Şemsettin Kalkan’ı ‘yakaladık’ diyerek onun üzerinden
kendilerine başarı payesi çıkartmaya çalıştılar.

İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın Çapsızlıkları Devam Ediyor…
Bu da son yalanları: Yunanistan’da Lavrion dışında Kinesa ve Dileysi’de olmak üzere 3 kampımızın olduğu bu kamplarda “silah, bomba ve suikast eğitimi” verdiğimizin haberleri burjuva medyada yer almaktadır.
Bu haberler gerçek dışıdır. Baştan şunu belirtelim: Ne Yunanistan’ın Lavrion, Kinesa ve Dileysi de, ne Suriye
de, ne de başka bir ülkede “silah, bomba ve suikast eğitimi” verdiğimiz bir kampımız yoktur… Burjuva medya
yine hiç araştırıp soruşturmadan polisin yaptırdığı haberleri olduğu gibi vermiştir. Lavrion kampında tek bir
odamız, tek bir insanımız yoktur.
Polis haberlere inandırıcılık katmak için çeşitli ayrıntılar da vermiştir. Bunlar itirafçı İsmail Geren’in yıllar önce
kendi pis canını kurtarmak için uydurduğu yalanlardır. Gerçeklerle hiçbir ilgisi yoktur. İddia edildiği gibi, değil üç
katlı bir ev, her hangi bir ülkenin mülteci kamplarında kullandığımız tek bir odamız bile yoktur.

Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi
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ANADOLU İHTİLALİNİN
ÖNCÜSÜ VE
İKTİDARIN TEK
ALTERNATİFİ
PARTİ-CEPHE’DİR!
Üçüncü Bölüm:
Büyük Direniş, yüzlerce insanın
adeta kendini feda etme yarışına girdiği, feda cüretinin halklaştığı bir
gücü açığa çıkardı. Direniş kitleselleşti. Kitlesel kahramanlıklar yaratıldı. Bu güç Anadolu halklarının
köklerinden gelen Parti-Cephe ile
doruklara çıkan bir gelenekti. Düşmanın “Ya Düşünce Değişikliği Ya
Ölüm!” saldırısı karşısında yoldaşlarımız, bedenlerine bombaları sarıp
kendilerini düşmanın zulüm kalelerinde feda ettiler. Bedenlerini ateş
topuna çevirdiler. Çünkü pervasızca
katledenler, halkın hak ve özgürlük
arayışına zincir üstüne zincir vuranlar,
ülkeyi yasaklarla ve döktükleri kanla
cehenneme çevirenler, emperyalizmle
bir olup vatanımızı iliklerine kadar
sömürenler, halkın ve devrimcilerin
çaresiz olmadığını görmeliydi.
Büyük Direniş ve halklaşan feda
ruhu, aynı zamanda çarpık kapitalist
düzenin onlarca yıldır yaratmak istediği yoz, bencil, kozmopolit, kendinden başka kimseyi düşünmeyen,
idealsiz, ahlak ve erdem gibi değerlere, kısaca tüm insani değerlere yabancılaşmış bireyci toplum yaratma
amacına da vurulmuş bir darbeydi.
İnancın, düşüncenin, onurun, namusun düşmana teslim edilmemesiydi.
En zorlu koşullarda bile devrimin
meşruluğunu kitlelere taşımaktı.
Ölüm orucu, çaresizlik değil, çaresizlere çare olmanın cüretiydi.
Parti-Cephe’liler, “hiçbir ideal,
uğruna ölünecek kadar değerli değildir” diyen burjuva ideolojisine,
“ne olursa olsun yaşamak lazım”
diyen uzlaşmacı, kaypak küçük burjuva ideolojisine karşı devrimci ideolojiyi savundular. Savundukları düşünceleri, idealleri; uğruna ölünecek

Parti-Cephe, “Ya Düşünce
Değişikliği Ya Ölüm”
Dayatmasına “Ya Zafer
Ya Ölüm” Dediği İçin
İktidarın Tek Alternatifidir

kadar değerli ve
önemliydi. Hiç
kimse, Parti-Cephelilerden üslerinde
veya hapishanede kuşatılmışken bile,
“Teslim oluyoruz, biz yokuz!” sözünü
duymadı. Bedenlerini silah yaptılar,
kendilerini ateşe vererek feda ettiler.
Çünkü halkını ve yoldaşlarını uğruna
ölebilecek kadar seviyorlardı.

Parti-Cephe, “Ya
Düşünce Değişikliği Ya
Ölüm” Dayatmasına
“Ya Zafer Ya Ölüm”
Dediği İçin
İktidarın Tek Alternatifidir
Feda kültürünün kaynağı yoldaşlık halk ve vatan sevgisidir. Uzlaşmazlıktır, devrim iddiasıdır. Örgütsel
ve siyasi bir tavır olarak “Feda”, örgütün ideolojisinden, stratejisinden,
halka ve devrime bakış açısından
ayrı düşünülemez. Halka ve örgütüne
inanmayan, kadrolarına güvenmeyen
önderlikler, devrime inançsız kadrolar
asla kendilerini feda edemezler. Kızıldere’den bu yana; emperyalizmin
ve oligarşinin “Ya düşünce değişikliği
ya ölüm” dayatmasına “Ya zafer ya
ölüm” dedik. Kimileri kendilerini
koruyarak devrime ulaşacağını sanarken biz “Bir Ölür Bin Doğarız”
şiarını ilke edindik.
THKP-C’den Devrimci Sol’a,
DHKP-C’ye uzanan bu feda çizgisi,
ideolojik, kültürel, fiziki, ahlaki çok
yönlü bir savaşın içinde oluştu. Bu
feda çizgisi, iktidar perspektifiyle
bütünleşerek Kızıldere’de “Biz Buraya Dönmeye Değil Ölmeye Geldik”
cevabını yarattı. Ve bu cevap, ‘84
Ölüm Orucunda, “Ölürüz Ama Soyunmayız İnançlarımızdan” oldu.
Bağcılar’da, 18 yaşındaki Sibel’lerin
dilinde “Siz Devrimci Solcuların
Teslim Olduğunu Nerede Gördünüz?
Asıl Siz Teslim Olun!”a dönüştü.

Emperyalizm ve oligarşinin yılgınlığı, inançsızlığı ve umutsuzluğu
büyüttüğü koşullarda Sabolar, 16-17
Nisan’da, Çiftehavuzlar’da, “Orak
Çekiçli Bayrağımız Ülkenin Dört bir
Yanında Dalgalanacak!” diye meydan okudular emperyalizme ve oligarşiye. Teslim olmama, çatışma geleneğine destansı bir örnek daha eklediler.
Büyük Direniş’in feda savaşçısı
Ahmet İbili’ye “Bir Canım Var,
Halkıma, Vatanıma Feda Olsun”
dedirten, şehirde, kırda bütün kuşatmalar altında ölümü tilililerle, halaylarla karşılatan, ölürken duvarlara
kanlarıyla umudun adını yazdıran,
yoldaşları için kendini feda ettiren
bu feda çizgisidir. Bize, “Birimiz
hepimiz, hepimiz birimiz için” dedirten, “Mezarsız tek bir yoldaşımız
bile kalmayacak” dedirten, bizi
halkların umudu yapan bu feda çizgisidir. Bunun için tarih bizi “ölen
ama yenilmeyen”ler olarak kaydetti.
Bunun için DHKP-C, tarihe ilkleri
yaratan, kahramanlıkları kitleselleştiren olarak geçti.
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Sol, Kendini Korumak
İçin Düşman Karşısında
DHKP-C’yi Tek Başına
Bıraktı
Direnişin başından itibaren diğer
örgütler, kendine güvensiz, moralsiz,
direnişi her an bırakma eğilimi gösteren davranışlar içine girerek eylemin taleplerini geriye çekme, Avrupa
standartlarını kabul etme dayatmaları
içine girdiler. 28 Mayıs 2001 tarihinde temelsiz ve son derece sorumsuzca bir açıklamayla, direnişi
bıraktılar. DHKP-C geçmiş tarihsel
direnişlerde olduğu gibi, zor anlarda
yine tek başına kaldı ve direnişi 5
yıl tek başına götürdü.
7 yıl, 79 ay, 316 hafta, 2280
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gün, 25 mevsim aç kalarak, her gün
hücre hücre ölerek direndik. DKÖ
ve sendikalar ilk 2 ay, hapishanelerde
kitlesi olan siyasi hareketler 1.5 yıl
sürdürebildi. Bizim omuzlarımız tabut taşımaktan çürürken sol, “Nasıl
olsa yenilecekler” beklentisine girdi.
“Yenilecekler ve burunları sürtecek”
dediler. Kendi devrim kaçkınlıklarını
devrimciliği bozarak meşrulaştırmaya
çalıştılar. Biz onar onar ölürken, bedenlerimiz kül olurken sol kendini
korumaya aldı. “Kendini korumacılık” bir politika olarak benimsenince,
karşı-devrimin zoru, politikaları ve
dayatmaları karşısında direnmek için
bir neden kalmaz. Korumacılık, kişiyi ve örgütü, her türlü uzlaşmacılığa açık hale getirir,çürütür. Nitekim sol öyle oldu. Kaymak tabakayı
koruyalım diye direnmediler ama
hesapları tutmadı. Kaymak tabakayı
koruyanlar tükendiler. Biz ayaktayız.
Türkiye tarihinin en uzun, en kararlı direnişi direnenle direnmeyeni
ayırdı, uzlaşmaz karşıtlıkları keskinleştirdi. “Direnmeyen Çürür” dedik. Pratik bizi haklı çıkardı. Sol
parçalara bölündü, tercihlerini akıllı
solculuktan yana kullandılar. Tüm
politikalarını düzen içinde bir yer
edinmek için değiştirdiler. Devrimin
zorlu yolu bedelsiz yürünmüyordu.
Onlar da yolu değiştirdiler.
Marksizme-Leninizme olan inancımızla direndik. Tarihimizden aldığımız direniş geleneğimiz ve Parti-Cepheli kimliğimizin gücüyle direndik. Emperyalizmin ve uşağı oligarşinin en başta yok etmek istediği
gücün DHKP-C olduğunu tüm dünya
biliyordu. Çünkü DHKP-C, teslim
alınamayacağını, ideolojik olarak
yenilmez bir güç olduğunu, tarihin
bütün zorlu aşamalarında ateş geçitlerinden geçerek kanıtlamıştı.

Parti-Cephe’yi Anadolu
İhtilalinin Öncüsü Yapan
Bedel Ödeme Cesaretidir
‘Farkımızı koyduk iyi oldu’, ‘Aynı
mahalleden değiliz’, ‘Cepte keklik
mi sandınız’ diyenler direnmediler.
Bununla da kalmadılar, ‘bırakın!‘
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çağrıları yaptılar. Düşmanın saldırısına onlar da içeriden destek verdiler.
“Niye ölüyorsunuz?” demek, “Niye
mücadele ediyorsunuz?” demekle
özdeşti. “Ölmeyin” demek mücadele
etmeyin demekti. “Şiddete başvurmayın” demek, faşizme karşı savaşmayın demekti. Bağımsızlıktan, demokrasiden, sosyalizmden vazgeçin
demekti. “Kendinizi feda etmeyin”
demek, devrim iddiasından vazgeçin
demekti. Vazgeçmedik ve yedi yıl
süren Büyük Ölüm Orucu Direnişi,
devrimin bir mihenk taşı oldu. Yüzlerce yoldaşımızı katlettiler, yaktılar
kül ettiler, öldürdüler. Ama bizi
teslim alamadılar, bizi yenemediler.
Düşüncelerimizi değiştiremediler.
Evet bedel ağırdı, 122 şehit verdik
bu direnişte; ama kazanılan zafer
de, şehitlerimizin bize bıraktığı miras
da o derece ağır ve önemliydi. Devrimci hareketin geleceği açısından
belirleyici öneme sahip bir aşamada,
saldırının önüne bedenlerimizden
barikat kurarak, emperyalizmin ve
oligarşinin sonuç almasını engelledik.
122 şehit halklarımıza direnme umudu ve inancını verdi. 122 şehitle savunulan sosyalizm inancıydı. Ve biliyoruz ki, zafere kadar bedel ödemeye devam edeceğiz. Devrimci
irademiz daha pek çok kez sınanacak
ama her sınamadan anlımız ak, başımız dik çıkacağız. Devrimin bedelle
kazanılacağını biliyoruz. Parti Cephe’yi Anadolu İhtilalinin öncüsü
yapan da bedel ödeme cüretidir.

Direnmeyen Sol Çürüdü,
Parti-Cephe Direnerek
Tek Alternatifin
Sosyalizm Olduğunu
Gösterdi
Mücadeleden, eleştiri-özeleştiri
ve muhasebeden kaçış solu çürüttü.
Faydacılık, fırsatçılık, rekabetçilik
sola devrimci değerleri unutturdu.
Biz 7 yıl boyunca direnirken kendini
koruyanlar, ölümlerimizi seyredenler
kim olduklarını, ne için mücadele
ettiklerini ve giderek de mücadele
etmeyi unuttular. İddialarını, kişiliklerini, umutlarını, kendine ve halka

güvenlerini, dostluklarını, halk kültürlerini kaybettiler.
Biz, emperyalizmin on yıllardır
propagandasını yaptığı “sosyalizm
öldü... hiçbir düşünce uğrunda ölümü
göze almaya değmez... yaşam kutsaldır” pespaye düşüncelerini yerle bir
ettik. Kapitalizmin yoz, bencil, asalak
kültürüne ve ahlaki çöküntüsüne karşı
yeni bir ahlakı, yeni bir insan tipini,
sosyalist insanın nasıl yaratılacağını
gösterdik. Emperyalizmin siyasi, ideolojik dayatmalarını reddettik, bedenlerimizle tüm dünyaya alternatifin
sosyalizm olduğunu gösterdik.
“Direnmeyen Çürür” dedik. Hayat bizi doğruladı. Sol direnişten
uzaklaştıkça düzene savruldu. İktidar
alternatifi bir mücadele yerine, oligarşinin çizdiği sınırlar içerisinde
“demokratik muhalefet” olmayı seçtiler. Kürt Milliyetçileri, “Bağımsız
Kürdistan” diye yola çıktı şimdi
kendine düzen içinde yer arıyor.
Kürt Milliyetçilerine yedeklenen
oportünist-revizyonist sol, yasallaşma
manevralarına hız verdi. Kendi politik
çizgilerini kaybettiler. Neredeyse
kendi adlarına yürüttükleri bir politikaları kalmadı.

DHKP-C, Tek Başına
Kalsa da “Emperyalizme
Karşı Bağımsızlık” Dediği
İçin Anadolu İhtilalinin
Öncü Gücüdür
Solda emperyalizm gerçeği yok
oldu. Demokrasi emperyalizmden
beklenmeye başlandı. Solun nezdinde
emperyalizmle halklar arasındaki
uzlaşmaz çelişki adeta yok oldu.
Bugün, emperyalizmi doğrudan
hedef alan DHKP-C’dir. Herkes emperyalizmle uzlaşırken, emperyalizmden demokrasi, özgürlük beklerken biz baş düşman emperyalizmdir diyoruz. Onun için anti-emperyalist, anti-oligarşik devrimin tek
alternatifi biziz.
‘90’lı yıllarda, Sovyetler’de, Doğu
Avrupa’da yaşanan karşı-devrimleri,
“halk ayaklanması” diye sahiplenen
reformist-oportünist sol, bu kez de
emperyalizmin “Arap Baharı” diye

Ortadoğu’yu yeniden şekillendirme
saldırısına “devrim” diye sahip çıktı.
Tunus’tan Mısır’a, Libya’dan Suriye’ye emperyalizmin Ortadoğu’yu
yeniden şekillendirmek için açıkça
kullandığı halkların diktatörlüklere
karşı olan memnuniyetsizlikleri reformist ve oportünist sol tarafından
da “devrim” olarak değerlendirildi
ve desteklendi. Adeta devrimi yeniden keşfettiler. Oysa Marksist-Leninistler için emperyalizmin desteğini
alan hareketlerin halklar için devrim
olmayacağı açıktır.
Biz yanılmadık. Aynı 90’larda
olduğu gibi tek başımıza kaldık.
Ama doğrularımızı savunmakta bir
an bile tereddüt etmedik. Etmedik,
çünkü M-L ve ustalarımız, Mahir,
Dayı bize bir hareketi desteklerken
ya da karşısında olurken emperyalizme karşı olup olmadığına, hangi
sınıfın yararına olduğuna bakmayı
öğretti. Her koşulda emperyalizme
karşı olmayı, sosyalizmi savunmayı,
tek başımıza kalsak da dünyaya meydan okumayı öğretti. Bundan dolayıdır ki; ülkemizde emperyalizme
karşı mücadeleyi mücadelemizin hep
başına koyduk. Sol’un emperyalizmi
ağzına almadığı günümüzde “Kahrolsun Emperyalizm Yaşasın Bağımsız Türkiye” diye anti-emperyalizmin
bayraktarlığını yapıyoruz. Bunun
için DHKP-C, Anadolu İhtilalinin
öncü gücüdür.

Parti-Cephe,
Kızıldere’den Bugüne
Teslimiyete ve
Yozlaşmaya Karşı
Direndiği için Halkların
Kurtuluş Umududur!
Bugün dünyada ve ülkemizde emperyalizme karşı sosyalizm için savaşan, silahlı mücadeleyi savunan
örgüt sayılıdır. En son FARC’da Kolombiya devleti ile uzlaşma arayışlarına girdi. Biz hala emperyalizme
karşı bağımsızlık demeye, sosyalizmi
savunmaya, “silahlı mücadeleyi büyütmeliyiz” demeye devam ediyoruz.
Savaştığını söyleyen örgütlerin sosyalizm adına savundukları düşünceler

şekilsizdir. Sosyalizm ile hiçbir ilgisi
yoktur. Kürt milliyetçilerinin 20 yıldır
yaptığı gibi düzenle uzlaşmak için,
masaya oturmak için, kendini düzene
kabul ettirmek için savaşıyorlar.
Marksist-Leninist olduğunu söyleyen örgütler feminizmi savunuyor,
faşizme karşı direnişi, bedeller ödeyerek mücadele etmeyi, söke söke
almayı değil, sivil toplumcu bir mantıkla iktidar perspektifinden uzak,
protestoyu aşmayan bir mücadeleyi
savunuyorlar. Halkların yaşadığı zulüm, sömürü, işgaller, emperyalist
saldırganlıklar gündemden çıkarılıyor.
Biz, Kızıldere’den bugüne direniyoruz... Teslimiyete karşı direnerek,
yozlaşmaya karşı örgütlenerek, çürümeye karşı devrimci değerleri sahiplenerek, cüretkarlık ve uzlaşmazlık
geleneğimizle umudu büyütüyoruz.
Halkımızın, şehitlerimizin bizden
adalet beklediğini biliyoruz. Bunun
için işkencecilerden, katliamcılardan,
hesap sormaktan hiç vazgeçmedik,
vazgeçmiyoruz. Parti-Cephe bunun
için halkın adaletidir.
Adaletimiz, eylemlerimiz ve hedeflerimiz konusunda halkımızın kafası açık ve nettir. Hikmet Sami
Türk’ü cezalandırma eyleminde herkes 19 Aralık katliamının hesabının
sorulduğunu düşündü. İstinye Polis
Karakolu’na yaptığımız eylemde
halkımız, işkencecilerden işkencelerin
ve halkımıza çektirilen zulmün hesabının sorulduğunu düşündü.

Parti-Cephe,
Adaletsizliğe Karşı
Savaştığı İçin Halkların
Kurtuluş Partisidir
Bizim beyinlerimizi teslim alamadılar. Ne işkenceleriyle, ne katliamlarıyla, ne hücreleriyle bize boyun
eğdiremediler. 46 yaşında silahı kuşanıp, Engin Çeber’e işkence yapan
İstinye Karakolu’na düzenlediği eylemde şehit düşen Halk Kurtuluş
Savaşcımız Erdal Dalgıç bunun en
somut örneğidir. 122 şehidin intikamını alma bilinci ve öfkesi ile dolu
komutan Hasan Selim Gönen bunun
kanıtıdır. Hasan Selim’i katleden

polislerin bulunduğu, işkencecilerin,
kontrgerillanın karargahı Sultangazi
Polis Karakolu’na feda eylemi düzenleyen savaşçımız İbrahim Çuhadar bunun kanıtıdır. AKP’nin polisleri
karşısında tereddütsüz silahına davranan ve yoldaşlarının intikamını
almak için her türlü bedeli göze alan
kadın yoldaşlarımız bunun ifadesidir.
Hasan Selim, Erdal, İbrahim, Büyük Ölüm Orucu Direnişimizin ve
şehitlerimizin yarattığı feda kültürünün
sürdürücüsüdür. Vatanı ve halkı için,
devrim için, yoldaşları için hayatlarını
veren tüm şehitlerimizin hesabını
sorma bilincinin temsilcisidirler.

“Parti-Cephemiz Açların,
Yoksulların Kurtuluş
Umududur. Tepeden
Tırnağa Adaletsiz Bir
Düzende Adaletin
Temsilcisidir”
F Tipi hapishanelerin hücrelerinden tahliye olan Hasan Selim Gönen, adımını dışarı atar atmaz “Tekrar
dışarıda mücadelenin, savaşın bir
parçası olacak olmanın heyecanını
yaşıyorum. İnsanlarımız aç, yoksul,
evsiz, adaletsiz bırakılmış, vatanımızın
her karış toprağı emperyalizmin işgali
altında. Parti-Cephemiz bu tabloyu
değiştirebilecek tek güç, açların, yoksulların kurtuluş umududur. Tepeden
tırnağa adaletsiz bir düzende adaletin
temsilcisidir” diyerek halkı için,
vatanı için savaşa koştu.
Hasanlar, İbrahimler, Erdallar halkın adalet özlemidir. Adaleti sağlamak
için adaletsizliğe karşı savaşmaya
devam edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz
ki, adaleti sağlamak için savaşmayanların “adalet yok” diye şikayet
etme hakkı da yoktur. Halkın adaleti
olmaya devam edeceğiz. Umut biziz.
Halkın öncüsü biziz. Halkın iktidarını
kuracak tek alternatifiz. Bunun için
halk düşmanları bizden kurtulamayacak. Yüksek güvenlikli karakolları
onları korumaya yetmedi, yetmeyecek! Mobeseleri, adım başı kameraları
yetmedi, yetmeyecek!
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Gerçeklerin zaferi kaçınılmazdır. Çünkü, hayat denilen
kavganın gerçekleri,
her defasında, burjuvazinin yalan ve yaygaralarını ezip geçer.
Yeter ki gerçekler örgütlensin...
Gerçekleri örgütlemek, kitleleri örgütlemektir. Zulüm ve sömürüden
kurtuluşun gerçek yolunu kitlelere
gösterebilmektir. İşte o zaman, burjuvazinin yalan ve yaygaradan oluşan
kof gücüne karşı, gerçekler maddi bir
güç haline gelir.
Yeni İnsan, burjuvazinin hayatın
her alanında sürdürdüğü yalan oyu-

Ders: Sömürüden
Nefret Edin-2
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Merhaba Devrimci Okul okurları.
Bu haftaki dersimize “Sömürüden
Nefret Etmeyen Sömürüye Son Veremez” başlıklı konumuzla devam
ediyoruz.
Burjuvazi tarafından solculuk
maskesi altındaki sahtekarlardan
ödünç alınmış düşünce kırıntıları,
böyle yaşam biçimleri binbir türlü biçimi ile devrimci saflara sızdırılmaya çalışılıyor.
Bir bütün olarak başarısız oldukları söylenemez. Sol saflarda
yaşanan tasfiyecilik, çürüme, akıllı solculuk, ahlaki dejenerasyon,
Amerika ve Avrupa'dan özgürlük
ve demokrasi beklentisi içine girmek… burjuvazinin kazanç hanesine yazılan sonuçlar.
Yüz yıl önce Lenin, dönek Kautsky için şöyle demişti: "Kautsky'nin istediği devrimsiz, mücadelesiz ve zor kullanmaktan uzak
bir devrimdir."
O dönemin Kautskyler'i bu tavır ve
tercihleriyle, burjuvazinin halka yönelik kullandığı yalan ve yaygara silahının cephaneliğini güçlendirmişlerdir. Günümüzün dönek "Kautskyler"inin işleri de aynıdır.
Burjuvazi, sömürüye yönelik nefretlerini dibine kadar törpüleyerek düzeniçileştirdiği bu kesimler üzerinden
yalan saltanatını da güçlendirir. Böyleleri, demokrasicilik oyununun figüranına dönüşerek, halkın yalan ve
yaygara ile kuşatılmasına ortak olmuşlardır.

Gerçeklerin
Zaferi Kaçınılmazdır
Yalan kuşatmasına karşı Yeni İnsan'ın tavrı Mahir'den bu yana nettir.
Mahir Çayan diyor ki: "Hayatın gerçekleri, safsatalarına karşı her zaman
muzaffer olmuştur, olacaktır da..."
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SÖMÜRÜDEN
NEFRET
ETMEYEN
SÖMÜRÜYE
SON VEREMEZ
nunu bozar. Halka gerçekleri ulaştırır. Yalanlarının üzerine yürüyüp burjuvaziyi bozguna uğratır.
Yeni İnsan, yalandan nefret etmeyenin doğruları sahiplenemeyeceğinin bilincindedir. Bu uğurda, yalana karşı savaş açmıştır. O, halkına
gerçekleri taşımak için her şeyi göze
almış bir hakikat savaşçısıdır...

Yalandan
Nefret Etmeyen
Doğruları Savunamaz
Burjuvazi, sömürü gerçeğini binbir yalan ve yaygara ile kanıksatıp
meşrulaştırmaya çalışıyor. Düzenin
ideolojik araçları, bunu sağlamak
için aralıksız çalışır.
Cepheli, bu oyunu bozmak için,
yalan kuşatmasını dağıtmak için hayatının her an ve alanında halka gerçekleri taşır. Halkın içinde gerçeği ör-

gütleyerek maddi bir güç haline getirir. Halka gerçekleri açıklamak için
silahlı, silahsız ne gerekiyorsa yapar.
Emperyalizme ve oligarşinin yalakalarına karşı, devrimci gerçekleri
halk içinde örgütleyen devrimci, bu
sayede kendisini de gerçeğin gücüyle donatmış olur. Özü sözü bir olmaktır bu.
Cepheli, emperyalizmin ve oligarşinin yalanları karşısında olduğu
gibi, akıllı solculuğun zalim ve sömürüden kurtuluş yolunu çarpıtmaya
kalkmasından ve her türden kaçak güreşenlerden, ara yol arayışlarından
nefret eder. Böyle olduğu içindir ki,
yalanla asla uzlaşmaz.
Cepheli'nin bu uzlaşmazlığının
özünde her koşulda sahiplenmedeki
tavizsizliği vardır.
Mahir Çayan'ın şu ifadesi, Cepheli'nin doğruları sahiplenmedeki tavizsizliğinin özeti sayılır: "Varsın bütün oklar üstümüze yağsın, bizler
doğru gördüğümüz yolda sonuna kadar yürüyeceğiz."
Başlangıcından bugüne, PartiCephe tarihi, işte bu yürüyüşün tarihi sayılır. Her koşulda, her zaman ve
herkese karşı doğruları savunmanın
tarihidir söz konusu olan. Savunulan,
daima devrimin doğrultusu, devrimciliğin doğruları olmuştur.
Doğruları sahiplenmede gösterilecek her taviz, atılacak her geri
adım burjuvazinin ve reformistlerin
yollarını güçlendirir. Halk kesimlerinin zulüm ve sömürüden kurtuluş
hedeflerini bulanıklaştırır. Yeni İnsan,
işte buna asla izin vermez. Yalana göz
yummak, Yeni İnsan'ın kendisini inkar etmesi olur.
Doğruları sahiplenmek, doğruların
gereğini yapmak demektir. Devrimcinin özü sözü bir olmasının gereği budur. Devrimci, kendisini devrimci kılan doğruları hayatın içinde örgütleyecektir. Bu yalanla çatışmak demektir. Yeni İnsan, işte bu çatışmalarda zafer kazanan devrimcinin eseridir.
Yeni İnsan, hayat okulunun sınavlarında başarılı olmanın doğruları sahiplemek olduğunu bilir. Ve yalandan nefret ettiği oranda da doğruların gereğini yaparak kendisini "yeni"
kılan niteliğini güçlendirir. Güçlenen

Yeni İnsan, işte bu özgürlüğü yaşayan

devrim ve devrimcilik olur.
Ki devrimin ve devrimciliğin güçlendiği her yerde
burjuvazinin, reformizmin
ilkesizlikleri ve yalanları
bozguna uğramaya mahkumdur.
Çünkü, "Hayatın gerçekleri, safsatalarına karşı
her zaman muzaffer olmuştur, olacaktır da..."
İşte bu zaferi sağlayandır
Yeni İnsan...

ve özgürlüğünü ölümüne savunandır.

nuç alamama, sorunları çözememe, ihtiyaçları giderememe, hedeflere ulaşamama, bürokratizm, konatmayanları da kirletir. Çünkü, düzen dair
formizm… bir bütün olarak
her şey kirlidir.
ilkesizlik ve kuralsızlıklar
Kendimizden başlayarak, zaaflarla
zaafların sardığı kişiliklerin
çatışa çatışa Yeni İnsan'ı yaratmak
pratiği olarak şekillenir. Ki
şehitlerimize yönelik bağlılığımızın, halk ve
zaafların aynası da pratikvatan sevgimizin, devrim inancımızın ve
tir.
halk düşmanlarına yönelik nefretimizin
Zaafların yön verdiği
gereğidir. Ki zaaflara karşı mücadelemizde
ya da değişik biçimlerde
de şehitlerimizden güç alacak,
etkili olduğu pratik, keşehitlerimizden öğreneceğiz.
sinlikle devrime hizmet
etmez. Devrim yürüyüZaaflardan Nefret
şümüzü ağırlaştırıp hızını
Etmeyen Yeni İnsanı
dimi sorumlu hissediyorum."
keser. Öyle ki, giderilemeyen zaaflar
Yaratamaz
Zaaflar, işte bu sorumluluğu enhem devrimci faaliyete düşmanın
geller. Kişiyi geri çeker. Geriliğini de
vuramadığı darbeleri vurur hem de
Nasıl ki, sömürüden nefret etmegerekçelerle gizlemeye kalkma zadüşmanın darbe vurmasına zemin
yen sömürüye son veremez ise; nasıl
vallılığına
iter.
Mücadelemizin
doğası
sunar. Bu yanıyla, iç düşman olan zaki, yalandan nefret etmeyen doğruları
gereği karşımıza çıkan zorluk, zoraflar ile dış düşmanın yolu daima kesahiplenemez ise... aynı şekilde zabalıklar karşısında gereken ileri adımsişir. O kesişme noktasını, devrimci
aflardan nefret etmeyen de Yeni İnları
attırmaz.
Sakınmacılığın,
statümücadeleye
zarar vermeme oluşturur.
san'ı yaratmaz. Bu kadar nettir.
koların,
korkuların,
konformizmin,
Zaaflar, giderilemediği oranda kiNedir nefret etmek? Sözlükler
alışkanlıkların kirli zindanına hapseşiyi dönekliğe, hatta ihanete kadar gö"nefret" için şöyle der: "Bir şeyi ya da
der insanı.
türür. İç düşman adım adım bünyeyi
kimseyi beğenmemekten, kötü bulYüreğini
ve
beynini
zaaflar
zinsarar, değerleri çürütür, inançsızlık aşımaktan ileri gelen şiddetli itici duydanına hapsedenler, zavallılaşırlar.
lar. Değerlerini yitirenin, nereye savgu, igrenç bulup tiksinme…"
Zaafları
meşru
görmek
istemeyen,
rulduğu
açıktır. Meçhul olan ne zaman
Çok açıktır ki, zaaflardan tiksinzaaflardan
nefret
etmeyi
bir
onur
sorunu
ve nasıl savrulacağıdır.
meyen zaaflarla iyi geçinir. Zaaflarolarak görecektir. Her biri burjuvazinin
İşte bu yüzden, zaaflar "masum"
la iyi geçinen de, Yeni İnsan'ı yaratbenliğimizde
bıraktığı,
bulaştırdığı
görülemezler.
Zaaflara meydan savaşı
maz. Çünkü, Yeni İnsan, zaaflara
pislikler
olan
zaaflardan
tiksinmeyenaçıp çatışmak devrimciliğin gereğidir.
karşı açılmış meydan savaşının sanler, ister istemez kendilerinden başlaYeni İnsan'ı yaratmak için şarttır
caktarı demektir. Bu savaş içinde
yarak
zaafları
hoş
görürler.
bu...
zaaflarla çarpışa çarpışa kendisini
İnsan
tiksindiği,
iğrenç
bulduğu
Zaafların üzerine gitmenin, iç düşyeniden yaratandır Yeni İnsan. Söz
pisliği kendisine yakıştırmaz. Zaafmanla çatışmanın ve zaafları alt etmekonusu olan öncelikler bu iç savaştır.
ların biçimlenişi ne kadar "masum"
nin yegane yolu eleştiri-özeleştiridir.
Burjuva ideolojisinin, kültürüolursa
olsun,
"gerekçesi"
ne
olursa
olPratiğimize bakacağız. Olmayan işnün, alışkanlıklarının içimizde, bensun,
bunlar
burjuva
ideolojisinin
taleri, ulaşılamayan hedefleri sorgulaliğimizde kalan ve kalmakta ısrar
rafındadır. Zaafları iğrenç kılan, şeyacağız. Eğriyi doğruyu açığa çıkaraeden tortularına karşı süren bir iç sakillenişleri
türlü
türlü
olsa
da
her
bicağız.
Eğrileri düzeltecek, eksikleri givaştır söz konusu olan.
rinin
burjuvazinin
eseri
oluşu
ve
işderecek, doğruları büyüteceğiz.
Yeni İnsan, sömürü düzeni içinde
levleridir. Zaaflar, devrime değil,
Bunun gibi, pratiğimizi eleştiriburjuvazinin şekillendirdiği BEN'e
karşı-devrime
hizmet
eder.
özeleştirinin
muhasebesinden geçirkarşı mücadele içinde devrimin şemektir. Ve bu muhasebe içinde, halkillendirdiği BİZ'i benliğinde yaratDevrimci saflara akışı engellekımızın şu deyişini daima akılda tumanın adıdır. Bu yanıyla, Yeni İnsan
yemeyen burjuvazi, devrimciliğin
tacağız:
"Cahiller kendini aklar. KaBİZ olmak demektir
kalıcılaşmasını, güçlenip sağlamlaşmiller özünü yoklar."
Hasan Selim Gönen yoldaşımızın
masını ideolojik ve kültürel etkileriyle
(Arapça bir kelime olan "kamil";
ifadesiyle söylersek "Mücadeleyi
engellemeye çalışır. İşte bu etkiler,
manevi
değerler bakımından belli bir
benliğimin parçası olarak görüyodevrimci mücadele içinde zaaflar
olgunluğa erişmiş kimse demektir.)
rum. O yoksa ben yokum. Mücadeolarak açığa çıkar.
Pratikteki eksikliklerden hareketZaaflar çatışılıp giderilmezse, gilemizin her bir parçasını kendim olale yapılan eleştiriler karşısında gederek bizi kuşatıp, hakim olur. Olmarak görüyor, her eksiğimize, her ihrekçelere sığınıp kendini aklamaya
yan, yapılmayan işler, programsızlık, sotiyacımıza, her hedefimize karşı kenZaaflar ise, hiç kuşku yok ki, düzen
bağıdır. Ve bu bağ kirlidir. Kesip
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kalkmak, devrimci anlamıyla da cehalettir. Devrimci eksiğinden, hatasından da ögrenmesini bilerek bunları
giderecektir.
Nasıl yapılacak bu? Pratiğini değerlendirip özünü yakalayarak elbette. Alınmayan sonuçlar, ulaşılamayan hedeflerin sebeplerine, kaynaklarına inilecek. Bunlar sorgulanacak ve olumsuzlukların, ilkesizliklerin kökenindeki iç düşman açığa
çıkartılıp ezilecek. Eğer böyle yapılmazsa, iç düşman gelişir ve giderek
devrimciliği de çürütür.
Hayır işte buna izin vermeyeceğiz.
Vermemeliyiz. Zaafların kangrene
dönüşüp halk sevgisini, şehitlere bağlılığımızı, yoldaşlığımızı, iddiamızı,
ilkelerimizi çürütmesine geçit vermemenin yolu, düzenden her yönüyle kopmaktır. Yeni İnsan, işte bu kopuşun sürekliliğini sağlayandır.
Dayı'nın şu sözü, Yeni İnsan'ın
kendisini hangi temelde ve nasıl yaratacağını gösterir: "... Düzenden
her yönüyle kopmalıyız. Bizi düzene
bağlayan hiçbir şey kalmamalıdır. O
zaman beynimiz, yaşamımız, her şeyimiz özgürdür."
Yeni İnsan, işte bu özgürlüğü yaşayan ve özgürlüğünü ölümüne savunandır.
Zaaflar ise, hiç kuşku yok ki, düzen bağıdır. Ve bu bağ kirlidir. Kesip
atmayanları da kirletir. Çünkü, düzen
dair her şey kirlidir.
Kendimizden başlayarak, zaaflarla çatışa çatışa Yeni İnsan'ı yaratmak şehitlerimize yönelik bağlılığımızın, halk ve vatan sevgimizin,
devrim inancımızın ve halk düşmanlarına yönelik nefretimizin gereğidir.
Ki zaaflara karşı mücadelemizde de
şehitlerimizden güç alacak, şehitlerimizden öğreneceğiz.
Zaaflar düzen bağı demektir.
Şehitlerimiz ise bizi devrime bağlayan en büyük gücümüz, manevi değerlerimizdir.
Zaafların üzerine de şehitlerimizden aldığımız güçle gidecek, iç düşmana karşı da onlar gibi savaşacağız.
Bakın, ne diyor İbrahim Çuhadar:
"Ne zaman başımız sıkışsa ilk başvurduğumuz yine şehitlerimizdir.
Bize her zaman moral güç verdiler,

öğretmeye devam ettiler."
Ve şimdi, feda şehidimiz İbrahim Çuhadar öğretmeye devam ediyor "Yoldaşlarım" dedikten sonra,
bakın nasıl sesleniyor: "...Düzen bizi
teslim almak için her türlü çirkefi kullanıyor. Beyinlerimizi teslim almak
için yozlaştırıyor, uyuşturuyor her türlü aracıyla. Eksik bıraktığımız her şey
düzene hizmet eder. Bunu istemiyorsak, kendimizi büyütmek istiyorsak
soru sormalıyız. Öncelikle kime hizmet ediyor diye sormalıyız ? Dersler
çıkarmalıyız. Düzen yanlarımıza militanca yaklaştığımızda sonuç alırız.
Militanca yaklaşmadığımızda, düzen açık kapılar arayacaktır, ara
yollar bulacaktır. Ara yol bırakmayacak, uzlaşmayacağız. Bunu başardığımızda biz olacağız."

Biz Olmak,
Yeni İnsan Olmaktır
İşte bunu başarmak için, yaptığımız-yapamadığımız her şeyde "Kime
hizmet ediyor?" diye soracağız. "Bize
mi, düzene mi?”
Soracağız, olmayan işler kime
hizmet ediyor?
Soracağız, atılmayan adımlar kime
hizmet ediyor?
Soracağız, statükolar-olumsuzluklar kime hizmet ediyor?
Yeni İnsan, devrime hizmet etmeyen, devrim için olmayan her şeyden nefret eder.
Zaaflar, düzene hizmet eder. Halkımızı aç, yoksul, evsiz, işsiz bırakan,
yozlaştıran, kanımızı döken, yoldaşlarımızı diri diri yakan katillerimize,
o bir avuç asalağın zevküsefa düzenine hizmet eden her şeyden olduğu
gibi, zaaflardan da nefret edilmeden
Yeni İnsan yaratılamaz.
Zaaflardan nefret eden, onları yok
eder. İşte bunu başardığımız da BİZ
oluruz ve devrim kazanır...

Burjuvazi, Egoizmi,
Bencilliği-Bireyciliği
Yaydığı Oranda
Ayakta Kalır
Devrim, fedarkarlığı büyüttüğü
oranda zafere ulaşır.

Kavga, hayatın her an ve alanında düzen ve devrim arasında sürer.
Kavga, Yeni İnsan ile eski insan
arasında süren bir iç savaştır.
Kavga, egoizim ile fedakarlık arasındadır.
Kavga, statükoculuk ile yaratıcılık arasındadır.
Burjuva ideolojisi, egoizmi yayar.
Devrimci ideoloji, devrime adanmışlığı sağlar. Devrimcinin fedakarlığı, devrime adanmışlıkta somutlanır.
Devrime adanmışlık, düzenden her şeyiyle nefret etmektir.
Kavga, burjuva ideolojisi ile devrimci ideoloji arasındadır.
Burjuvazi, düzene uygun kafalar
yaratarak düzenini sürdürüyor.
Yeni İnsan ise kafasını, yüreğini,
her şeyini ama her şeyini devrime uygun hale getirerek kişiliğini özgürleştirendir. Devrimcileşmek işte budur.
Ernesto Che Guevera'nın ifadesiyle
söylersek: "Fedakarlığımız bilinçlidir;
yarattığımız özgürlüğün bedelidir."
Bu özgürlüğün nasıl yaratılacağına dair, bir kez daha Dayı'nın sözünü hatırlamak gerekir: "Düzenden
her yönüyle kopmalıyız. Bizi düzene
bağlayan hiçbir şey kalmamalıdır. O
zaman beynimiz, yüreğimiz her şeyimiz özgürdür."
Fedakarlığımız işte bu özgürlüğün
temelidir. Düzenden her yönüyle kopuşu tanımlar. Öyle ki, fedakarlık, bir
devrimci için varoluş biçimine dönüşerek gerçek anlamını bulur.
Düzen için sıradanlığı oluşturan şu
ya da bu şeyden, ilişkilerden, yaşam
biçiminden yoksun olmak değildir
artık fedakarlık. Bunlardan bilinçli olarak vazgeçmektir. Yeniyi yaratmak için
vazgeçilen egoizimdir. Yeni İnsanı,
yeni bir hayatı yaratmanın itici gücü,
kültürüdür söz konusu olan. Yoksun
olunanın değil, yaratılanın adıdır artık fedakarlık. Yeni İnsan'ın en temel,
yaratıcı ve doğal özelliğidir bu.
Bakın, Ernesto Che Guevera, kendi deneyimlerinden hareketle ne diyor
bu konuda: "Bugün öncü insanlar, fedakarlık bir varlık biçimine dönüşene kadar her an kendilerini feda etmelidirler. (…) Söylenmesi gereken
şudur; öncü insanların her faaliyeti
başlangıçta büyük bir çaba gerekti-

Savaşan
Kelimeler
“KARDEŞ”
Saflarımızda çok yaygın olarak kullanılan bir hitap
sözcüğü: “Kardeş”… İlk duyduğumuzda: “Ne var yani
bu kelimede?” diyenlerimiz çıkabilir. Kardeş diyoruz sonuçta… Ama birkaç açıdan ele aldığımızda kullanmamamız gereken bir kavram olduğunu anlamamız güç olmayacaktır.
1. Cepheliler yoldaşlarına isimleri dışında başka bir
kavramla hitap etmemelidir. Bu konumuzun “Ana Halka”sı aslında… Buradan bile bakabildiğimizde gereksiz
tartışmaların zeminini ortadan kaldırmış olacağız.
Bu konuda dergimizin daha önceki sayılarında da benzer konularda uyarılar yapılmıştı. “Dostum, gözüm,
ablacım, ablası, abicim, abisi…” “Kardeş” kelimesi de
kullanım amacı bakımından diğerlerinden daha farklı bir
amaca hizmet eden, daha “iyi niyetli” bir kavram da
değil…
2. “Kardeş” kelimesi çoğumuz böyle olduğunu kabul
etmesek de ya da bu “niyetle” kullanmasak da; üstenci
bir yaklaşım taşır. Karşımızdakine “küçük” olduğunu
hatırlatırız böylece ve baştan gizli bir “uyarı” yapmış
oluruz ve gizli bir baskı aracı olarak kullanırız… Bu kendi içinde tartışmaları da önceden tıkayan tehlikeli bir yaklaşımdır aynı zamanda. “Bak kardeş…”le başlayan
cümlelerimizi getirelim aklımıza… Ve derinine inelim,
ne demek istediğimiz anlaşılacaktır.
Biz halkımızın büyük-küçük arasındaki saygı-sevgi
rir ama bu çaba daha sonra çalışma
alışkanlığına dönüştükçe, yani sıkıcı
bir zorunluluk olmaktan çıkıp gerçekten yaratıcı bir eylem haline geldikçe, doğal bir şeye dönüşür." (Aktaran: Che'nin Ekonomik Düşüncesisyf: 167-168)
Devrimin fedakârlığı işte böyledir.
Temelinde yoksunluk değil, Yeni İnsan'ı yaratma, devrim için çalışmanın
ve savaşmanın adanmışlığı vardır.
Söz konusu olan "yaratıcı bir eylem"
ve doğal bir var oluştur. Bu sayede,
yaratılan Yeni İnsan olabilir.
"Devrimcinin fedakârlığı, bir kahramanlık değildir, bir zorunluluktur;
hayatın bir emridir devrimcinin fedakarlığı... Devrimciysen, niçin ölürsün biliyor musun? Hayatı sevdiğin
için, her an başkaldırmak üzere içinde uyuklayan yılanı, büyük egoisti

ilişkilerini ve yazısız kurallarını göz ardı etmiyoruz. Aksine büyüklerimize “ağabey, abla”
da diyoruz… Bu olması gereken… Ama
küçüğümüze illaki, küçüklüğünü belirtecek bir kavrama
da ihtiyacımız yok. Yoldaşımızın ismi “yeterli” olacaktır
iletişim kurabilmemiz için!
3. “Kardeş” kelimesi sokak ağzı diye tabir ettiğimiz
bir kullanımdır aynı zamanda… Mahalle gençliği daha
çok birbirlerine hitap etmek için kullanır. Eğer mahalle
gençliği ile aynı dili yakalamak adına kullanıyorsak, yine
de yanlış… Aynı dili kullanmak adına her sorunlu
sözcüğü, cümleyi kullanacak olursak bizim devrimciliğimizin bir farkı kalmayacaktır. Eğer mahalle gençliğiyle
bir dil yakalamak istiyorsak, daha devrimci, daha yaratıcı
yollar bulmalı, “lümpen”lik tehlikesinden kaçınmalıyız…
4. Ve son olarak “Karşı tarafa kızgınlığımızı ve sabrımızın yavaş yavaş tükenmeye başladığını” belli etmek için yaptığımız, yine gizli bir “uyarı” anlamı taşır.
Genelde en çok bu amaçla kullanıyoruz. Eğer anlamıyorsa, karşımızdaki arkadaşımıza, ısrarla anlatmaktan, kavratmaktan başka yolumuz yoktur, olamaz… Üstelik bu
dolaylı bir şekilde mesaj verme amacı taşır ki; her türlü
dolaylı anlatımdan kaçınmalıyız. Ki bu kavram yeni insanlarımızın da diline çok hızlı yerleşmekte, adeta “Her
Cepheli bu kelimeyi kullanır” gibi bir çarpık anlayış doğmakta ve yayılmaktadır.
Hayat daha böyle bir çok kavram çıkaracaktır karşımıza değişik maskeler altında… Çünkü içinde yaşadığımız
sistem çok hızlı doğuruyor bunları… Cepheliler bu tehlikeyi bilerek, uyanıklığı elden bırakmamalı; “Bundan da
bir şey olmaz” demeden, uyarıları dikkate almalı ve uyarıların hayata uygulanmasında takipçi olmalıdırlar. Bu
doğal bir görevdir.

ben'i öldürdüğün ve kendini halk
kitlelerinin yerine koyduğun için..."
Devrimci, kendi benliğinde BİZ'i
yarattığı oranda, burjuva ideolojisinin
eseri olan egoizmden kalan tortularını
da ezip geçer. Zafer Yeni İnsan'ın olur.
Evet, devrimci büyük egoist Ben'i
öldürdüğü ve kendisini halk kitlelerinin yerine koyduğu için sömürü ve
zulme karşı hınç doludur. Halka atılan o haksız tokadın acısını her zaman
yüreğinde hisseder. Hesap sormak için
gereğini yapar.
Halka düşmanlık edenleri affetmez. Affetmek, hoş görmektir. Hoş
görmek, katillere alkış tutmaktır. Çok
açıktır, halk düşmanlarının yakasına
yapışmayan el, katillerimize alkış
tutuyordur.
Devrimci halkın adaletini örgütler.
Adaleti sağlayacak olan devrimdir. Bu
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yanıyla, devrim, halkın kin ve öfkesinin halk düşmanlarını ezip geçmesidir. Halk düşmanlarının zulüm ve
sömürü iktidarını yerle bir edip yıkmaktır. Bu yolu açan devrimci şiddet
ise, halkın kininin ve öfkesinin eylem
olarak somutlanmasıdır.
Devrimcinin tarihsel görevi, halkın
örgütlü gücüyle devrimci şiddeti birleştirerek halk düşmanlarından hesap
sormaktır. Bu görevi yerine getirmek
için halkı örgütleyen, devrimci şiddeti
somutlayan, hesap soran devrimci
için fedakârlık, bir yoksunluk değil fakat halkın adaletini yaratmaktır.
İşte bu yüzden, hayatın bir emridir
devrimcinin fedakarlığı. Devrimciliğin
doğası gereği böyledir bu. Ki devrimcinin fedakârlığı, düzene ve halk
düşmanlarına duyduğu nefret kadardır.

Devam edecek
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Anti-Emperyalist Olunmadan
Sosyalist Olunamaz!
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Kasım sonu – Aralık ayı başlarında
Halk Cephesi heyeti olarak Venezüella’ya gittik ve çeşitli örgütlerle
görüştük.
Venezüella özellikle Başkan Chavez ismiyle özdeşleşen anti-emperyalist tavır ve sosyalizme yürüme
iddiasıyla dikkat çekmektedir. Hepimiz Chavez’in söylemiyle “… Sosyalizme yürüyen Venezüella’yı” merak
etmişizdir. Ne de olsa dönem karşı
devrim rüzgarlarının estiği dönemdir.
Sosyalist olmak ve kalmak gittikçe
zor olmaktadır. Sosyalizmi inkar
eden ama sosyalist olduğunu iddia
eden devletler kapitalizme dönerken,
örgütler birer birer silah bırakıp düzene dönerken dünyanın herhangi
bir yerinden gelen sosyalizm çağrısı
hepimizin ilgisini çekmektedir. Hatta
sosyalist olmaya bile gerek yok, sadece anti-emperyalist olmak bile ilgimizi çekmeye yetmektedir.
Bizler de Halk Cephesi heyeti
olarak bu duygu, düşünce ile Venezüella’ya gittik. Gitmeden aldığımız
herhangi bir randevu yoktu. Gidecek
ve örgütlenmeleri tanıyacaktık. Bu
ziyaretlerimizde yabancı dil bilgisi
ve deneyimleriyle dostumuz Metin
Yeğin de yanımızda idi.
Yaklaşık 30 milyon nüfusu olan
Venezüella dünyanın en zengin petrol
yataklarına sahip. Başkent Karakas’ın
nüfusu ise yaklaşık 6 milyon. Tüm
yıla yayılan ılıman iklim (Karayip
iklimi) nedeniyle sıcaklık ortalama
24 – 26 derece arasında. Bu nedenle
de evlerde ısıtma tertibatı yok, ihtiyaç
da yok. Yüzyıllar boyunca İspanya’nın sömürgesi olan Venezüella’nın
her şeyinde bu sömürgeciliği görmek
mümkün. Resmi dil İspanyolca ve
en azından başkentte ülkeye ait herhangi bir şey göremedik. Yöresel
yemek, giysi, mimari yapı vs. hiçbir
şey görmedik. Bu konuda bir çaba
harcandığına da tanık olmadık. Belki
başkentte değil ama ülkenin diğer
yerlerinde ülkeye ait değerler korunmuştur, korunmaktadır ama başkent dışındaki diğer bölgeleri geze-

mediğimiz için bu konuda bir şey
söyleyemiyoruz.
Tekrar vurgulamak isteriz ki Chavez yönetimi sosyalizme yürüdüklerini iddia ediyor. Venezüella’da
adım adım sosyalizmi kurduklarını
söylüyor. Biz değerlendirmelerimizi
bu söylemler ışığında yapacağız.
Zengin petrol kaynakları Chavez
hükümetine politikalarını uygulama
konusunda sonsuz olanaklar sunmuş.
Bu petrol kaynakları sayesinde Suriye
hükümetine, Küba hükümetine destek
olan Venezüella bir anlamda da Latin
Amerika kıtasında ABD’nin sömürüsünü kırmak için ciddi adımlar atmış. Tüm Latin Amerika kıtasının
ABD’nin açık pazarı haline gelmesini
sağlayan ALBA anlaşması Venezüella’nın girişimleri sonucu etkisiz
kalmış. Böylece Latin Amerika kıtası
ABD’nin açık pazarı olmaktan çıkmış. Venezüella’nın önderliğinde Latin Amerika ülkeleri kendi aralarında
ALBA anlaşmasını imzalayıp etkin
bir şekilde uygulamaya başlamışlar.
Kıta devletlerinin büyük kısmı
ALBA’ya katılmışlar.
Chavez hükümeti zengin petrol
kaynaklarının avantajıyla sosyalist
Küba’ya destek oluyor. Petrol karşılığı
sağlık sisteminin kurulması işbirliği
anlaşmasıyla her iki ülkenin ilişkileri
gelişmeye devam etmiş. Küba hükümeti Venezüella’dan aldığı petrol
karşılığında Venezüella’nın sağlık
sistemini kurmayı üstlenmiş ve sistemi kurmuş.
Şu an Venezüella’da sağlık ve
eğitim ücretsiz. Hükümet yoksul halkın yaşadığı gecekondu mahallelerinde halkın sağlık sorununu çözmek
için ciddi miktarda kaynaklar ayırmış.
Ayrıca eğitim sistemi de düzenlenerek
ücretsiz hale getirilmiş.
Chavez hükümeti halkın en yoksul
kısmının oylarıyla iktidara gelmiş.
Halen de halkın en yoksul kesiminin
oylarıyla iktidarda. 2004 yılında yapılan darbeyle tutuklandığında Chavez’in tutsaklığına son veren yoksul

halk olmuş. Burjuva basın darbeyi
alkışlar ve destek olurken korsan
radyolarla gelişmeleri öğrenen halk
silahlanıp çatışarak Chavez’in tutsaklığına son verilmesini sağlamış.
Bunun dışında küçük burjuvazi, orta
sınıflar Chavez hükümetini değil,
emperyalizmin desteklediği sağcı
partileri destekliyor. Bu nedenle de
her iki kesimin oy oranları arasında
çok ciddi farklar yok. Emperyalizmin
adayı % 46 oy almış.
Biz biliriz ki devrim ve sosyalizm
alt yapının değişmesidir. Venezüella’da alt yapıda herhangi bir değişiklik
yoktur. Tekeller, bankalar, ordu, polis,
mahkemeler aynı şekilde çalışmaya
devam etmektedir. Sadece 2004 yılında Chavez’in tutuklanmasından
sonra Chavez hükümetine bağlı yeni
bir polis gücü oluşturulmuş. Halk
Polisi denilen bu polis gücü 20.000
kişiden oluşuyor. Bunun dışında ulusal polis ve belediye polisleri denilen
iki ayrı polis gücü daha var.
Emperyalizm çağında altyapıyı
yıkmadan devrim yapılamayacağı
kesin olduğuna göre, Venezüella ne
kadar sosyalist ya da iktidarlarını ne
kadar sürdürebilirler? Nitekim Şili
hatıralardadır. Barışçıl bir şekilde
sosyalist politikalar uygulamaya çalışan Allende iktidarı ordu tarafından
darbeyle yıkılmış, direnen Allende
ve yoldaşları katledilmiştir.
Venezüella’da Bolivarcı Kıta Hareketi ve bağlı örgütlenmeleriyle görüştük. İki ayrı gecekondu mahallesine
gidip otonom örgütlenmelerle görüştük. Hapishanede işkencede katledilen bir devrimci için yapılan
anma törenine katıldık.
Görüştüğümüz örgütlenmelerin
tamamı Chavez hükümetini destekleyen örgütlenmelerdi. Kendilerinin
sosyalist olduklarını ve Chavez yönetiminin sosyalizme yürüdüğünü,
bu nedenle de yönetimi desteklediklerini söylediler. Aynı örgütlenmelerin
tamamının verdiği diğer bir bilgide
şuydu; kendileri yıllardır mücadele

ediyorlardı ve Chavez yeni ortaya
çıkmıştı. Bu nedenle de mücadelelerini Chavez’le sınırlamıyor ama
Chavez yönetimine destek oluyorlardı. Bu örgütlenmelere Chavez yönetiminin iktidarı kaybetmesi ihtimalini düşünüp düşünmediklerini
sorduğumuzda “… Böyle bir ihtimali
düşündüklerini ve örgütlenmelerini
dağıtmadıklarını” söylediler.
Venezüella geçmişte Kolombiya’nın bir parçası imiş. Bugünse Venezüella halkların cephesinde iken
Kolombiya emperyalizm adına hem
kendi halkına, hem bölge halklarına
saldırıyor. Kontrgerillayı en yaygın
örgütleyen devlet Kolombiya. Paramiliter denilen kontrgerilla güçlerinin
en çok katliam yaptığı devletlerin
başında Kolombiya geliyor. Ve Chavez yönetimi böyle bir Kolombiya’ya
FARC militanlarını iade ediyor. Antiemperyalist silahlı mücadelesini yürüten ve büyük bedeller ödeyen FARC
örgütü ve militanları Venezüella tarafından resmi olarak tanınmamakta,
baskı görmektedir. Hatta FARC, Venezüella’da illegal örgüt durumundadır. Militanları Venezüella polisi
tarafından yakalandığında Kolombiya’ya iade edilmektedir. Bize isim
verilmedi ama bir FARC tutsağının
Venezüella tarafından Kolombiya’ya
iade edildikten sonra yaptığı açıklamada, kendisine Kolombiya’da Venezüella’dakinden daha iyi davranıldığını açıklamış. FARC yazılı bir
şey giyene ya terörist ya da akıl hastası muamelesi yapılırmış. FARC
saflarında iken hastalanıp tedavisinin
yapılabilmesi amacıyla Venezüella’ya
gelen Julion Conrado sınırı geçtikten
sonra polis tarafından gözaltına alınmış ve tutuklanmış. Venezüella polisi
kendisini bekliyormuş ve ismiyle hitap etmiş. Yani önceden kendilerine
ihbar gelmiş ya da bilgi verilmiş. 2
yıldır Karakas Hapishanesi’nde tutsak
bulunan Julion için yargılama da
başlamamış. Venezüella’da bulunan
bir müzik grubu da Julion Conrado’nun serbest bırakılması için bir
destek konseri düzenlemiş. Daha
önce devlet televizyonları ve radyolarına çıkan bu müzik grubu konserden sonra hiçbir medyaya çıkamaz

olmuş. Devlet televizyonları ve radyolarında ambargo uygulanmış. Bu
da Chavez yönetimine yapılan eleştirilerden biri idi. Chavez yönetiminin
ülkede tartışmayı kestiği, eleştiri
kabul etmediği söylenmişti. Nitekim
bizim görüştüğümüz ve Chavez yönetimine destek olan örgütlenmelerin
tamamı FARC konusunu hiç açmadılar, bu konuyu konuşmadılar.
Venezüella açısından bizi şaşırtan
başka bir durum yozlaşmanın geldiği
boyuttu. En azından başkent Karakas’ta tam bir güvenlik paronayası
yaratılmış durumdaydı. Güvenlik kameraları, gökdelenlerin tüm katlarında
demir parmaklıklar sosyalist bir yönetimle bağdaştıramadığımız görüntülerdi. Üstelik gökdelenlerin tüm
katlarındaki parmaklıklar hapishanelerde gördüğümüz tipte parmaklıklardı. Yozlaşmanın başka biçimleri
olan karaborsa, rüşvet çok sık duyduğumuz şeylerdi. Devlet dairelerinde
rüşvetsiz iş yapmak nerede ise olanaksız hale gelmiş. Zaten biz de üzerimizdeki dövizleri karaborsada bozdurduğumuzdan bu konuda söylenecek herhangi bir şeyde yok.
Ülkedeki zenginliği ve yoksulluğu
açıkça gösteren zengin mahallelerini
sosyalist (!) Venezüella’da da gördük.
Diğer bölgelerin aksine zengin mahallelerde güvenlik demir parmaklıklarla değil elektrikli tellerle sağlanıyordu. Villaların tamamının çevresi
elektrikli tellerle çevrilmiş haldeydi.
Sadece başkent Karakas’ta ayda ortalama 50 kişi soygun ve gasplarda
öldürülüyormuş. Hatta biz de gitmeden önce ve gittiğimizde sürekli olarak
uyarıldık, gece sokaklarda gezmememiz, zengin gibi gözükmememiz,
para göstermememiz konularında
uyarıldık. “Ateş olmayan yerden duman çıkmaz”. Yukarıdaki rakam abartılı olsa bile bir gerçekliği de gösterdiği
açık. Yaklaşık 10 yıldır iktidarda olan
ve sosyalizme yürüdüğünü, sosyalizmi
uyguladığını iddia eden bir yönetimin
bu rakamları sıfırlayamasa bile ciddi
oranda azaltmasını beklemek sanırız
mantıklı olur.
Venezüella’da dikkat çekici başka
bir olgu sanayi ve tarımın geldiği
nokta. Ülkede nerede ise hiçbir şey

üretilmemekte, tarım yapılmamakta.
Oysa biz tamamen yeşil bir ülke gördük. Elbette iklim koşulları nedeniyle
her ürün yetiştirilemeyebilir ama hiç
tarım olmaması dikkat çekici idi. Sanayi yatırımlarına ise yeni başlanmış.
Ziyaretimizin bizce en verimli
olan kısmı başkent Karakas’ta gittiğimiz La Vega isimli gecekondu mahallesine yaptığımız ziyaretti. Burada
otonom bir mahalle örgütlenmesini
ziyaret ettik. Bizim gittiğimiz anda
bir halk sınıfında emperyalizmi ve
kapitalist üretim ilişkilerini ders konusu olarak işliyorlardı. Eğitmen halkın günlük yaşamından örneklerle
ve çok basit bir dille hem emperyalizmi, hem kapitalist üretim ilişkilerini, hem de sosyalizmi anlattı. Sınıfta
kadınlı erkekli 10 kişi vardı. Halkın
evlerinden birinde ders yapıyorlardı.
Bir sehpanın etrafına toplanmışlar,
ellerinde kalem ve defter, dikkatle
ve saygılı bir şekilde dersleri işliyor
ve tartışıyorlardı. Orada öğrendiğimize göre suç oranı anlamında en
güvenli bölgeler bu gecekondu mahalleleri imiş. Genellikle iki katlı
olan evlerde demir parmaklık nerede
ise hiç yoktu. Ve biz gittiğimizde
yoksul halk için Chavez hükümetinin
desteğiyle kurulan marketin açılış 1.
Yılı kutlama töreni vardı. Piyasa fiyatlarının 1/3’üne satılan ürünler
kuşkusuz olarak yoksul halkın yaşamını kolaylaştırmaktadır.
Venezüella örneğiyle bir kez daha
gördük ki sosyalist olmak dilde gerçekleşen bir şey değil. Emperyalizmin
tarihin sonunun geldiğini iddia ettiği
bugünlerde sosyalist olmak sosyalizmin ilkelerine ve kurallarına sıkı
sıkıya bağlı olmayı zorunlu kılıyor.
Tarihin yasaları hiçbir esnemeye izin
vermiyor. Sosyalist olmanın en önde
gelen özelliklerinden biri de antiemperyalist olmaktır. Anti-emperyalist
olmadan Sosyalist olamazsınız. Ve
Venezüella hükümetinin, Chavez yönetiminin anti-emperyalistliği kesinlikle tartışılmaya muhtaçtır. Antiemperyalist silahlı mücadele yürüten,
sosyalizm için silahlı mücadele yürüten bir örgütlenmeyi illegal ilan
etmek, militanları iade etmek antiemperyalistlikle bağdaşmaz.
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Emperyalizmin Bülbülü Konuştu: ‘Esad Gitsin’
Onurunu Emperyalizme Satmış Bir Aydın; Orhan
Pamuk: Katledilen Her Suriyeli'den Sorumludur!
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Orhan Pamuk, İsrailli yazar
David Grossman, İtalyan yazar
Claudio Magris, Cezayirli yazar
Bualem Sansal, Alman yazar Martin Walser ve Alman kökenli Fransız siyaset ve toplum bilimci Alfred
Grosser tarafından yazılan ve imzalanan mektup 10 Aralık tarihinde
Fransız Liberation gazetesinde yayımlandı. Suriye Devlet Başkanı
Beşar Esad’a açık mektup yazarak,
“İstifa et, yoksa sonun Saddam ve
Kaddafi gibi olacak” diyerek tehdit
ettiler.
Mektupta Esad’a “Suriye halkını
kurtarmak için istifa et” deniliyor.
Teslim ol çağrısı yapılıyor ve Beşar
Esad'ın, işbirlikçi çapulcular ile BM
çatısı altında müzakereye davet etmesi isteniyor. Esad’a Cezayir’e gitmesi söyleniyor. Şu ifadeler geçiyor:
“Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah
Salih gibi ailenizle birlikte gidişinizi
müzakere edebilirsiniz. Ruslar ve
Çinliler sizi misafir etmeyi kabul
etmezlerse Cezayir’e gidin. Cezayirliler bellek sahibi insanlardır.
Kahramanları Emir Abdülkadir’e,
Suriye’nin kucak açtığını unutmadılar. Emir Abdülkadir, Fransa tarafından yenildiğinde dostu haline
gelen Üçüncü Napolyon tarafından
Suriye’ye gidip yerleşmesine izin
verilmiş, Fransız sömürgesinden kaçan binlerce Cezayirli de kendisiyle
birlikte oraya gitmişti. İstifa dışında
ne yazık ki sizi ve ailenizi bekleyen
tek yol var: Saddam Hüseyin veya
Kaddafi gibi ölüm. Ya da Lahey’de
mikropsuz bir hücrede ömür boyu
hapis” denildi.
Orhan Pamuk Sen Kim Oluyorsun? Onurunu Amerika’ya satmışsın
sen Orhan Pamuk! Sen kimi tehdit
ediyorsun! Lahey'de mikropsuz bir
hücrede ölüm beklermiş... En azından
onuru ile ölür. Ama sen Amerika
adına Suriye’yi tehdit ediyorsun. Bu

lekeyi sen ömrün boyunca silemezsin. Tarih seni onursuzluğunla anacak. Aldığın Nobel ödülünün karşılığını, emperyalistlerin sözcülüğünü
yaparak mı ödüyorsun? Kimi, kime
karşı teslim olmaya çağırıyorsun?
Orhan Pamuk şimdiye kadar emperyalistlerin onay vermediği hiçbir
mücadelenin içinde yer almamıştır.
Ermeniler ve Kürtler ile ilgili
yazıları olmuştur. Bunlar da zaten
tam anlamıyla emperyalistlerin isteklerine uygun yazılardır. Kaldı ki
bu düşüncenize dahi sahip çıkmadınız, korkakça vatanınızdan kaçıp
Amerika'ya sığındınız. Kendi düşüncesini savunamayan, vatanını hiç
savunamaz.
Orhan Pamuk kimi temsil ettiğini
bu mektuba imza atmakla gösterdi.
Nobel ödülünü bu onursuz çağrıları
yapmanız için mi verdiler size? Onurunuzu, değerlerinizi satın diye mi
verdiler. Başka bir amacı olamaz
zaten böyle bir ödülün.
Kim adına yazdınız bu çağrıyı
Amerika mı, Avrupa mı?
Dünya halklarının baş düşmanı
Amerika adına öyle mi? 1 milyon
Iraklı’nın, yüzbinlerce Afganistanlı’nın katili adına... Libya'nın topraklarını yağmalayan, Afganistan'da
insan başları ile fotoğraf çeken NATO
askerleri adına mı yaptınız bu çağrıyı?
Ülkemizin yer altı yer üstü zenginliklerini, halkımızı iliklerine kadar
bağımlı hale getiren Amerika adına
öyle mi?
Tarımı, hayvancılığı bitiren IMF
adına mı yaptınız bu çağrıyı? Katil,
işkenceci, binlerce Iraklı kadının ırzına geçen Amerikan askerleri adına
mı yaptınız? Evet siz bu çağrıyı
yapmakla bu yapılanlara ortak oldunuz "Sayın" Pamuk...
Suriye'nin meşru lideri olan Beşar

Esad'a teslim ol çağrısı yapıyorsunuz,
hangi hakla?
Siz vatanseverlik nedir biliyor
musunuz? Böyle alçakça bir çağrı
yapan bilemez. Vatan ve halk sevgisi
nedir bilemezsiniz. Siz ne vatanınız
ne de halkınız için parmağınızın
ucunu dahi kesemezsiniz. Ama Suriye halkı emperyalistlere ve onun
çapulcu işbirlikçilerine karşı vatanlarının bağımsızlığı için savaşıyor.
Suriye dünyada Amerikan üssü
olmayan sayılı ülkelerden birisidir.
Ortadoğu'da Suudi Arabistan gibi
halkına her türlü baskıyı yapan ülkesini sonuna kadar Amerika'ya
açan, demokrasinin "d" sinin dahi
yasak olduğu. Gösteri ve miting
hakkının yasak olduğu bu ülkelere
karşı neden bir girişimde bulunmuyorsunuz? Neden “defolup layık olduğunuz yere Amerika'ya gidin” demiyorsunuz.
Suriye'de eğitim ve sağlık ücretsizdir peki senin sözcülüğünü yaptığın Amerika'da durum nedir? İnsanlar hastane önlerinde ölüyor. Sigortaları iki parmağı kesilen kişiye
tek parmağın parasını karşılarız birini
seç diyebiliyor.
Sen işte bu ülkenin sözcülüğünü
yapıyorsun.
Sonuç olarak biz de Orhan Pamuk'a şunu söylemek isteriz. Safınızı
iyi belirleyin! Kendine aydınım diyen
hiç kimse milyonlarca insanın katili
Amerika'nın sözcülüğünü yapamaz,
yapmaz. Verilen ödüller karşılığında
emperyalistlerin borazanlığını yap-

mayın. Eğer bu çağrıdan imzanızı
çekmezseniz Suriye'nin olası bir işgalinde SİZE KATİL DİYECEĞİZ!
ÇÜNKÜ HALKIN KATİLİ OLMAK İÇİN İLLA TETİĞİ ÇEKMEK GEREKMEZ! SİZ O TETİĞİN ÇEKİLMESİNİ MEŞRU
HALE GETİREREK ÇOK DAHA
BÜYÜK SUÇ İŞLİYORSUNUZ!
Emperyalistlerin ülkesini işgaline
karşı direnen Suriye halkı ve onun
meşru devletine karşı teslim ol çağrısı

sizin ne haddinizdir ne de göreviniz.
Hiçbir hak mücaledesi için hiçbir
bedel ödemeyen sizin gibi Avrupa
hayranı aydınlar, ne vatanseverlikten,
ne bağımsızlıktan anlayabilir.
Karar verin Orhan Pamuk; YA
EMPERYALİSTLERİN YANINDASINIZDIR YA KARŞISINDA,
ORTA YOL YOKTUR!
Bütün aydınlara ve sanatçılara
çağrımızdır! Safınızı belirleyin! YA

İş Güvenliği Geleceğimizdir,
Sahip Çıkalım!
Kamu Emekçileri Cephesi, AKP'nin esnek çalışma,
performansa dayalı çalışma adı altında dayattığı güvencesiz çalışmayı, panellerle, bildirilerle, afişlerle
halka ve kamu emekçilerine anlatmaya devam ediyor.
Bu çerçevede 19 ve 23 Aralık günleri İstanbul Kartal'da
afiş çalışması yapıldı.
“İş güvencemiz geleceğimizdir! İş güvencemize
sahip çıkacağız! Milyonları örgütleyeceğiz!” şiarıyla
afiş yapmaya başlayan kamu emekçileri, başlattıkları
kampanyanın afişlerinden 50 adet duvarlara yapıştırdı.
50 adet de Grup Yorum'un yapımcılığını üstlendiği “F
Tipi Film”in tanıtım afişlerini astılar.
Kampanyamızı duymayan kalmayacak diyerek Pazar
günü afiş yapmak için tekrar Kartal Meydanı'na giden
kamu emekçileri, daha önceki afişlerin bir çoğunun
sökülmüş olduğunu gördüler. Yeniden Kartal Meydanı
ve minibüs yoluna kampanya afişlerinden 70 adet yapıştırırken, Halk Cephesi'nin “Milyonlar Olup 19
Aralık'ta Katledilen Evlatlarımızın Hesabını Soracağız”
sloganının ve 28 şehidin fotoğraflarının olduğu afişleri
de astılar.
Kamu Emekçileri Cephesi, İzmir’de de 22 Aralık
günü Kemeraltı girişinde iş güvencesi ve grev hakkı
için başlatmış oldukları kampanya dahilinde bir basın
açıklaması gerçekleştirdi. "AKP İktidarı İş Güvencemizi
Gasp Etmek İstiyor Grev Hakkımız ve İş Güvencemiz
İçin Birleşelim, Direnelim, Kazanalım" pankartı açan
KEC’liler yapılan açıklamada, AKP iktidarının 657
sayılı yasa üzerinde değişiklik yaparak performansa
dayalı sisteme geçişi sağlamayı amaçladığını ve kamu
emekçilerinin iş güvencesine saldırdığını anlattı.
25 kişinin katıldığı,
emekçi halkımızın ilgisini çeken basın açıklaması “Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız” sloganlarıyla bitirildi.

EZENDEN YANASINIZDIR, YA
EZİLENDEN!
Sonuç olarak:
Tarih Orhan Pamuk'u onurunu
Amerika’ya satmış bir "aydın" olarak
yazacak.
Orhan Pamuk katledilen her Suriyeli'den sorumludur!
Orhan Pamuk onurunu temizlemek istiyorsa imzasını geri çekip
Suriye halkından özür dilemelidir!

Emperyalistlerin Suriye’ye
Saldırı İçin Ülkemizi
Kullanmalarına İzin
Vermeyeceğiz
21 Aralık günü Hatay'ın Tekebaşı Beldesi’nde Tekebaşı
Halk Komitesi tarafından "Emperyalizme Direnen Suriye
Halkının Yanındayız" kampanyasının ilk eylemi gerçekleştirildi. Komite çalışanları, belde içinde sesli çağrılarda
bulunarak bildiri dağıttılar.
Eylem başladığında kadın erkek genç yaşlı herkes
eylem yerine akın etti. Komite, Valinin Hatay’da yürüyüşü
yasaklamasına rağmen Aslanlar Düğün Salonu'nun olduğu
yere yürüyüş kararı aldı. Bunu halka duyurarak yürüyüşe
geçildi.
Jandarmanın tehditlerine aldırılmadan kararlılıkla yüründü. Salona gelindiğinde halkın coşkusu “Katil ABD
İşbirlikçi AKP", "Suriye Halkı Yalnız Değildir", "Katil
ABD Ortadoğu’dan Defol” sloganlarıyla doruğa çıktı.
Eylem, Arapça ve Türkçe yapılan konuşmalarla devam
etti. Emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin ülkemiz topraklarında katliam hazırlığı yaptıklarından bahsedilerek, "Emperyalist kuşatma ülkemiz topraklarında giderek daraltılıyor.
İlimizde sayısı 200 bine yaklaşan Suriyeliler var bunların
büyük çoğunluğu silah eğitimi alıyor. Katliam yapıp
medyada Suriye ordusunun katliamları diye geçiyor. Biz
vatansever anti-emperyalist Türkiye halkları olarak iki
yılı aşkın süredir ‘Vatanımızı emperyalizme teslim etmeyeceğim. Savaşıp onurumu koruyacağım’ diyen Suriye
yönetimi ve halkıyla dayanışma içinde olacağız. Vatanımızın
emperyalizmin cephesi olmasına izin vermeyeceğiz. Biz
Türkiye halkları Denizler’in
Mahirler’in ışığında 6. Filo’yu
nasıl denize döktüysek son emperyalist ve işbirlikçi ülkemizden
temizlenene dek mücadelemize
devam edeceğiz” denildi.
200 kişinin katıldığı eylem,
gelecek hafta yapılacak eylemde buluşma çağrısı ile bitirildi.
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Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz de varız!

Sadaka Değil, Eğitim Hakkımızı İsteyelim!
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Bizim olan, bir hakkımız ve ülkenin
anayasasında yazan "parasız eğitim
görme" hakkı ve devletin bunun olanaklarını yaratma zorunluluğu yok sayılıyor. Oldu bittiyle, yalanla kabullendirilmeye çalışılıyor. Bu gerçeğin
üzerine atlanarak bir de lütufta bulunuyormuşçasına "fakir fukura çocuklarına katkı payını milli eğitim
vakfı ödeyecek" deniliyor. Yani haracını ödemiyor musun, çocuğuna defter
kitap alamıyor musun? O zaman devlet ödeyecekmiş! Her şey bir yana anayasal bir hakkımızı bile kaynak yok diyerek yok sayan bir iktidarın yarın bu
söylediklerini de yok saymayacağının
bir garantisi var mıdır? Yoktur. Bu
yardım sözleri yalan ve aldatmacadır.
Bizim olan bir haktan niçin vazgeçip de
yardıma muhtaç olalım? Biz dilenci değiliz. Sadaka, lütuf istemiyoruz, eğitim
hakkımızı istiyoruz.
"Örnek Okul" yalanı! Milli Eğitim
Bakanlığı eğitim öğretimdeki kalitesizliği, okullardaki yetersizlikleri aşmanın yolunu "veli desteği" olarak
gösteriyor!
Çözümleri hazır, ne eksikse öğrenciden karşıla! MEB'nin bu 'teorilerinin'
ne kadar doğru olduğu burjuva medya
da doğruluyor. Daha önceki haberlerde
çocuğunu özel okula göndermiyorsan,
kendi okulunu özel yap diyerek manşetler atılmıştı. Bunlara göre her şey devletten beklenmemeliymiş. Örnek diye sunulan okul MEB tarafından pilot okul olarak seçilmiş ve “sizde bağış yapın, okullar böyle olsun” diyebilmek için özel hazırlanan ve desteklenen
bir okulmuş. Yalanlarla, demagojilerle gözboyayarak
soymaya çalışıyorlar. Halkımız parasızlıktan çocuklarını
okullara gönderemezken, bunlar "bağış" yapmaktan söz
ediyorlar. Her şey bir yana peki ailelerimiz neden vergi
ödüyorlar?
Bir devlet eğitim gibi, sağlık gibi en temel ihtiyaçlarımızı karşılayamayacaksa ne için vardır?
Sadece taleplerimiz için sokağa çıktığımızda gaz
bombalarına boğmak için mi? Evet, tüm uygulamalar bilinçli, adım adım hayata geçirilen bir program sonucudur.
Özel okulların yaygınlaştırılarak, devletçe desteklenerek
önleri açıldı. Devlet okullarına ayrılan pay ise her geçen

yıl biraz daha kısıldı. Ardından da "zorunlu olmayan bağışlar" denilerek
hiçbir dayanağı olmayan paralar toplandı. Ve bunlar süreklileştirilerek kanıksatılmaya çalışıldı, çalışılıyor. Eğer
sessiz kalırsak bunların devamı eğitimin tamamen paralı hale getirilmesi, özelleştirilmesi demektir. Ki
şuan eğitim tamamen paralı hale gelmiştir. Paralı eğitime geçit vermeyelim! GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKALIM!
Peki bu eğitim sistemine hayır demek için ne yapacağız? Parası olmayan okumasın diyorlar. Bizler okumayacak mıyız? Katkı payı, harçlar, aidatlar vb. diye süren soygun yasallaşarak sürüyor. İliğimize kadar sömürdükleri yetmiyor hep daha fazlasını istiyorlar. Halkı katletmek için silaha, kimyasal gazlara, bombalara
para var ama eğitime para yok diyorlar. Oturup seyretmeyeceğiz. Bir
hakkımız daha elimizden alınırken
gasp edilirken seyirci kalmayacağız.
Biz karşı çıkarsak, karşılarına dikilirsek yapamazlar! Bunun tek yolu, örgütlenip velisiyle, öğrencisiyle karşılarına dikilmektir. En temel ve doğal
haklarımızın gasp edilmesini istemiyorsak örgütlenip karşılarına çıkacağız!
Liseliyiz Haklıyız Kazanacağız!

Liseliyiz Biz

Merhaba,
Adım Metin Bulut. 26 yaşındayım. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde okudum 5 yıl önce.
8 Mayıs günü Erzincan'da gözaltına alındım ve 12 Mayıs günü tutuklanıp Sincan 1 No'lu F Tipi Hapishanesi’ne getirildim. Tutukluluğumun 6 ayını doldurdum ama henüz ne mahkeme günüm belli ne de
dosyamda neler ile suçlandığımı biliyorum. Dosyada gizlilik olduğu
gerekçesiyle, hiçbir bilgi verilmiyor.
Savcılık ve mahkeme aşamasındaki sorgu sırasında kısmi de olsa
dosya hakkında bilgi edinme olanağım oldu. Gözaltına alındıktan
dört gün sonra çıktığım mahkemede
ilk olarak polisin ustaca hazırladığı bir komployla karşılaştım. 14-15
sayfalık dosyada komplonun yanı
sıra sadece 2 eylem suç unsuru
olarak girmiş dosyaya. 2011 2012 1
Mayıs mitingleri ve “Füze Kalkanı Değil Bağımsız Türkiye İstiyoruz” kampanyası çerçeve-sinde Malatya-Kürecik'te yaptığımız
bağımsızlık talepli bir eylem. 2011
ve 2012 1 Mayıs Taksim mitinglerinde toplam 1,5 milyon insan katıldı. Ama benim katılmam suç olmuş. Malatya'daki eyleme 500 kişi
katıldı Türkiye'nin her yanından
otobüsler kaldırıldı bu eylem için
ama benim katılmam suç olmuş ve
bu eylemlerin komployla birleştirilmesi sonucu hazırlanan dosyada

Liselilerin
Sesi
Refhan Tümer Lisesi’nden bir
Dev-Gençli’nin anlatımlarıdır:
Ben Refhan Tümer Lisesi 10. sınıf öğrencisiyim. Benim okulumun
önünde sürekli olarak polis bekle-

Tutsak Dev-Geçliler’in Sesi;
TUTSAK DEV-GENÇ’LİLER ONURUMUZDUR!
TUTSAK DEV-GENÇ’LİLER SERBEST BIRAKILSIN!
TUTSAK DEV-GENÇ’Lİ METİN BULUT
SERBEST BIRAKILSIN!
kına-düğünün ne demek olduğu
soruları ile yargılanıp tutuklandım.
Dosya kuşkusuz hukuka aykırı
bir dosya. Tutuklanmama gerekçe
gösterilecek hiçbir kant yok ama
AKP hükümetinin yönetememe sorunu açığa, çıktığı halkın daha kitlesel tepkiler verdiği ve bu süreçte
halkın gırtlağını sıkmak için önce
devrimcilere saldırdığı da kanıt
aranmayan bir gercek
AKP yönetemiyor ve bunu saklamak için de devrimcilere terör demogajileri ile saldırıyor. Açlığı,
yoksulluğu, sömürüyü, yıkımları
terör yalanlarıyla maskeliyor ve
maskelemeye de devam edecektir.
Biz bu ülkenin gençleriyiz. Bu
toprakların her karışında bizim kanımız var. Bu yüzden ülkemiz topraklarının
uşaklar aracılıyla emperyalistlere peşkeş
çekilmesine
izin vermeyeceğiz.
Halkımızın
sömürülmesine, yıkımlarla
sokağa atılmasına, okullarda parasız
eğitim istediği
için işkence
görmesine

izin vermeyiz. Ülkemizin gençliği
böyle olmalı.
Düzenin zulmüne karşı örgütlenmeli, örgütlemeliyiz. Çalmadık
kapı, girilmedik ev, çalışma yapmadık kampüs, selam vermediğimiz
liseli, üniversiteli kalmamalı. Düzenin her saldırısına kampanyamızla barikat örmeliyiz. Düzenin
yozlaştırma çabasına halk kültürümüzü insanlara taşıyarak cevap
vermeliyiz. Bencil bireyci gençlik
yetiştirme cabalarına okullarda akademik demokratik çalışmalarla cavap vermeliyiz.
Çünkü yönetememe krizi büyüdükçe düzenin saldırısı da büyüyecektir. Bu saldırılara karşı bizim
tek gücümüz milyonları örgütlemektir.

mektedir. Polisler okuldaki öğrencilere keyfi olarak kimlik kontrolü
yapmakta kimliği yanında olmayan
öğrencileri de tartaklamakta, okula almamaktadır. Okulun önünde beklemelerinin sebebi ise “okul önünde
bildiri dağıtımlarını, anaşist faaliyetleri ve uyuşturucu satıcılarını
engellemek”miş. Oysa ki okulun değil önünde, içinde bile uyuşturucu
kullanılmaktadır. Sürekli okulla ilgisi

olmayan gençler içeriye girmekte,
uyuşturucu satmaktadır. Polis bunları
görmemezlikten geliyor. Bilerek göz
yumuyor ve nasıl bir işbirliğinde
olduğunu okulun bütün öğrencileri de
görmektedir. Bizim okulun önünde
bunlara karşı mücadele eden insanlara saldırmak için bekliyorlar. Ailelerimiz de polisin yaptığı bu işbirliğini görüyor ve Liseli Dev-Genç'lileri desteklediklerini söylüyor.
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ODTÜ’de Öğrenciler Çatıştı,
Bütün Ülke AKP’nin
Faşizmine Tanık Oldu!

Ankara’da bulunan ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) içinde bulunan TÜBİTAK uzay merkezinden
Göktürk uydusunun fırlatılma törenine katılan Başbakanı, bu ülkenin gelecek nesilleri olan üniversite öğrencilerinden “korumak” isteyen AKP’nin işkenceci katil polisleri faşist yüzünü bir kez daha ortaya koymuş oldu. Bu
sadece AKP’nin polislerinin uyguladığı bir faşizm değildi.
Bu işkenceci katil polise o cesareti veren AKP’dir. Sen işkence yap ben seni korurum. Sen, bu ülkenin geleceği olan
öğrenci gençliğin kafasında biber gazı bombası patlat, ses
bombası patlat ve tazyikli su sık ben seni anayasalarımla korurum, arkamda olan burjuva medyamla korurum, sen
istediğin işkenceyi yap diyordu işkenceci katil polisine.
Bu, bugün iktidarda olan AKP’nin aslında faşizmle, zorbalıkla iktidarda kaldığının göstergesidir.
Neydi ODTÜ öğrencilerini bu denli sinirlendiren? Neydi bu öğrencileri okulunu bu ülkenin Başbakan’ından koruma isteği? Sebebi açık ve net. Bu ülkenin Başbakan’nın
yine bu ülkenin okullarını, emperyalist ülkelere peşkeş çekmesi bu sorularımızın özeti. Bu ülkede okullarda bilimsel eğitim verilmiyor, bu ülkede “eğitim haktır’ denildiği halde parası olmadığı için okuyamayan gençler var.
ODTÜ’nün kapısından Başbakan’ın kendisi geçti
ama fikirleri, direnen öğrenciler tarafından üniversitelerin içerisinde mikrop gibi yayılmasını önledi.
Başbakan tabi bu çatışmadan sonra hemen her tarafı fırçalıyor, medyaya alev püskürüyor. “Orada uydumuz fırlatılıyor, medya kalkmış hep polisle, öğrenciler arasında
olan olayları yansıtıyor” diyor. Yani medyaya diyor ki sen
sus, bana karşı olan bu tepkiyi sen nasıl ülkeye yayarsın,
ben ülkeyi gül bahçesi gibi göstermeye çalışıyorum, sen gerçekleri göstermeye çalışıyorsun diyor aslında.
"Neymiş bir böyle protesto hakkına engel olamazmışız.
Kusura bakmayın biz de öğrencilik yaptık ama biz taş ile
sopayla öğrencilik yapmadık. Biz her hayırlı adıma destek olan bir gençlik olarak yetiştik. Bu ülke bugüne kadar yaşamadıklarını yaşarken bunu bir protesto olarak
nitelemek ilimden nasibini almamaktır. Bu hocalar öğrencilerini böyle yetiştiriyorlarsa onlara da yazıklar ol-

sun. Bize böyle bir hoca lazım değil. Bir hoca öğrencisine ilme saygıyı öğretmesi lazım. İdeolojik olarak sen
bunu yapabilen ekibi ve iktidarı kabul etmeyebilirsin ama
gerçeği de takdir edeceksin. Aslı budur. Bu protestoları şirin göstermek de demokratik bir tavır değildir"
Asıl bize senin gibi Başbakan lazım değil! Başbakan’da
öğrencilik yapmış ama o ODTÜ’deki öğrenciler gibi taşlı sopalı öğrencilik yapmamış. Kusura bakma ama sen öğrencilik yaparken bu ülkeyi ABD emperyalizmine peşkeş
çekenlerin karşısında biz taşlı sopalı öğrencilik yaptık. Sen
yapmadın. Sen bu ülkeyi o zamandan ABD emperyalizmine satanların arkasında yer aldın. Sen o zamanda bu halkın böyle yoksullaştırılmasına katkıda bulundun. Sen asıl
o zamanda vatan hainiydin şimdi de vatan hainisin. Yani
sen halen bu vatanı emperyalizme satıyorsun. Sen ve senin yaptığın politikalar bu halkı yoksullaştırıyor.
Artık bu ülkede faşizm her geçen gün biraz daha yüzünü gösteriyor. ODTÜ’de yapılan demokratik bir eylemdi.
Ama kime karşı yaptılar bu demokratik eylemi “Başbakan’a” karşı yaptılar. O zaman o eylemin “demokratikliği” kalmaz değil mi? Çünkü “anayasada yazmıyor’ kişinin düşünce özgürlüğü var diye. Kişi kendi düşüncelerini özgürce ifade edemiyorsa orada demokrasi değil faşizm
vardır.
Tabi hemen devletin yargı organı da harekete geçiyor.
Başbakan’ın yargı organı demek daha doğru olur. Hemen
soruşturmalar açılıyor, göz önünde olan 10 öğrenci gözaltına alınıp tutuklanma kararı ile savcıya sevk ediliyor.
Olay hemen ‘terörle mücadele’ polislerine devrediliyor.
Görüyorsunuz, AKP’nin demokrasisinin olduğu ‘hukuk
devletini.’ Sadece demokratik bir eyleme katıldıkları
için insanları “terörle mücadele’ kapsamında değerlendiriyorlar. Ama şimdi yapılan demokratik eylem Başbakan’a karşı olunca demokratikliği kalmıyor. Çünkü Başbakan nasıl demagoji yapacak halka karşı. Onların içinde öğrenciden çok terör örgütlerinin içinde dolaşan insanlar
var diye. Nasıl diyecek “o öğrenci dediğiniz kişilerin çantalarında molotofkokteyli var diye. Nasıl meşru bir zemine
çekecek orada yaşanan faşizmi.

BEHÇET KEMAL LİSESİ'NİN
OKUL İDARESİNİ UYARIYORUZ!

gili olarak yaptığı açıklamada, geçen sene de Suat Yücel’in aynı gerekçelerle okuldan atıldığını hatırlatarak,
"BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR LİSESİ OKUL İDARESİNİ UYARIYORUZ! Liseli Dev-Genç’lilere saldırmaktan vazgeçin. Okuldan atsanız da, gözaltına alıp işkencede yapsanız biz o okulda ÖRGÜTLENECEĞİZ!
Liseli Dev-Genç’liler her sabah okulların önünde bildiri dağıtmaya, basın açıklaması yapmaya, gençlik kürsüleri kurup gençliğin sesi olmaya devam edeceklerdir. Hiçbir baskı karşısında sessiz kalmayacağız" denildi.

Behçet Kemal Çağlar Lisesi öğrencisi Hale Nur
Elibüyük geçtiğimiz hafta okul müdürü tarafından keyfi bir şekilde okuldan atıldı. Atılma gerekçesi ise okul idaresine kafa tutmak, "faşist müdür" demek olarak gösterildi. Ama asıl gerekçe, dayanışma yemeklerine katılmak
ve devrimcilerle görüşmektir.
Liseli Dev-Genç, Elibüyük'ün okuldan atılmasıyla il-
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Sultan Bu Halkın Yetiştirdiği, Onurlu, Temiz
Evladıdır! Karalamaya, Çarpıtmaya,
Meşruluğunu Zedelemeye Gücünüz Yetmez!
Bir genç kızın ibretlik hikayesi
başlığıyla bir dizi haber yayınlandı
burjuva medyada. İbretlik hikaye
diye bahsettikleri aslında güpe gündüz sokak ortasında kurşuna boğdukları Sultan Işıklı'nın demokratik
hak mücadelesi!
O biyografisi yayınlanan "bir
genç kız" burjuva medya ve AKP'nin
işkenceci polislerinin el ele verip katletmeye çalıştığı, yapamayınca sakat
kalması için tedavisi engellenen Sultan Işıklı'dır. Yüzlerce devrimci gibi
onu da katletmek isteyen devlet bu iş
için önce maşa olarak burjuva medyasını kullandı. Her yalana atlatma
haber mantığıyla, salyaları akarak saldıran burjuva medya bu katliamların
suç ortağıdır. İşkencecilerin biyografisini yayınlamayanların, ellerindeki devrimci kanını yıkamadan bir
satır dahi yazmaya hakkı yoktur!
Öğrenci gençlik bu ülkede en
çok sömürüye maruz kalan kesimlerdendir. Parasız eğitim ve bilimsel
üniversite için verilen mücadele ise

gençliğin en doğal hakkıdır. Sultan
özelinde “adım adım örgüt üyeliğine giden yol” denilen işte bu mücadeledir. Bu ülkenin anayasasında
yazan hakkın kullanılmasından başka bir şey değil yani. Terörist olan ise
kendi anayasasına uymayan, halkına
kurşun sıkan devletin ta kendisidir.
Sultan'ın gelişimi “örgüte girişin”
değil, devletin katliamının biyografisidir. “Canlı bomba” ile ilgili
kamu spotu hazırlayan zihniyet şimdi de Sultan'ın hayatını merceğe almış. Medya ise tarafsızlık yalanının
arkasına sığınarak polisten gelen her
türlü yalana ve katliama ortak oluyor.
Bu saldırı önce Sultan Işıklı ve Hasan Selim Gönen'in hedef gösterilmesiyle başladı. Ardından “canlı
bomba” listeleri ve “kanserli, böbrek
hastası” savaşçılar türedi.Ama her defasında teşhir olan yalancı burjuva
medya ve polisler oldu.
Ama burjuva medyanın ve polislerin çabasını biz boşa çıkaracağız.
Her türlü demokratik açıklamaya

kimyasal gazlarla, basınçlı, boyalı
suyla, analarımıza dahi, coplarıyla
saldıran devlettir. Devletin uyguladığı
teröre direnmek ve buna gerektiğinde karşılık vermek en meşru hakkımızdır. Dev-Genç’liler 43 yıldır sömürüye, zulme boyun eğmedi. Bedel
ödemek pahasına yoldaşlarına ve
mücadelesine sahip çıktı. Bugün de
Sultan'ı ve tutsaklarımızı biz sahipleniyoruz, onu sakat bırakmalarına
izin vermeyeceğiz. Sultan nezdinde
yargılamak istedikleri bizim haklarımızdır. Bugün demokratik haklarımızı terör demagojisi ile boğmaya
çalışanlardır asıl terörist olan. Sultan'ın biyografisini çıkaranlar önce
devletin katliam tablosunu çıkarsın!
Biz Sultan'ı ve her türlü demokratik
kurum ve eylemlerimizi sahiplenmeye devam edeceğiz.Ve mücadelemizi sürdüreceğiz. Akıttıkları kanda boğulacak olanlarsa, faşist iktidarlar ve onların yardakçılarıdır, zulmü görüp de susanlardır.
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Devrimci Analar Serbest Bırakılsın!
Polis devrimciler üzerinde baskı
kurmak için her türlü ahlaksızlığı
yapıyor. Devrimcilere saldırıp tutukladığı yetmiyor, onların yanında
olan aileleri de tutukluyor.
Son saldırılarında iki Dev-Genç’linin anneleri de tutuklandı. Çocukları gibi devrimci olan Yurdagül
Gümüş Antalya’da, Ünzile Araz ise
İstanbul’da tutuklanarak hapishaneye konuldular.
Bu saldırıyı protesto etmek için
TAYAD’lı Aileler 24 Aralık günü
İstanbul’da, Bakırköy Kapalı Kadın
Hapishanesi önünde eylem yaptılar.
“Geleceğimiz İçin Mücadele Eden
Annelerimiz Serbest Bırakılsın” yazılı

bir pankartın açıldığı eylemde, ‘Devrimci Anneler Serbest Bırakılsın’, ‘Ünzile Aras,
Yurdagül Gümüş Serbest Bırakılsın’ sloganları atıldı.
Eylemde bir açıklama yapan Ünzile Araz'ın oğlu ve
aynı zamanda Liseli DevGenç'li olan Mete Kul, annelerinin zorlu mücadelelerinde kendilerini sahiplendiğini, bir yandan da devrimcilik yaptığını söyledi. Faşizmin
devrimcilerin annelerinin de devrimcilik yapmasını hazmedemediğini söyleyen Kul, “Katiller sürüsü
düzendeki anneler gibi onlarda evlat-

larına bağırıp çağıran, onların istediği
gibi anneler yaratmak istiyor” dedi.
Açıklamanın ardından halaylar
ve sloganlarla 45 dakika hapishane
önünde beklendi.
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10 Yıllık AKP İktidarında
27 Bin Çocuk Kaybedildi... AKP'den
Çocuklarımızın Hesabını Soracağız!

A K P ,
daha fazla çocuk yapın, büyütün, olmazsa devlet
korumasına verin diyor. Devlet koruyamazsa sokaklarda yaşamaya mahkum olur. Sokaklar da olmazsa; çocuk
bedeninden daha fazla kâr elde etmek
isteyenlerin eline düşebilir. Yani Erdoğan halktan bir şey istiyorsa bunu
boşuna istemiyordur, mutlak bir çıkarı
ve bir hesabı vardır.
Türkiye'de 4 yılda 27 bin çocuk
kayboldu. Kaybolan 27 bin çocuk,
devleti yönettiğini iddia eden sistemin
gerçekte halka vermediği değerin bir
göstergesidir.
Ülkemizde çocuklara değer verilmediği gibi, kaybolan binlerce çocuğun yanında 62 bin çocuğun da suç
işlediği tespit edilmiş yapılan araştırmalarda. Peki neden çocuklar suç
işliyor? Çocukları suça iten nedenler
nedir? Sonra neden bu çocuklar kayboluyor?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun
(TÜİK) yapmış olduğu araştırmaya
göre 27 bin çocuk kayıp, 84 bin 916
çocuk suça karışmış.
81 ilde yapılan araştırmaya göre
2008-2010 yılları arasında kaybolan
çocuk sayısı 27 bini geçti. Kayıp çocukların 16 bin 289'u kız çocuğu.
Çocuk yetiştirme yurtlarından kaçan çocuk sayısı son 4 yılda 3 bin 277
iken, bunların bin 620'si kız çocuklarıdır.
TÜİK araştırmasına göre, dört
yılda 676 bin 637 çocuk hakkında adli
işlem yapıldı. 2008 yılında 132 bin
592 çocuk, 2009 yılında 151 bin
961 çocuk, 2010 yılında 188 bin 44
ve 2011 yılında 204 bin 40 çocuk polis karakollarına götürüldü.
İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin
ise araştırmalardan çıkan bu sonucun
yalan olduğunu, asıl rakamın daha az
olduğunu söylüyor. Sayı kaç olursa olsun, ortadaki gerçek binlerce kayıp
çocuk, binlerce suç işlemek zorunda

bırakılan çocuk olduğudur. Marifet sayının azlığını açıklamakta değil, bu durumun nasıl
düzeltileceğindedir. Ama
sorunu yaratanların çözmesi mümkün değildir.
Her yıl artan rakamlar da
onu gösteriyor.
AKP, 27 bin çocuğun
hesabını vermelidir.
Erdoğan her fırsatta
üç çocuk yapın demagojisini söylemekten geri
kalmıyor. Peki bunu söylerken halkın
hangi şartlarda yaşadığından haberi
var mı? Halkımız aç bilaç yaşamaktadırlar. Çöplerden yiyecek arayan insanları daha fazla görmeye başlamadık mı? Ya her köşe başında dilenenlerin sayısının her gün arttığını
fark etmiyor muyuz? Bunlar yoksulluğun günden güne arttığını göstermektedir. Peki bu şartlarda hangi
aile çocuğuna sağlıklı ve güvenli bir
gelecek sağlayabilir?
Evet, Erdoğan bunları söylerken
hiç hesap ediyor mu doğan çocuklar
nasıl büyüyecek diye. Erdoğan ve Erdoğan gibi halk düşmanlarının aklında
"Doğurana Allah yardım eder" mantığı vardır. "Çocuk rızkıyla gelir"
düşüncesiyle de pekişince, “Daha
fazla çocuk yapın” demek kolay olur.
Çocuklar için sağlıklı ve güvenli bir
gelecek yaratılmadıkça, bunun koşulları oluşturulmadıkça, sömürü düzenleri devam etsin diye çocuk yapılmasını isterler. Ve bunun sonucu
olarak da çocukların kaybolması ya
da kaçırılması ya da sokaklarda yaşaması AKP'nin umurunda olmaz.
Hiçbir ana baba, çocuklarını
evden kaçsın ya da aç kalsın, hırsızlık yapsın diye doğurmaz. Bunu
yaratan düzendir. Halkı yoksullaştıran da, çocuklarımızı suça iten de bu
düzendir. Yoksulluğu yaratanlardır
asıl suçlu!

AKP 10 yıllık iktidarı süresince
hiçbir çözüm üretmedi... Ürettiği çözümler hep kendi çıkarını daha da büyütmek için oldu. AKP çözüm üretemediği gibi insanları çözümsüzlüğe
sürüklemektedir. Çocuklarımızı suça
iten AKP’ye karşı birlik olmalıyız.
Yoksa çocuklarımızı koruyamayız.
Ortaya çıkan bu sonuçlara bakınca AKP'nin kendinden olmayan hiçbir halkı düşünmediğini açık olarak
görmekteyiz.
1- Her gün artan çocuk kayıplarının yaşandığı bir ülke olmamak, istatistiklerden bilmem kaçıncı ülkeden
sonra ya da önce geldiğimizin açıklanmasını beklemeden bu düzenin yapamadığını ve yapamayacağını biz
yapmalıyız.
2- Halka değer vermenin önemini göstermeliyiz. Çocukların geleceğimiz olduğunu, işin doğurmakla
bitmediğini doğurduktan sonra da
sağlıklı ve güvenli bir geleceği kurmakla sorumlu olduğumuzu AKP'ye
karşı direnerek savunmalıyız.
3- AKP'nin bu düzenine sessiz kalmak ortak olmak demektir, kaybolan,
kaybedilen çocukların hesabını sormak bir görevdir. Sorumluların bu düzende var olması demek daha fazla
yoksulluğun, yozlaşmanın ve daha
fazla çocuk kayıplarının olması demektir.
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Devrimci Gençlik Saldırılarla
Teslim Alınamaz!
Ankara’da ODTÜ’de yapılan
eylemlere yönelik saldırının ardından
21 Aralık’ta düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan Devrimci Mücadelede Mühendis Mimarlar'dan, aynı
zamanda +İVME Dergisi Yayın Kurulu Üyesi, Cem Dursun'un da aralarında bulunduğu öğrenciler 22 Aralık
günü Ankara Adliyesi'ne getirildi.
Devrimci Mücadelede Mühendis
Mimarlar Adliye bahçesinde eylem
yaptılar. Eylemde polisin ODTÜ'de
öğrencilere uyguladığı şiddet ve öğrencilerin faşizm ve emperyalizme karşı
yükselttikleri umudun sesi anlatıldı.
Yaklaşık 30 kişinin katıldığı eylem
sloganlarla bitirilirken; Adliye önünde
halaylarla süren bekleyiş sonrası gözaltına alınan öğrenciler, haklarında
Adli Kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı
kararları verilerek serbest bırakıldılar.

Umudu Büyüten
Dev-Genç’lileri
Susturamazsınız!
İstanbul
Dev-Genç’liler, tutsak Dev-Genç’lilerin serbest bırakılması için her hafta
Salı günü İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi önünde yaptıkları oturma
eylemine 25 Aralık günü devam ettiler.
Tutsak Dev-Genç’lilerin resimlerinin
olduğu “Tutuklu Dev-Genç’liler Serbest
Bırakılsın” pankartı ve “1 Mayısa
Katılmak Parasız Eğitim İstemek, Grup
Yorum Konserine Katılmak, Füze Kalkanına Hayır Demek Suç Değildir”
pankartının açıldığı eylemde, Dilek
Kaya tarafından bir açıklama yapıldı.
AKP’nin her kesime saldırdığını söy-

leyen Kaya, Nebiha Aracı’ya işkence
yapılmasına karşı hastane önünde beklerken gözaltına alınıp tutuklananlar
arasında Dev-Genç’li Berk Ercan ve
Yakup Işıklı’nın da olduğunu söyledi.
Sloganlarla bitirilen eylemde öğrencilerin taleplerini içeren bildiri dağıtımı
da yapıldı.

Çanakkale
Çanakkale Gençlik Derneği, 19-21
Aralık tarihleri arasında “Tutsak DevGenç’liler Serbest Bırakılsın!” talebiyle
İskele Meydanı’nda açlık grevi çadırı
açtı. İlk gün hep birlikte söylenen
direniş türkülerinin, marşların ardından
halaylar kuruldu.
19 Aralık’ta Dev-Genç’lilere saldıran polis 2 Dev-Genç’liyi gözaltına
aldı. Saldırının ardından aynı günün
akşamı yeniden çadır açılarak, halaylar, türküler, marşlar, sloganlar ile kar
yağışı altında ve soğuğa rağmen eyleme devam edildi. 20 Aralık günü 2. kez
saldıran polis Helin Bölek, Hacer
Özcan ve Özgür Hasan Gönenç isimli Dev-Genç’lileri gözaltına aldı. 3. saldırıda ise Özgür Çam ve Erdal Güneş
gözaltına alındı.
Gözaltılar yapılan eylemle protesto
edildi. Yapılan açıklamada, “İşkenceciler saldırdıkça daha da bileniyoruz, adalete olan susamışlığımız artıyor” denildi. 21 Aralık günü tekrar açılan çadıra yine
polis saldırdı. Özgür Hasan Gönenç ve
Erdal Çetin gözaltına alındılar.
Eylem süresince işkenceci polisler
çadıra toplamda 5 kez saldırdılar. Çadır
eylemi, 21 Aralık günü 15 kişinin
katılımıyla yapılan basın açıklamasıyla iradi olarak sonlandırıldı.

Okulları Yıkan,
Hapishaneler Yapan
AKP'nin Sonu Halkın
Elinden Olacak!
25 Aralık günü Liseli Dev-Genç’liler, okulları yıkılmak istenen Şişli
Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin
yaptığı eyleme katıldı. Şişli Endüstri
Meslek Lisesi, Bulgar bir işadamına
satılarak yıkılmak isteniyor. 6 bin
öğrencisi olan bu okul yıkılırsa 6 bin
öğrenci de okuyamayacak; okulun
öğretmenleri de işsiz kalacak. Liseli
Dev-Genç’liler rant peşinde olanlara
karşı okullarını yıktırmak istemeyen
Şişli Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin yanında olacaklarını söylediler.

Sayı: 345

Yürüyüş
30 Aralık
2012

Çocuklarımızı Terlikle
Okula Gitmek Zorunda
Bırakan AKP'den Hesap
Soralım!
Urfa Siverek’te "Terlikle okula
giden çocuk" diye haberlerde verilen
Melek Özgülan'e Valilik tarafından
yapılan göstermelik yardımların ardından Liseli Dev-Genç 24 Aralık günü
yazılı bir açıklama yaptı. "AKP İktidarı
İkiyüzlülüğünü Bu Göstermelik Yardımlarıyla Örtemez!" başlıklı açıklamada, "Madem bu kadar düşünüyor
öğrencileri şimdiye kadar neredeydi
devlet? ...AKP iktidarının TV’lerde
göstermelik iyilikleri çözüm değildir.
Ülkemizde binlerce Melek Özgulanlar
var. Hepsinin tek çözümü vardır o da
AKP'den yardım dilenmek değil, AKP
iktidarının tüm bu adaletsizliğine boyun
eğmeyip mücadele etmektir" denildi.
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Hey Tekstil İşçileri Haklarını almak için Bakırköy Marmara
Forum’da bulunan Mango mağazasını işgal ettiler.

Levent - Kanyon

İşimiz, Onurumuz, Emeğimiz İçin Direniyoruz

Sayı: 345

Yürüyüş
30 Aralık
2012

Direnen işçilerin ortak eyleminde, direnişlerini zaferle sonuçlandırmayı bekleyen Hey Tekstil
işçileri kaldı. Her hafta sonu yapılan
ortak eylem Hey Tekstil işçilerinin
zaferine odaklandı.
İstanbul’da, 22 Aralık günü yine
Taksim Meydan’da toplanan işçiler
“Gasp Edilen Haklarımızı İstiyoruz, Alacağız” pankartı arkasında
yürüyüşe geçtiler. Galatasaray Lisesi
önüne gelindiğinde Hey Tekstil işçisi Zeki Gördeğir basına bir açıklama
yaptı. Direnişlerinin 317. gününde olduklarını, söyleyen Gördeğir, Cansel
Malatyalı gibi, Roseteks, Darkmen,
BEDAŞ işçileri gibi kendilerinin de
kazanacaklarına inandıklarını söyledi.
Gördeğir, zaferlerin direnişle geleceğini vurguladı. İşçilerin oluşturduğu koro, eylemde Çav Bella
marşını söyledi.
Eylemde bir konuşma yapan Av.
Taylan Tanay, amaçladıkları gibi
işçileri bir eylemde birleştirdiklerini
ve işçilerin bu birlikten aldıkları
güçle direnişlerini zaferle sonuçlandırdıklarını söyledi. Tanay gerekirse Akçay Tekstil, Paşabahçe, Şeker Teks işçileri ve daha bir çok direnişi de birleştirerek kazanacaklarını ifade etti.
“Direne Direne Kazanacağız”,
“İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız” sloganları atılan eylem konuşmaların
ardından sona erdi.

Hey Tekstil İşçileri
23 Aralık günü Hey Tekstil işçileri öğle saatlerinde Marmara Forum’da bulunan ve Hey Tekstil ile en
fazla iş yapan Mango mağazasını işgal ettiler. Önce üç işçi girerek mağazanın üçüncü katından pankart astı-
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lar. Ardından diğer işçiler önlük ve
şap-kalarını giyerek mağazayı işgal
ettiler. Güvenlik, mağazada bulunan insanları çıkarıp kepenkleri kapatarak eylemi engellemeye çalıştı.
Fakat dışarıdaki halktan insanlar kepenklerin açılması için tekmelemeye
başladılar.
“İşimiz, Onurumuz, Emeğimiz
İçin Direniyoruz, Hey Tekstil İşçileri”
yazan önlükleri giyen işçiler, “HAKKIMIZI, AYNUR BEKTAŞ’A,
MANGO ve TİMBERLAND’a Yedirmeyeceğiz” dövizleriyle Marmara Forum’un dışına kadar yürüdüler.
Hey Tekstil İşçileri 24 Aralık’ta,
direnişin 319. gününde İstanbul Levent’te bulunan Kanyon AVM önünde toplanarak yine TOBB binasına
yürüdüler. Önleri yine polis barikatıyla kesilen işçiler, sloganlar atarak, TOBB yönetiminin Aynur Bektaş’ı korumak için işçilerin önüne polis barikatları kurduğunu ifade ettiler. Tekrar Kanyon Alışveriş Merkezi’ne kadar yürüyen işçiler, burada eylemlerini sonlandırdılar.
25 Aralık’ta da TOBB önüne
yürüyen işçiler, önlerine kurulan polis barikatına rağmen eylemlerine devam ettiler.
26 Aralık'ta yine TOBB önüne gelen işçiler AKP’nin polisinin barikatı
ile karşılaştılar. Hey Tekstil işçileri
açıklamalarında, haklarımızı gasp
edenlere, direnişimizi duymayanlara, yok sayanlara karşı mücadelelerinin sürdüğünü ifade ettiler.

Kuzu Deri İşçileri
İstanbul Zeytinburnu’da kurulu
bulunan Kuzu Deri’de, sendikaya üye
oldukları için 17 Aralık 2012 tarihinde üç işçi işten atıldı. İşten atılan

Mehmet Şefik Dağ, çalıştığı fabrikanın önünde işine geri alınması
için 19 Aralık günü direnişe başladı.
Direnişin ilk gününde Devrimci İşçi
Hareketi ve direnen Hey Tekstil işçileri de Mehmet Şefik Dağ’ı, direnişini
desteklemek amacıyla ziyaret ettiler.
Devrimci İşçi Hareketi, direnen işçilerin yanında olduklarını açıkladı.

Kırklareli Şekerteks İşçileri
İşçiler, oturma eylemlerinin 6.
haftasında, gasp edilen haklarını
Mustafa Şeker'den istediler. İşçiler
adına konuşan Şeyda Bakar, Mustafa Şeker'e seslenerek, “Haklarımız
olan 3 aylık maaşlarımızı, mesailerimizi ve kıdem tazminatımızı alıncaya kadar buradan sana öfkemizi
haykıracağız. İşçi arkadaşların üzerindeki polis baskısı da bizi haklarımızı aramaktan vazgeçiremeyecektir.” dedi. Açıklamadan sonra
oturma eylemine geçen 15 işçi, haftaya buluşmak üzere eylemi bitirdi.

Zafer Direnen Emekçinin
Olacak!
İstanbul’da, Devrimci İşçi Hareketi, 23 Aralık günü Büro Emekçileri
Sendikası’nda kahvaltı verdi. Hey
Tekstil, BEDAŞ, Darkmen ve Roseteks işçilerinin katıldığı kahvaltıda,
büyük bir masa kuruldu. Kahvaltıdan
sonra, kısaca bir konuşma yapılarak,
hem 16 Aralık konserinin değerlendirmesi yapıldı, hem de direnişler konuşuldu. İki buçuk saat süren kahvaltıya 30 kişi katıldı. Kahvaltı, saz
çalınıp, söylenen türkülerle sonlandırıldı.
İşçiler aynı gün akşamında F
Tipi Film’i izlemeye gittiler.

KAMU EMEKÇİLERİ CEPHESİ
Grevli Toplu Sözleşmeli Sendika Hakkımızı
Gasp Eden AKP İktidarı Şimdi

İŞ GÜVENCEMİZİ GASP ETMEK İSTİYOR
AKP hü kü meti iş gü vencemizi
elimizden almanın hazırlığını yapıyor.
Başbakan Erdoğan belediyelerdeki
sözleşmeli personelin kadroya geçirileceğine dair vaatlerde bulunup
kamu emekçilerini oyalıyor. Çalışma
Bakanı Faruk Çelik ise, Ekim ayında
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda değişiklik yapacaklarını, çalışmaların başladığını açıkladı.
İş gü vencesinin
kaldırılması en basit haliyle;
- 2, 5 milyon kamu emekçisinin
sözleşmeli statü de çalıştırılması,
- Her yıl sözleşmesinin yenilenip
yenilenmeyeceği endişesi yaşatılarak
kölece çalışma koşullarına boyuneğdirilmesi,
- Krediyle aldığımız eve, eşyalara
yarın bir gü n işten çıkarıldığımızda
el konulması,
- Hü kü metlerin değişmesi, izin
kullanmak, hastalanmak, performansımızın yetersiz bulunması ve benzeri
herhangi bir nedenle işimize son verilmesi demektir.
Hü kü met bunun için sadece iş
gü vencemizi kaldırmayacak, ek olarak
performansa dayalı ü cretlendirmeyi,
esnek çalışmayı getirmek istiyor.
2013’te önce pilot bölgelerde esnek
çalışma modelinin ilk adımı atılacak
sonra 2,5 milyon kamu emekçisini
kapsayacak.
Geçen yıl 657 sayılı yasaya “Memurların yü rü ttü kleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca
tespit edilen çalışma saat ve sü releri

ile görev yerlerine bağlı olmaksızın
çalıştırılabilmeleri mü mkü ndü r”
hü kmü eklendi. Böylece esnek çalışmanın yasal olarak alt yapısı hazırlandı.
Esnek çalışma;
- Memurdan daha fazla verim
elde etmek adına yıllardır yaşadığımız, çalıştığımız şehirlerden başka
şehirlere gönderilmemiz, çalıştığımız
iş kolundan başka birimlere aktarılmamız,
- Mesai saatlerinin, mesai gü nlerinin belli olmaması demektir.
Performansa dayalı çalışma;
- Alacağımız maaşın, sözleşmemizin yenilenip yenilenmemesinin
amirlerin iki dudağından çıkacak
söze bağlı olması,
- Aynı işi yapanların statü leri
farklı olduğu için farklı ü cret alması,
- Hastalık, doğum, evlenme, ölü m
gibi izinlerin kısıtlanması,
- “Görevi ihmal, saygısızlık, işe
kayıtsızlık” gibi yoruma dayalı nedenlerle maaş kesintisi, kıdem durdurma, hatta devlet memurluğundan
çıkarılma tehdidi altında sömü rü lmemiz demektir.
“Belirli bir sü rede bitirilmesi gereken işler söz konusu olduğunda
sözleşmeli personel fazla mesai yapacak, tatil gü nlerinde çalışacak.
Bu çalışmalar karşılığında ayrıca
ü cret ödenmeyecek.”
Daha bugü nden Kentsel Dönü şü m
projesinde çalışmak ü zere işe alınacak
150 mü hendis, 75 mimar,
Devlet Memurları Kanunu değişmedi ama son on 75 şehir ve bölge planbir yılda kamuda sözleşmeli çalışanların sayısı 14 cısı, 50 avukat, 30 uzman
binden 214 bine yü kselerek yü zde 1438 oranında arttı. için esnek çalışma
Taşeron işçilerinin sayısı yü zde 2831 oranında artarak hü kü mleri uygulanacak.
17 binden 498 bine ulaştı. KİT'lerde iş gü vencesi ile
Yoksulluk, açlık sıçalışan personel sayısı 136 binden 64 bine, yine güvenceli nırında yaşamamız yetistihdam sayılabilecek kamu işçilerinin sayısı ise 276 miyormuş gibi, iş gü venbinden 156 bine dü ştü . Memur sayısı ise okullarda öğ- cemizin kaldırılması biretmen, hastanelerde hemşire açığına rağmen 2001 ile zim için uzak bir ihtimal
2012 yılları arasında 1 milyon 642 binden 1 milyon 824 olmaktan çıktı. Örneğin
bine yü kseldi. Bu rakamlar bize iktidarın gü vencesiz geçtiğimiz aylarda İzmir
çalışmayı dayatma niyetini gösteriyor.

TÜİK çalışanı BES ü yesi, evlilik iznini kullandığı ay performansı yetersiz
olduğu için işinden atıldı.
Yıllardır Grevli Toplu Sözleşmeli
Sendika Hakkı için mü cadele ediyoruz. AKP, 4688 sayılı yasayı değiştirerek kamu emekçilerinin grev
hakkını elinden aldı. İş gü vencemizi
kaldırmaya hazırlandığı şu dönemde
de alttan alta grev hakkını veririm
ama siz de iş gü vencesi talep etmeyin
demektedir.
Bugü n Grev hakkımızın olmaması
yaşadığımız sorunların da nedenidir.
Örgü tlü olmak gü ç olmak demektir.
Grev hakkını ortadan kaldırmak kamu
emekçilerini savunmasız bırakmaktır.
Grev hakkı örgü tlü lü ğü mü zü n bir
mü cadele ve kazanım aracı haline
gelebilmesi demektir. İktidarlar bizi
açlığa yoksulluğa mahkum ediyorlarsa, esnek, performansa dayalı çalışmayı, taşeronlaştırmayı, iş gü vencemizin ortadan kaldırılmasını, kısaca
haklarımızın gasp edilmesini dü şü nebiliyorlarsa onlara gü ç veren grev
hakkımızın olmamasıdır. Toplu iş
sözleşmesi görü şmelerinde iktidar
haklarımızı tek taraflı belirlemektedir.
Kamu emekçilerinin kendilerini ilgilendiren konularda karar hakkı
yoktur.
İş gü vencemizin kaldırılması, performansa dayalı esnek çalışmanın
getirilmesi siyasi görü şlerimiz ne
olursa olsun, hangi sendikaya ü ye
olursak olalım her birimizin hayatını
etkileyecektir. Hü kü met 2,5 milyon
kamu emekçisinin geleceğiyle oynuyor.
Bizleri beraber çalıştığımız arkadaşlarımızla rekabet içine sokmak
isteyen, gelecek kaygısını en ü st
dü zeyde yaşamamıza neden olan bu
saldırı hepimizedir.
İş gü vencemiz, grev hakkımız ve
onurumuz için mü cadele edelim.
EMEKÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ
Kamu Emekçileri Cephesi

Sayı: 345

Yürüyüş
30 Aralık
2012
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Katilleri Cezalandırılıncaya Kadar
Peşlerindeyiz! Katillerimizle Barışmayacağız,
Hesabını Soracağız!

Sayı: 345

Yürüyüş
30 Aralık
2012
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19-22 Aralık 2000 tarihlerinde
Türkiye’de 20 hapishaneye eş zamanlı
yapılan operasyonda 28 özgür tutsak
katledilmişti. Devlet bu operasyonun
adına “Hayata Dönüş” adını vermişti.
Nasıl bir “Hayata Dönüş” olduğunu
28 tutsağın katledilmesinde gördük.
İstanbul’da, özgür tutsakların anaları, babaları ve yoldaşları 19 Aralık
günü öğle saatlerinde Sağmalcılar
Metrosu’nda bir araya gelerek eski
Bayrampaşa Hapishanesi’ne yürüdüler. Operasyon sırasında Bayrampaşa Hapishanesi’nde 12 devrimci
katledilmişti. 200 kişinin oluşturduğu
Tecrite Karşı Mücadele Platformu
kortejinin en önünde “19-22 Aralık
Şehitleri Ölümsüzdür Hesabını Soracağız!” pankartı bulunurken; arkasında da beyaz başörtülerini bağlayan analar ve ellerinde “19-22 Aralık Katliamını Unutmadık, Unutmayacağız!” pankartı vardı.
“Yaşasın 19- 22 Aralık Direnişimiz!", "Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!", "Katil Devlet Hesap Verecek!”
sloganlarıyla hapishane önüne gelindi.
Hapishane önüne gelindiğinde burada
TKMP adına Esra Çakmak bir açıklama yaptı. Çakmak, “Katliamın
hedef kitlesi, hapishanelerdeki devrimci tutsaklardı” diyerek, amacın,
devrimci tutsakların faşizmin F Tipi
politikasına karşı direnme iradesini
kırmak olduğunu belirtti. Çakmak,
“Saldırı gerçekte tüm topluma, en
başta da kapitalist sisteme ve tekelci
burjuvazinin iktidarına karşı o dönem
daha çok potansiyel bir tehdit oluşturan devrimci, muhalif güçlerin tamamına yönelikti. Bu anlamda hedef
sadece hapishanelerde değil, dışarıda
da yaşamın hücreleştirilmesiydi”
dedi.
Açıklamada Bülent Ecevit’in,
“Cezaevlerine hakim olamazsak IMF
reçetelerini yaşama geçiremeyiz” sözünü hatırlatan Çakmak, “Aradaki
bu ilişkinin fazla yorum gerektirmeyecek kadar açık ve özlü bir ifadesiydi. 19 Aralık unutulmayacak bir

katliam olduğu kadar, kuşkusuz tarihsel bir direniş özelliğine de sahiptir.
"Binbaşım biz yokuz diyerek teslim
bayrağını baştan çekmek yerine direnme yolunu seçtik” dedi.
Açıklamanın ardından Bayrampaşa Hapishanesi’nde katliamı yaşayan Mehmet Güvel 19 Aralıkta
yaşananları anlattı. Güvel, “6 kadın
yoldaşımızı yaktıklarında onların yanık kokuları bizlere geliyordu. Hapishanede bizler bu kinle direndik.”
dedi. Operasyon sırasında ölüm orucu
savaşçılarından Aşur Korkmaz ve
Fırat Tavuk'un operasyon durdurulmasa kendilerini yakacaklarını daha
öncesinden açıkladıklarını söyleyen
Güvel, Fırat Tavuk ve Aşur Korkmaz’ın feda eylemi yaptıkları sırada
askerlerin kurşunlarıyla katledildiğini
söyledi. Güvel, “Bu iki yoldaşımızda
oradaki yoldaşlarının katledilmemesi
için kendilerini feda ettiler. Bizleri
F Tipi hücrelere attıklarında da hiçbirimizi teslim alamdılar. Zaten ilk
şehit verdiğimizde de zaferi biz kazandığımızın belirtisiydi.” dedi.
Bursa Hapishanesi’nde kalan Nihat Göktaş kısa bir konuşma yaptı.
Göktaş, “Saldırı sırasında birçok arkadaşımız çeşitli yerlerinden yaralandılar. Bu saldırılar F Tipi hapishanelerinde devam etti” dedi.
Katliamı yaşayan Veysel Şahin
de, “Çanakkale Hapishanesi’nde de
Fidan Kalşen yoldaşları katledilmesin
diye kendini feda etti. Saldırı sürerken
İlker Babacan, Fahri Sarı ve Sultan
Sarı kurşunlarla atıkları gaz bombaları
ile katledildiler” diyerek, böyle bir
vahşetten sağ çıkmalarını şehitler sayesinde olduğunu vurguladı.
Daha sonra Çağdaş Hukukçular
Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Taylan Tanay söz alarak, devrimcilere
davalar açarak, cezalar vererek, 1922 Aralık’ta yaşamlarını yitirenlerin
mezar taşlarını kırarak katliamın
unutturulamayacağını söyledi. “Bugün tekrar buradayız. Tam 12 yıl
sürdü. 12 yıldır adalet bekliyoruz.

Sadece katledilmedik. Aynı zamanda
adaletsiz de bırakıldık. MGK’da kararı alınan bu katliamının sorumlulardan hiçbiri cezalandırılmadı” diyen
Tanay, 12 yıl sonra orada olmalarının
adaletin peşinde olduklarının kanıtı
olduğunu belirtti.
Grup Yorum üyesi Muharrem
Cengiz yaptığı konuşmada, kendilerinin de 12 yıl önce hapishane önünde
olduğunu söyledi.
Eylem, Grup Yorum ve Kutup
Yıldızı eşliğinde hep bir ağızdan
söylenen “Venseremos ve Çav Bella”
marşların ardından, hapishane önüne
bırakılar karanfillerle eylem sonlandırıldı.

Katliamda Diz Çökmeyen
Devrimciler Halkın Umudu
Olmaya Devam Ediyorlar!
19 Aralık Katliamı'nın yıldönümünde, Halk Cepheliler tarafından
katledilen devrimciler anıldı. İstanbul’da 22 Aralık günü Cebeci Mezarlığı’nda toplanan Halk Cepheliler,
Büyük Direniş’te şehit düşen 122
devrimcinin resmi olan bir pankart
ve “Milyonlar Olup 19 Aralık’ta Katledilen Evlatlarımızın Hesabını Soracağız” pankartını açarak kortej
oluşturdular. “19-22 Aralık Katliamının Hesabını Soracağız”, “Kurtuluş
Kavgada Zafer Cephede” sloganları
atılırken, TAYAD’lı Aileler imzasıyla,
üzerinde Ali Suat Ertosun ve Hikmet
Sami Türk’ün resimleri olan “19
Aralık’ta Evlatlarımızı Diri Diri
Yakan Halk Düşmanı Katillerdir Tanıyın Bunları” yazan dövizler taşındı.
Yürüyüşün ardından, katliamı Çanakkale Hapishanesi’nde yaşayan
Veysel Şahin, bir konuşma yaptı. Şahin, bu tarihin insanlık tarihine bir
vahşet ve bunun yanında bir kahramanlık destanı olarak yazıldığını
söyledi. Daha sonra Halk Cephesi
adına Mehmet Güvel açıklama yaptı.
Güvel, “Bu katliamı devrimcileri,

Bursa

devrim umudunu yok etmek için
yaptılar, karşılarında ölen ama teslim
olmayan devrimcilerin bedenlerinden
yaptıkları barikata çarptılar” dedi.
Çok ağır bedellerin ödendiğini ama
diz çökmediklerini belirten Güvel,
devrimcilerin hala halkın umudu olmaya devam ettiğini vurguladı.
Anma için hapishanelerden gelen
tutsak mektupları TAYAD’lı Aileler
tarafından okundu.
Son olarak Grup Yorum marşlarını
kitleyle beraber söyledi. Şehitlerin
mezarlarına karanfiller bırakılarak
sona eren anmaya 175 kişi katıldı.
19-22 Aralık Katliamı Sorulacak
Hesabımızdır! Katillerden Hesap Soracağız!

İstanbul-Kadıköy
21 Aralık günü Kadıköy İskele
Meydanı’nda, yaptıkları eylemde
devletin katliamcı yüzünü teşhir eden
Halk Cepheliler, diri diri yakılan 6
kadının ve katledilen 28 devrimcinin
hesabını soracaklarını belirttiler.
Eylem yapılan açıklamada, “Bu
katliama karşı milyonları örgütleyerek
mücadele edelim!” denildi.
Açıklamanın ardından Halk Cepheliler, yol boyunca bildiri dağıtımı
yaptılar. Bildiri dağıtımı sırasında
sloganlar ve konuşmalarla 19-22 Aralık katliamı ve bu katliama karşı
gösterilen direniş anlatıldı. 19 kişinin
katıldığı eylemde 1800 bildiri halka
ulaştırıldı.

İstanbul-Okmeydanı
Cepheliler, 23 Aralık günü Okmeydanı’da 19 Aralık direnişini ve
şehit düşen 28 devrimciyi selamladılar. Anadolu Kahvesi’nde yolu molotoflarla trafiğe kesen Cepheliler,
yolun kenarındaki demir parmaklıklara bomba süsü verilmiş pankart
astılar. Halka hitaben yapılan konuşmalarda, 12 yıl önce “Hayata Dönüş”
adı altında yapılan operasyondan ve

Okmeydanı

operasyon sırasında hayatını kaybeden
28 devrimcinin intikamının alınacağından söz edildi. “19–22 Aralık
Katliamı’nın Hesabını Soracağız!
DHKP-C” yazılı pankartı astıktan
sonra molotoflarla Mithatpaşa Caddesi’ni trafiğe keserek, Mahmut Şevket Paşa Sağlık Ocağı önüne gelen
Cepheliler, “Umudun adı DHKP-C",
"Titre Oligarşi Parti-Cephe Geliyor",
"19 Aralık Katliamının Hesabını Soracağız!” sloganları atttılar.
22 Aralık günü Halk Cepheliler
Okmeydanı’nda 19 Aralık katliamı
ile ilgili meşaleli yürüyüş gerçekleştirdiler.
“Mahir, Hüseyin, Ulaş Kurtuluşa
Kadar Savaş!” sloganıyla başlayan
yürüyüş esnasında halka hitaben yapılan konuşmalarda 19 Aralık Katliamı anlatıldı. Sloganların atıldığı
eyleme 34 kişi katıldı.
24 Aralık günü Liseli Dev-Genç'liler Halil Rıfat Paşa (Kaptanpaşa) Lisesi'nde 19 Aralık katliamıyla ilgili
bildiri dağıtımı yaptılar.

İstanbul-1 Mayıs
Halk Cepheliler, 22 Aralık günü
1 Mayıs Mahallesi’nde meşaleli yürüyüş yaptılar. Yürüyüş sırasında akrep adı verilen zırhlı polis aracı köprü
sonunda yolu kapatmak istedi. “Katil
Polis 1 Mayıs’tan Defol” sloganı atılarak işkenceci polis mahalleden kovuldu. AKP’nin işkenceci polisi mahalleden kaçarak uzaklaştı.
Eylem açıklamanın okunmasıyla
devam etti. Açıklamada; 19-22 Aralık
katliamının hesabının unutulmadığı
ifade edilerek, “Aman dilemiyor, yılmıyor ve affetmiyoruz. Milyonlar
olup diri diri yakılan evlatlarımızın
hesabını soracağız” denildi. Eyleme
52 kişi katıldı.

İstanbul-Çayan
Halk Cepheliler 22 Aralık günü
İstanbul’un Çayan Mahallesi’nde

Gazi Mah

“19-22 Aralık Katliamının Hesabını
Soracağız” pankartı ve kızıl bayraklarla eylem yaptılar. Nurtepe Haklar
Derneği önünde toplanan Halk Cepheliler, Sokullu Caddesi’nde yürüdüler. Eyleme 45 kişi katıldı. Eylemin
ardından ateşler yakılıp sloganlar
atılarak halaylar çekildi.

İstanbul-Gazi
22 Aralık günü Gazi Mahallesi’nde Eski Karakol Durağı’nda toplanan Halk Cepheliler “Milyonlar
Olup 19 Aralık’ta Katledilen Evlatlarımızın Hesabını Soracağız” pankartı arkasında yürüyüş yaptılar.
Cemevi önüne gelindiğinde, burada
yapılan açıklamada 19 Aralık katliamının sorumlularından hesap sorulacağı vurgulandı. Açıklamanın ardından 120 kişinin katıldığı eylem
sona erdi.
21 Aralık'ta Gazi Mahallesi’nde
Halk Cepheliler tarafından “19-22
Aralık 2000 Hapishanelerdeki Katliamın Hesabını Soracağız!” yazan
pankartlar Dörtyol, Kıbrıs Caddesi
ve Nalbur Durağı’na asıldı.

Sayı: 345

Yürüyüş
30 Aralık
2012

İstanbul-TAYAD
24 Aralık günü 19-22 Aralık 2000
yılında yapılan katliamda şehit düşen
evlatlarını anmak için TAYAD’lılar
bir anma gerçekleştirdiler. Saygı duruşuyla başlayan anmada günün anlam ve önemini belirten bir konuşma
yapıldı.
Yapılan konuşmada, “Halkı, devrimci-gençliği sindiremedikleri için
tıpkı 19 Aralık’ta evlatlarımızı yaktıkları gibi şimdi tüm halka sokaklarımızda, mahallelerimizde yapılan
her direnişe, kimyasal gazlarla bombalarla saldırıyorlar. 19-22 Aralık’ta
kimyasal gaz kullananlar cezalandırılmadığı için günümüzde de kullanılmaya devam ediliyor. Hitler faşizmi
insanları gaz odalarında öldürüyordu.
Ülkemizdeki faşizm de kimyasal gazı
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her yerde kullanarak Hitler faşizmini
aratmıyor. Onların kimyasal gazları,
tankları, tüfekleri varsa bizimde kahraman evlatlarımız var. Erdallarımız,
İbrahimlerimiz, Hasan Selimlerimiz
katillerin korkusu olmaya devam
edecek!” denildi.
Konuşmanın ardından tutsak olan
devrimci şair-yazar Ümit İlter’in
Anka şiiri okundu. 19-22 Aralık şehitlerini tanıyanlar onlarla birlikte
yaşadıkları anılarını anlattı. Kimi
tutsakken yapılan katliama karşı nasıl
direndiklerini anlattı. Verilen ikramdan sonra anma etkinliği sona erdi.

Adana

Yürüyüş

Halk Cepheliler, 22 Aralık günü
Adana İnönü Parkı’nda bir eylem
yaptılar. “19-22 Aralık 2000’de 28
Devrimciyi Katleden Devlettir, Unutmayacağız Unutturmayacağız” pankartın açıldığı eylemde Hasan Farsak
tarafından bir açıklama yapıldı. Düşünceleri için bugün de direndiklerini
söyleyen Farsak, “19 Aralık’ta katledilen evlatlarımızın hesabını soracağız” dedi.

30 Aralık
2012

Ankara

Sayı: 345

Ankara’da, Halk Cepheliler 19
Aralık günü Sincan F Tipi Hapishanesi önündeydiler. Burada yapılan
açıklamada, “19 Aralık, halkı sevmek
demekti. 19 Aralık, vatanı sevmek
demekti. 19 Aralık, yoldaş sevgisi
demekti. Vatanın bağımsızlığı için,
halk için, yoldaşlarını korumak için
kendini feda etmek demekti” denildi.
Açıklamanın ardından Sincan Hapishanesi önünde yapılan yürüyüşte
“Zafer Yakında” marşı söylenerek
slogan atıldı. Hapishanenin sonunda
yürüyüş bitiminde halay çekildi.
Yürüyüş sonunda otobüslere binilerek Karşıyaka Mezarlığı'na gidilerek, 19-22 Aralık ve Büyük Direniş
şehitlerinin mezarları ziyaret edildi.
19 Aralık'ta feda eylemi yapan İrfan
Ortakçı'nın mezarı başında anma yapıldı. Anmada, Nazım Hikmet'in
“Sıra Neferi” şiiri okundu. 19 Aralık
sürecinin anlatıldığı konuşmanın ardından Ümit İlter'in “Yoldaş Ki” şiiri
de okunarak mezar kızıl karanfillerle
süslendi. Anmadan sonra ölüm orucu
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şehitlerinden Ümüş Şahingöz ve Birsen Hoşver'in mezarları da ziyaret
edildi.
27 kişinin katıldığı eylem sloganlarla bitti.

Çanakkale
22 Aralık günü Çanakkale Gençlik
Derneği üyeleri 19-22 Aralık şehitlerini andılar. Yapılan konuşmanın
ardından tüm devrim şehitleri adına
saygı duruşu yapıldı. Konuşmada
katliamın neden, nasıl yapıldığı anlatıldı ve teslim olmama geleneğine
vurgu yapıldı. Sinevizyon gösteriminin ardından marşlar ve türküler
söylendi. Sohbette direnişin F Tipi
hapishanelerde hala devam ettiği,
emperyalizm ve oligarşinin devrimcileri teslim alamadığı anlatıldı.

İzmir
İzmir’de 19 Aralık günü birçok
saldırıya ve katliama tanıklık etmiş
olan Buca Hapishanesi önünde eylem
yapıldı. Eylemden önce yığınak yapan
polisler, ziyarete gelen ailelerin eylemde yapılan açıklamayı dinlemelerini engellemeye çalıştı. "Milyonlar
Olup 19-22 Aralık’ta Katledilen Evlatlarımızın Hesabını Soracağız" yazılı
pankartın açılması ve sloganlarla eylem başlatıldı.
Polisin tacizlerine, eylemi yaptırmamaya çalışmasına karşılık, “Katil
Polis Hesap Verecek” sloganları atılarak eyleme devam edildi.
Eylemin ardından Gaziemir Mezarlığı'na geçildi. 19 Aralık’ta katliamı
durdurmak için kendini feda eden
Berrin Bıçkılar’ın mezarı başında
anma yapıldı. Polisin tacizi burada
da devam etti. Halk Cepheliler polisin
bütün korkutma çabalarına karşılık
anmaya devam ettiler.
Berrin Bıçkılar’ın hayatı ve mücadeleye katılmasının anlatıldığı yazı
okundu. Güneşin Kızı Berrin şiirinin
ardından, ‘Umudun Zeybeği’ ve ‘Bize
Ölüm Yok’ söylendi. Karanfillerle
süslenen mezarına kızıl bayrak dikildi
ve sloganlarla anma bitirildi..
19 Aralık günü Ege Üniversitesi’nde Dev-Genç’liler Edebiyat Fakültesi’nde “19-22 Aralık’ta Diri Diri
Yakanlardan Hesap Soracağız!” pan-

kartını astılar. Aynı günün gecesi
Dev-Genç’liler Bornova sokaklarını
yazılamalarıyla süslediler. "19-22
Aralık Katliamını Unutmadık Unutturmayacağız", "19 Aralık'ta Diri
Diri Yakanlardan Hesap Sorduk Soracağız", "Katillerden Hesabı DHKC
Soracak", "DHKC\DEV-GENÇ",
"19-22 Aralık’ın Hesabını Sorduk
Soracağız" yazılı, DHKC imzalı 8
tane yazılama yapıldı.
İzmir’de Cepheliler 21 Aralık
günü de Buca’nın Üçkuyular, Dokuzçeşmeler ve Kuruçeşme bölgelerine “19-22 Aralık Katliamı'nın
Hesabını Soracağız, Cephe”, “Umudun Adı DHKP-C” yazan 4 adet yazılama yaptı.
20 Aralık günü Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Hazırlık Fakültesi’nde
“19-22 Aralık’ın Hesabını Sorduk
Soracağız” pankartı asıldı.
17 ve 18 Aralık günlerinde DevGenç’liler tarafından Ege Üniversitesi'nde masa açılarak 150 bildiri dağıtıldı. Aynı günlerde Dokuz Eylül
Üniversitesi’nde de açılan masada
100 bildiri dağıtıldı.
19 Aralık gecesi ise Cepheliler,
Doğançay Mahallesi'nde yazılama
yaparak 19-22 Aralık hapishaneler
katliamını hatırlattı. "19 Aralık’ı
Unutmadık Unutturmayacağız”, “19
Aralık’ın Hesabını Sorduk Soracağız”, “Katillerden Hesabı DHKC Soracak”, “Umudun Adı DHKP-C”,
“Mahir’den Dayı’ya Sürüyor Bu
Kavga”, “Öndere Selam Savaşa Devam” yazılamaları yapıldı.
22 Aralık günü Genel-İş binasında
19-22 Aralık şehitleri anıldı. Tüm devrim şehitleri için yapılan 1 dakikalık
saygı duruşuyla başlatıldı. Konuşmaların ardından, devrimci tutsak, şair
Ümit İlter’in ‘Umut Yağmuru’ adlı
şiiri seslendirildi. Şiirden sonra 19-22
Çanakkale

İzmir

Tekirdağ

Aralık katliam günlerini anlatan görüntülerin yer aldığı, katliamın tanıklarının konuşmalarının da olduğu ‘O
Günün Hikâyesi’ adlı belgesel gösterimi
yapıldı. Gösterim sırasında öfke ve
duygulu anlar birlikte yaşandı.
10 dakikalık aranın ardından İzmir
Halk Cephesi’nin hazırlamış olduğu
‘Canım Feda’ kitabından uyarlanan
‘Feda’ adlı tiyatro gösterisi sergilendi.
Tiyatro gösteriminin ardından Grup
Günışığı eşliğinde marşlar söylendi.
Anmaya 65 kişi katıldı.

Tipi Film’in fragmanının gösterimiyle
son buldu.

Tekirdağ

19 Aralık akşamı Dersim’de Cepheliler, Yeni Mahalle, Esentepe, Alibaba mahallelerinde yazılama yaptılar.
Her mahallede 5’er tane “19-22 Aralık
Katliamının Hesabını Soracağız”,
“Yaşasın 19-22 Aralık Hapishaneler
Direnişimiz” sloganlarıyla, “Milyonları Örgütleyeceğiz”, “DHKC”,
“DHKP-C” yazılamaları yapıldı.
19 Aralık günü Dersim Halk Cephesi Fidan Kalşen’in mezarını ziyaret
etti. “Devrim Şehitleri Ölümsüzdür",
"Milyonlar Olup 19 Aralık Katliamının Hesabını Soracağız” sloganlarının yazılı olduğu pankartlar açıldı.
Mezarlığın bulunduğu yolun karla
kaplı olmasına rağmen Halk Cepheliler mezarlığa yürüyüp, saygı duruşu
ile anmaya başladı. Saygı duruşunun
ardından yapılan açıklama ile katliamın nasıl gerçekleştirildiği, tutsakların yarattığı direniş geleneğini,
28 devrimci tutsağı katledenlerden
hesap sorulacağı dile getirildi. Ümit
İlter’in “Geldiler” şiirinin okunmasından sonra “Kahramanlar Ölmez
Halk Yenilmez, Bize ölüm Yok”
marşları ve Düşenlere türküsü hep
birlikte söylendi. Marşlar söylendikten
sonra 14 kişinin katıldığı anma sloganlarla bitirildi.

Tekirdağ Gençlik Komitesi tarafından 19 Aralık 2012 tarihinde Namık Kemal Üniversitesi önünde 19
Aralık katliamını protesto etmek için
eylem yapıldı. Eylemde, 19 Aralık
katliamının devlet tarafından devrimci
tutsakların iradesinin teslim alınması
amacıyla yapıldığı ve suçluların yargılanmadığı, aksine tutsakların onlarca
yıla varan cezalara çarptırıldıkları
vurgulandı.
Ayrıca eyleme destek veren Çağdaş Hukukçular Derneği’nden Engin
Gökoğlu bir konuşma yaparak süreçle
ilgili bilgi verdi. Eyleme TKP, EMEP,
Gençlik Muhalefeti, Yurtsever Gençlik ve Eğitim-Sen Tekirdağ Şubesi
destek verdi.

Çorum
Çorum'da 21 Aralık günü 19 Aralık 2000'de şehit düşen devrimciler
için bir anma programı gerçekleştirildi. Saygı duruşunun ardından DevGenç'liler, 19 Aralık 2000'de neler
yaşandığını ve katliamın kimler tarafından nasıl gerçekleştirildiğini anlattılar. Sonrasında katliamın nasıl
gerçekleştiğini anlatan bir sinevizyon
gösterimi izlendi. Ayrıca ODTÜ'deki
devrimcilere yönelik saldırılar konuşuldu. Sonrasında Dev-Genç'liler
tarafından “Hücredeki Adalı” şiiri
okundu. 27 kişinin katıldığı anma F

Antalya
Halk Cepheliler, 22 Aralık günü
19-22 Aralık hapishaneler katliamını
protesto etmek için Halk Bankası
önünden Attalos Meydanı’na kadar
meşaleli yürüyüş yaptılar. Eyleme
DHF'de katıldı. Yapılan eylem halkın
adaleti için hesap sorma çağrısıyla
sona erdi.

Dersim

Malatya
18 Aralık günü Malatya’da 1922 Aralık hapishaneler katliamının
yıl dönümünde anma yapıldı. Anmada

Ankara

Ölüm Orucu Şehidi Feride Harman'ın
ailesi katliamda yaşananları, direnişi
ve kendi yaşadıklarını anlattılar. Harman ailesi kızları Feride Harman’ın
mücadelesindeki kararlılığı yoldaşlarına anlattı. 18 kişinin katıldığı
anma türküler ve marşların söylenmesi ve katillerden hesap sorma çağrısıyla sona erdi.

Erzincan
Erzincan Gençlik Derneği Girişimi, 21 Aralık günü Erzincan’da
bir panel düzenledi. Devrimcilere
yapılan katliam anlatılarak, hesabının
sorulacağı belirtildi. Yapılan açıklamalardan sonra marşlar ve sinevizyon
gösterimiyle süren panele 25 kişi
katıldı. Etkinlik, şiirlerin okunmasından sonra helva ve çay dağıtımıyla
sona erdi.

Yürüyüş

Samsun

30 Aralık
2012

Sayı: 345

Samsun Halk Cepheliler, Karadeniz Özgürlükler Derneği’nde yaptıkları anmayla 19 Aralık katliamında
şehit düşenleri ve direnişi selamladı.
22 Aralık günü yapılan anmada 19
Aralık katliamını anlatan bir yazı
okundu. "Bir Ceza İstiyorum" ve
"Zafere Dair" şiirlerinin okunduğu
programda adalet özlemi ve bunun
için bedel ödemenin gerektiği vurgulandı. 19 Aralık şehitlerinin hayatları okunarak anılarının bağımsızlık
ve sosyalizm mücadelesine ışık tutacağı anlatıldı. Bayrampaşa Hapishanesi'nde diri diri yakılan altı kadın
Şefinur, Özlem, Yazgülü, Gülser,
Seyhan ve Nilüfer'e ilişkin bir yazı
okunarak "O bir avuç kömür bizim
andımızdır, o bir avuç kömür katillerden sorulacak hesabımızdır" denildi.
Katliamı anlatan sinevizyon gösteriminin ardından sözü sanatçı Ercan
Aydın aldı. Aydın “Bugün burada
anlatılanlar bile 19 Aralık operasyonu
ve 2000 Ölüm Orucu Direnişi süre-
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cinde yaşanan zulmü anlatmaya yetmez. Her anlamda saldırıyorlar, Grup
Yorum üyelerine saldırıyorlar, derneklerimizi gece yarıları basıp talan
ediyorlar. En son F Tipi Film'i engellemeye çalıştılar, sansür uyguladılar. Demek ki bizler doğru yoldayız.
Bu zulme karşı direneceğiz, örgütleneceğiz." diyerek mücadelenin gerekliliğini vurguladı. Ardından anma
marşlarla sonra erdi.

ÇHD - Ankara Şubesi
Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şubesi, Ankara Adliyesi önünde
basın açıklaması yaptı.
Açıklamada, 19 Aralık Hapishane
katliamı bir kez daha lanetlenerek,
F Tipi hapishanelerde tecrit kaldırılana
ve katliamcılar hesap verene kadar
mücadele edilmeye devam edileceği
vurgulandı.

Bursa
Sayı: 345

Yürüyüş
30 Aralık
2012

21 Aralık günü, Bursa Kent Meydanı’nda Halk Cepheliler 19 Aralık
katliamının 12. yıldönümünde eylem
yaparak katliamı anlattılar. Eylemde
Şüheda Avcı tarafından bir açıklama
yapıldı. Avcı, devrimci iradenin katliam ve sonrasında nasıl zafer kazandığını anlattı. “Seyhan Doğan’ın
kömürleşmiş bedeni aklımızdan hiç
çıkmadı” diyen Avcı, katilleri asla
affetmeyeceklerini vurguladı.
“Milyon Olup 19 Aralık’ın Hesabını Soracağız” pankartı açılan eylemde, “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur, 19 Aralığın Hesabını Soracağız” dövizleri taşındı. Slayt gösterimi yapılan anmada şiirler okundu
ve Bize Ölüm Yok, Diri Diri Yaktılar
ve Direnç Çiçeği marşları söylendi.
32 kişinin katıldığı anma sonrası
toplu bir şekilde F Tipi Film izlenmeye gidildi.

Muğla
22 Aralık'ta yapılan anma saygı
duruşuyla başladı. Konuşmaların ardından katliam görüntüleri izletildi
ve üzerine sohbet edildi. Ümit İlter’in
Umut Yağmuru kitabından şiirler
okundu. Faşizme karşı direnme kültürü ve devrimci iradenin vurgulandığı
bir buçuk saat süren anma 19-22
Aralık katliamı ile ilgili basın açık-
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lamasına çağrı ile son buldu.
23 Aralık günü de Muğla Sınırsızlık Meydanı'nda 23 kişinin katılımıyla eylem yapıldı.

Halkın Hukuk Bürosu
HHB, 26 Aralık tarihinde "19
Aralık ‘Hayata Dönüş’ Katliamın
Sorumlularını Gizlemeye Çalışan
Savcı Ali İhsan Demirel’in Suçları”
“Katliamın Sorumlularını Gizlemeye Çalışan Herkes Katliamın Ortağıdır” başlığıyla yazılı bir açıklama
yaptı.
Açıklamada, Bayrampaşa Hapishanesi'ndeki katliamdan sorumlu
olanların yargılandığı davanın soruşturmasını yürüten Savcı Ali İhsan
DEMİREL hakkında görevi kötüye
kullanmaktan suç duyurusunda bulundukları belirtildi. HHB'nin suç
duyurusu sonucunda dava açıldı.

HHB: "Ali İhsan Demirel’in
Tespit Ettiğimiz Suçları" Diyerek
Suçları Şöyle Sıraladı:
"Birçok soruşturma dosyasını tek
dosyada birleştirip, haklarında suç
duyurusu yapılmasına rağmen siyasi
sorumlular Bülent ECEVİT, Hikmet
Sami Türk, Sadettin Tantan hakkında
fezleke hazırlayıp meclise yollamamak;
Olay yerinde keşif yapmamak;
Operasyona katıldıkları belli olan
Zeki Bingöl, Aytaç Yalman, Ferzan
Çitici, Fikret Ünalan, Cezaevi 1 ve
2 inci müdürleri, Ankara Jan. Özel
Asayiş Komutanlığı, Bayrampaşa
Cezaevi JÖAK. Koruma Tabur Komutanlığı, Halkalı Jan. Tab. Komutanlığı ve Avrupa yakası Mürettep
Bölük Komutanlığı personelinin tümü
hakkında soruşturma açmamak;
Yargılamanın yapıldığı Bakırköy
13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne eksik
ve yanlış bilgi vermek;
Sekizi Ankara Jandarma Komando
Özel Asayiş Komutanlığı’ndan, 206'sı
Elazığ Komando Birliğinden olan
kişiler hakkında takipsizlik kararı
vermek;
Operasyonun komutanının Engin
HOŞ, Operasyon Komutan Yardımcısının Albay H.İbrahim TÜYSÜZ ,
Ankara Jandarma Komd. Özel Asayiş

Komutanının Yarbay Burhan Ergin,
İstanbul Jandarma Komando Taburu
komutanının ( Halkalı Jandarma Komando Taburu ) Servet Çakır hakkında soruşturma açmamak;
Soruşturma dosyasına bilgi vermeyen, delilleri saklayan, yok eden
kişiler hakkında suç duyurusunda
bulunmamak;
Tutuklu hükümlüler hakkında operasyonun hemen sonrasında dava
açılırken, katliamı yapan kimliği belli
kişiler hakkında dava açmamak"
Hakkında herhangi bir işlem yapılmayan kişi sayısının 930 olduğunu
belirten HHB, "Katliamın üzerini
örtmeye , sorumluları gizlemeye çalışan herkes katliamın suç ortağıdır.
Sorumluların cezalandırılması için
adalet aramaya devam edeceğiz" diyerek bitirdi açıklamasını.

Kadıköy
Çayan

Samsun

Maraş’a Girecek, Şehitlerimizi Anacağız!
Zulme Direnecek, Hesap Soracağız!
Maraş katliamının 34. yılında şehitleri anmak için yapılacak mitinge
katılmak için 22 Aralık akşamı illerden Maraş’a doğru hareket edildi.
İstanbul ve İzmir’den yola çıkan otobüsler Maraş girişine kadar engelleme
ile karşılaşmazken; Ankara, Adana
ve Malatya’dan çıkmak isteyen otobüslere polis tarafından engel olundu.
Ankara’da birkaç saat bekleyişin ardından otobüsler hareket edebildi.
Malatya ve Adana’dan gelecek otobüslere ise izin verilmedi.
16 saatlik yolculuğun ardından
Maraş’a bağlı Narlı İlçesi girişinden
giriş yapan otobüslerin önü, asker ve
polisler, panzerler tarafından kesildi.
Valilik kararı olduğu gerekçesiyle kitlenin Narlı’ya alınmayacağı söylendi.
Bunun üzerine otobüslerden inen kitle;
pankart ve flamalarını açarak ve sloganlar atarak beklemeye başladı. Bekleyiş sırasında kurum yöneticileri,
örgüt temsilcileri ile askerler arasında,
barikatın açılması konusunda sürekli
tartışmalar yaşandı.
Bekleyiş sırasında kitlenin önünde
kurulan barikatta bulunan bir askerin
kitleye sürekli küfürler etmesini fark
eden Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
(PSAKD) Ataşehir Şube Başkanı
Metin Arslan, askeri kitleye teşhir
etti.
Uzun süren bekleyişin sonuç getirmemesi üzerine kitle, Narlı yolunu
trafiğe kapattı. Bunun üzerine robocop
askerler, çevik kuvvet polisi ve panzerler de kitlenin karşısına yığınak
halinde dizildi. Herhangi bir saldırı
ihtimaline karşı kitle de hazırlıklarını
yaptı ve direnmek için ne varsa biriktirmeye, ellerindeki taş ve sopalarla
yol kenarındaki bariyerlere vurarak
beklemeye başladı. Kapatılan yolun

servis yolundan trafiğe açılması ve
süren pazarlıkların hala devam etmesi
üzerine kitle servis yolunun başına
doğru giderek trafiği buradan kesti.
Burada bulunan trafik polisleri ise
arabalarına binerek kaçtılar.
Trafiğin kesilmesi üzerine iki tarafta da uzun araç kuyrukları oluştu.
Bunun üzerine asker ve polislerden
oluşan barikat yolun kesildiği yere
gelerek yolun trafiğe açılması, aksi
takdirde saldırılacağı üzerine anonslar
yaptılar. Kitle ise bu anonslara sloganlarla karşılık verdi. Bu sırada kitlenin içinden bazıları panzerin önüne
yatarak ilerlemesini engelledi. Bunun
üzerine panzer geri çekildi. Bekleyiş
sırasında Devrimci Alevi Komitesi
kitlesi, herhangi bir saldırı anında
direniş için hazırlıklarını tamamlamıştı.
Ancak gerek bazı Alevi kurum
temsilcileri gerekse de diğer siyasetlerden Sosyalist Yeniden Kuruluş
(SYK) ve TKP 1920 ise bu direnişin
içinde yer almayacaklarını söylediler.
PSAKD Genel Başkanı Kemal Bülbül
“Ben cop yemek istemiyorum” diyerek daha baştan tavrını ortaya koymuş oldu. Alevi Bektaşi Federasyonu
(ABF) Genel Başkanı Selahattin Özel
ise elleri cebinde, olan biteni uzaktan
izlemekle yetindi. Cumhurbaşkanı’nın
‘iftar sofrasına’ oturan birinden, direnmesini beklemek de fazla bir beklenti olurdu herhalde. SYK temsilcisi
ile yapılan görüşmede ise tavırlarının
ne olacağı sorulduğunda; “Oturma
eylemi yapacaklarını, herhangi bir
saldırı anında da oturacaklarını” söylediler. DAK temsilcisinin; “Biz direneceğiz” demesi üzerine, oturma
eylemi yapan SYK ve TKP 1920
üyeleri apar topar kenara çekildiler

ve kendi aralarında kısa bir görüşme
sonrası yolun kenarından otobüslere
doğru ilerlediler ve polis karşısındaki
kitleyi yalnız bıraktılar. Mücadele
Birliği ile yapılan görüşmede ise
temsilci; ‘Direneceğiz’ dedi. SYK
ve TKP 1920’nin kaçmasından sonra
polis panzerinden tazyikli ve gazlı
su sıkılarak saldırı başlatıldı. Arkasından da asker ve polisler tarafından
gaz bombaları atılmaya başlandı. Bu
saldırıya Devrimci Alevi Komitesi
ve Mücadele Birliği kitlesi taşlarla
karşılık verdi.
Panzerin, tazyikli suyu özellikle
yolun kenarındaki bayır ve su kanalının kenarında bulunanlara sıkması
sonucu insanlar bayırdan aşağı yuvarlandılar. Yine askerler, gaz bombası
attıkları tüfeklerini kasten kitlenin
üzerine doğru, hedef gözeterek ateşledi ve birçok insanı gaz bombası
ile vurarak yaraladı.
Çatışmanın ardından kitle yolun
kenarında bulunan tarlalık kısımdan
tekrar otobüslerin bulunduğu bölüme
ilerledi. Buraya gelindiğinde, biraz
önce çatışmadan kaçan siyasetlerin
kitlesinin ateş başında ısındığı görüldü.
Çatışma sırasında panzerin sıktığı
su ile yere düşen ve kanala yuvarlananlardan;
-PSAKD Sarıyer Şube Yönetim
Kurulu Üyesi Zeynep Yıldırım’ın,
tazyikli suyun kasten yüzüne sıkılması
sonucu sağ gözünde 2 yırtık ve iki
gözünde de ödem oluşmuş, göz pınarları kurumuştur.
-PSAKD Genel Merkez Yöneticisi
Ali Çiftçi’nin, tazyikli su sebebiyle
yere düşüp kafasını yarması sonucu
alnına 3 dikiş atılmıştır.
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-Ankara Yenimahalle Şube Başkanı Cevahir Canpolat’ın başı yarılmıştır.
Saldırıda yaralananlar hastaneye
kaldırılırken; saldırı sonrası otobüslerin yanında bekleyen kitle, yaralılar
gelene kadar buradan ayrılmayacaklarını söyleyerek halaylarla beklemeye
başladı. Bu sırada saldırı olduğunu
duyan Narlı’nın gençleri, otobüs tutarak Narlı girişine desteğe geldi.
Yaralananların gelmesi ile birlikte
akşam saatlerinde yola çıkıldı.

“Saldırılar Bizi Yıldıramaz,
Seneye Yine Maraş’tayız!”
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34 yıl önce Maraş’ta katledenler,
şimdi de katledilenleri anmak isteyenlere gazlarla, tazyikli suyla saldırarak, katliamlara kimse ses çıkarmasın istiyorlar. Maraş katliamında
katledilenleri anmak isteyen Alevi
örgütlerinin yolu kesilerek, polis tarafından saldırıldı. Saldırı sonucunda
yaralanıp hastaneye kaldırılanlar, geçici körlük yaşayanlar, kafası yarılanlar
oldu. Yaşanan saldırıyla ilgili İstanbul
Okmeydanı Cemevi’nde 25 Aralık’ta
bir basın toplantısı yapıldı.
Devrimci Alevi Komitesi, Hacı
Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Okmeydanı Cemevi, Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği tarafından yapılan
basın toplantısında saldırının Maraş
ile sınırlı kalmadığı, devamında Okmeydanı’da bazı Alevi ailelerin kapılarının işaretlendiği belirtildi.
İlk olarak Fatih Özgür Aydın kurumlar adına hazırlanan basın metnini
okudu. Katletme özgürlüğünün olması, fakat katledilenlerin anma özgürlüğünün olmamasının bir devlet
politikası olduğunu söyleyen Aydın,
devletin Maraş’ta, Çorum’da, Gazi’de, 19 Aralık’ta katlederken “Siz
de yaparsanız, sonunuz böyle olur”
mesajı verdiğini belirtti. Aydın, devletin bedeller ödeyerek kazandıkları
haklarını geri alma derdinde olduğunu
söyleyerek, bunu işkence yaparak
yapmaya çalıştıklarını vurguladı.
Açıklamada 2013’te yine Maraş’ta
olacaklarını ifade eden Aydın, “Saldırılar bizi yıldıramayacak” dedi.
Saldırı sonucu iki gözü de kapanan

Zeynep Yıldırım, “Oraya sadece şehitlerimizi anmaya ve canlarımızı
sahiplenmeye gittik” diyerek söze
başladı. Yıldırım, gözlerinin bir aylık
tedavi ile iyileşeceğini belirtti ve iki
gözünü de kaybetse oraya gitmekten
pişmanlık duymayacağını, 34 yıl
önce katledilenlerden bir farkı olmadığını söyledi. Yıldırım sözlerine,
“Ben yine orada olacağım. Biz orada
olmalıyız, onlara sahip çıkmalıyız.
‘Kerbela yolu bizim yolumuz’ diyorsak; İmam Hüseyin gibi olmalıyız”
diyerek devam etti.
Son olarak Hubyar Sultan Alevi
Kültür Derneği Başkanı Ali Kenanoğlu söz aldı. Kenanoğlu devletin
genel politikasının unutturmaya yönelik olduğunu söyleyerek, bunu ‘artık gitmeyin, anmayın’ dayatmasıyla
yapmaya çalıştığını ifade etti. Kenanoğlu bunları bir kin ve nefretle
hafızalarda tutmayı kendilerinin de
istemediğini ancak bunun sorumluların cezalandırılmasıyla mümkün
olabileceğini söyledi. Kenanoğlu’nun
konuşmasının ardından basın toplantısı sona erdi.

Maraş Katliamını
Unutmadık
Unutturmayacağız!
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
Elazığ Şubesi 23 Aralık tarihinde
Elazığ Hozat Garajı’nda Maraş’ta
katledilenleri anmak ve katliamı
protesto etmek için eylem yaptı.
Katledilenler için yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından
PSAKD Elazığ Şube Başkanı bir
açıklama yaptı. Açıklamada Alevilerin asimilasyona, yasaklamalara
boyun eğmedikleri için katledildikleri
vurgulandı. 30 kişinin katıldığı ve
“Aleviyiz Haklıyız Kazanacağız,
Yaşasın Halkların Kardeşliği” Sloganlarının atıldığı eyleme Halk
Cephesi, Eğitim-Sen Elazığ Şubesi,
EMEP, BDP de destek verdi.

Maraş’ta Katletmek
Serbest Katledenleri
Anmak Yasak!
Afyon'da Halk Cepheliler, 23
Aralık günü Postane önünde Maraş

katliamının yıldönümü sebebiyle basın açıklaması yaptılar. Sloganların
atıldığı eylemde "19 Aralık ve Maraş
Katliamlarını Unutmadık Unutturmayacağız" pankartı taşındı.

İbadet Etmek Hakkımız,
Cemevlerinin Yasal Statüsü
Tanınsın
Devrimci Alevi Komitesi (DAK),
Cemevlerine yasal statü hakkının verilmesi için başlattığı “Cemevi Hakkımızı İstiyoruz” kampanyası kapsamında cemevleri önünde bildiri
dağıtımlarına başladı. İlk olarak 13
Aralık günü Sarıgazi ve Nurtepe Cemevleri önünde yapıldı.
Sarıgazi Cemevi önünde 2 kişiyle
yapılan bildiri dağıtımında 250 bildiri
dağıtıldı. Nurtepe Cemevi önünde
DAK üyesi 2 kişinin yaptığı çalışmada ise 50 bildiri dağıtıldı.

Tantan’ın Hezeyanları Sebepsiz Değil
19 Aralık Katliamının Hesabından Kaçamayacağını Bildiği İçin
Korkuyor
19 Aralık Katliamı’nın sorumlularından biri olan İçişleri eski bakanlarından Sadettin Tantan, geçtiğimiz
günlerde Ülke TV’de çıktığı bir programda akıl ve
izanla bağdaşmayacak açıklamalarda bulundu. Yaptığı
konuşmalarla devrimcilere olan kinini kusmaya devam
etti.
Grup Yorum, Tantan'ın kendilerini hedef göstermesiyle
ilgili olarak 24 Aralık tarihli yazılı bir açıklama yaparak,
"Ne oldu Tantan, neden bu kadar celallendin? Ne oldu
da yalancı dilini Grup Yorum’a kadar uzattın? Niye
yalan söylüyorsun?" diye sordu.

Açıklama, “Senin gücün bize yetmez Tantan, senin gücün bizim türkülerimize yetmez. Güneş balçıkla sıvanmaz, sen bize sıçratmaya çalıştığın o balçıkta boğulursun. Sen ve senin gibiler, bizim türkülerimiz, şarkılarımız, halaylarımız ve düşüncelerimiz karşısında yenilmeye mahkumsunuz. Gerçekler güçlüdür ve hiçbir
zalim gerçeği değiştirme kudretine sahip değildir. Hepiniz
bir hiçsiniz gerçeklerin karşısında. Hezeyanınız bundan,
korkularınız da! Sizi korkutmaya devam edecek türkülerimiz. Türkülerimiz kazanacak…” denilerek bitirildi.

AKP’nin Saldırılarına Karşı Meslek
Örgütlülüklerimizi Direniş
Mevzilerine Dönüştürelim

Halkın Doktoru Sinan Mitil’e
Özgürlük İstiyoruz

Devrimci Mücadelede Mühendis Mimarlar,
TMMOB’ye saldırı yasasına karşı, örgütlenme özgürlüklerine sahip çıkmak için 22 Aralık’ta Şişli AKP
binası önünde eylem yaptı. Eylemde AKP’nin torba
yasayla örgütlülüklerine saldırdığı belirtildi. TMMOB’yi
bitirmeyi amaçlayan bu saldırıya karşı, “Bizler Devrimci
Mücadelede Mühendis-Mimarlar olarak emekten ve
halktan yana bir TMMOB’yi yaşatacağımızı, AKP’nin
örgütlülüğümüze dönük saldırılarına karşı mücadele
edeceğimizi bir kez daha haykırıyor, başta meslektaşlarımız olmak üzere halkımızı yanımızda olmaya çağırıyoruz” denildi.

Devrimci Alevi Komitesi Kermes Düzenledi
1-2 Aralık tarihlerinde Armutlu Cemevi'nde Devrimci
Alevi Komitesi (DAK) tarafından kermes düzenlendi.
Mahalle halkından toplanan el emeği göz nuru ürünlerin
sergilendiği stantların yer aldığı kermes öncesinde mahallede 20 ozalit asıldı, 500 bildiri dağıtıldı, ayrıca afiş
asıldı.
Armutlu halkının verdiği şal, patik, masa örtüsü, havlu,
süs eşyaları, takılar, borcam, kaban, pantolon, oyalar,
hikaye ve boyama kitapları ile DAK'ın kitapları, kolye,
anahtarlık ve Pir Sultan tablosu 2 gün süresince satıldı.

Altınşehir'de Umudun Adı Selamlandı
İstanbul’da, 22 Aralık günü Altınşehir’in Filistin ve
Tokat mahallelerinde umudun
adı selamlandı. Polisin meydanda “Umudun Adı DHKPC” yazılamalarını silmesi, mahalleden, mahalle halkının
beyninden ve yüreklerinden
silmelerini sağlayamayacak.

20 Kasım'da, Antalya Özgürlükler Derneği'ne yönelik
yapılan polis baskınlarında gözaltına alınarak tutuklanan
Dr. Sinan Mitil'le ilgili halk için Sağlık Cephesi
tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.
Mitil'in AKP iktidarının politikalarını kabul etmeyen
bir doktor olduğunun belirtildiği açıklamada, “Dr.
Sinan parası olanın tedavi olduğu, halkın hastane kapılarında öldüğü bir düzen istemiyor. Sağlığın bir avuç
zenginin hakkı olmadığını halkın hakkı olduğunu
savunan halk için Sağlık Cephesinin bir doktorudur
Sinan" denildi.
Halk İçin Sağlık Cephesi, Antalya L Tipi Hapishanesi’nde tutsak olan Sinan Mitil'in serbest bırakılması
için bir kampanya başlattıklarını duyurdu.
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Ankara Polisi Devrimcilerden
Korkusuna Kapı Kapı Dolaşıyor
Ankara’da, AKP'nin komplo ve yalan üretme merkezi
polis, İdilcan Kültür Merkezi ziyaretçilerinden Cem
Ermiş'in okuduğu Ege Lisesi’ne ve ailesine giderek,
yalanlarıyla karalamaya çalıştı. Ege Lisesi’nde “gençleri
bilgilendirme semineri” adı altında devrimcileri karaladı.
Ege Lisesi Müdürü de polisle işbirliği yaparak, gençleri
yasal bir derneğe gittikleri için sorguladı.
Okul öğrencilerinden Cem Ermiş ve Can, okul müdürü tarafından sorguya çekilirken Cem Ermiş'in ailesi
4 sivil polisin tacizine maruz kaldı.
Polis, Cem Ermiş’in annesini de Halk Cephesi’nin
eylemlerine katıldığı için tehdit etti. Ankara Halk
Cephesi, konuyla ilgili 24 Aralık tarihli yazılı bir
açıklama yaparak, “Vatan ve halk sevgisiyle ülkesini
sahiplenen gençleri rahat bırakın! Ailelerimizi yalanlarınızla korkutup kandırmanıza izin vermeyeceğiz!
Yalanlarınız, komplolarınızla devrimcileri vazgeçiremezsiniz!” dedi.

47

Armutlu'da Tekellerin Barınmasına
İzin Vermeyeceğiz!
Cepheliler, 19 Aralık günü AKP işbirlikçisi Ciner
Holding'in Armutlu'ya kurduğu UCZ Market'i yakarak
tahrip etti.
Cepheliler tarafından yapılan açıklamada, "AKP işbirlikçisi Ciner Holding'in kuruluşu olan UCZ Market
mahallemize kurulmak istemiştir. Armutlu ölüm oruçlarına
ev sahipliği yapmış, bedeller ödemiş bir mahalledir. Armutlu'da AKP'nin işbirlikçilerini barındırmayacağız. Defalarca kez uyarmamıza rağmen açılan market yakılarak
cezalandırılmıştır" denildi.

Hırsızlığa Karşı Halk
Komitelerinde Birleşelim
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24 Aralık günü İstanbul Çayan Mahallesi’nde
bulunan Arkadaş Kafe’de hırsızlığa karşı halk toplantısı
yapıldı. Yapılan konuşmalarda “Her gün hırsızlar evlerimize giriyor. Nasıl oluyor da hırsızlar evlerimize giriyor? Hırsızlara karşı birlikte mücadele ederek engel
olabiliriz. Çayan Mahallesi devrimcilerin kurduğu bir
mahalle, bunun için mahallemizi yozlaştırmaya çalışıyorlar. Bizler mahallemizde hırsızlığa karşı birlikte
mücadele ederek sahip çıkacağız.” denildi. Halk toplantısına 35 kişi katıldı.

Burjuvazinin Değil Halkın
Avukatları Olmaya Devam Edeceğiz
Cezalarınız Bunu Engelleyemez
Devrimci tutsakların 3 Ağustos 2008 tarihinde
İstanbul 13. Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen bir duruşmasının bitiminde, tutsakların ring
araçlarına götürülürken saldırıya uğraması üzerine jandarmaya müdahale eden Çağdaş Hukukçular Derneği
(ÇHD) İstanbul Şube Başkanı Av. Taylan Tanay, dernek
üyesi Av. Nazan Yaman ve Av. Oya Aslan’a, jandarmaya
mukavemet, görevi engelleme ve hakaret suçlamasıyla
İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.
Davanın 25 Aralık günü İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında, sadece jandarma
tarafından tutulan tutanaklar göz önüne alınarak, 3
avukata da 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
Avukatlara yönelik bu saldırı tesadüf değildir.
Devletin kendi yasalarıyla, hukuki alanda işkenceye,
hak gasplarına, katliamlara karşı mücadele eden avukatlara yapılan bu saldırıda amaç, mücadeleyi engellemektir.
ÇHD, Mahkeme kararının ardından yaptığı açıklamada, “Bu karar, avukatlık pratiğini jandarmanın,
polisin çizdiği sınıra hapsetmeyi amaçlamaktadır. Hiçbir
cezanın tutsaklara yönelik saldırılara, işkenceye karşı
mücadelemizi engelleyemeyeceğini bir kez daha ilan
ediyoruz” dedi.

48

Tecriti Yenenlerin Sesini Halka Ulaştıralım!
Halk Cepheliler, Taksim’de yaptıkları toplu kitap
satışı ve bildiri dağıtımıyla tecrite yenilmediklerini
haykırdı. “Tecriti Yenenler Anlatıyor” kitabının satıldığı
eylemde sloganlarla, ajitasyonlarla 19 Aralık katliamı
ve tecrit halka anlatıldı.
Katliamın yıldönümü olan 19 Aralık günü Taksim
Tramvay Durağı’nda yapılan toplu kitap satışında 40
Halk Cepheli sloganlar eşliğinde tünele kadar katillerden
hesap sorulacağını haykırdı. Halka yönelik yapılan
sesli konuşmalarda 19 Aralık Hapishaneler katliamının
sorumlularının hala cezalandırılmadığı belirtilerek,
tecrite karşı direnişte 122 şehit verildiği ve tecrite
teslim olunmadığı anlatıldı.
2 saat süren ve 1100 bildirinin dağıtıldığı programda
3 takım kitap satıldı.

Düzenin Beyinlerimizi
Kirletmesime İzin Vermeyelim,
Kendi Seçtiklerimizi İzleyelim
Tekirdağ
Tekirdağ Halk Komitesi tarafından, 20 Kasım günü
Tekirdağ Eğitim-Sen'de “V For Vendetta” filminin gösterimi yapıldı. 11 kişinin katıldığı film gösterimi sonrasında sohbet edildi ve önümüzdeki haftalarda da
film gösterimlerinin devam edeceği belirtildi.

Hatay
Samandağ'ın Tekebaşı Beldesi’nde Tekebaşı Halk
Komitesi tarafından 19 Aralık günü, “V For Vandetta”
gösterildi. Filmden önce Tekebaşı Halk Komitesi tarafından
film gösterimleri, futbol turnuvalarının devrimciler tarafından örgütlendiğinde dayanışmayı geliştirdiği, yozlaşmanın ve ahlaksızlığının önüne geçtiğinden bahsedildi.

Camiye Değil Ranta Karşıyız!
İstanbul’un Güzeltepe Mahallesi’nde 23 Aralık günü
daha önce yeşil alan olan araziye cami yapılmasına
karşı düzenlenen eylemlere 5. haftasında devam edildi.
Her pazar yapılan eylemde Hacı Ethem Okulu
önünde toplanıldı. “Camiye Değil Ranta ve Asimilasyona
Karşıyız” pankartı ile Güzeltepe meydanına yürüyen
mahalle halkı, burada yaptıkları açıklamada, camiye
karşı olmadıklarını, halkın arazisinin oldu bitti ile gasp
edildiğini söylediler.
300 kişinin katıldığı eylem bir saat sürdü. Halkın
kendi sorunlarına sahip
çıkmasından rahatsız
olan polis eylem bitiminde akrep diye tabir
edilen araçları ile kitleyi
taciz etmeye çalıştı. Polis, teşhir edilerek eylem
bitirildi.

Avrupa’da
Şadi Özbolat Tek Tip Elbise
Dayatmasına Karşı
Yalnız Değildir

Halkın Savaşçılarına
İşkence Yapanlar
Şerefsizdir!
Almanya'nın Frankfurt şehrinde 17 Aralık günü, Nebiha Aracı'ya yapılan işkenceleri
protesto etmek ve Aracı'yı sahiplendikleri
için tutuklanan devrimcileri sahiplenmek
için pankart asıldı, yazılama yapıldı.
Frankfurt’taki Türkiye başkonsolosluğunun yan bahçe korkuluklarına 6 metre
uzunluğunda “İşkence Yapmak Şerefsizliktir, Devrimcileri Sahiplenmek Suç Değildir / Halk Cephesi” yazılı bir pankart asılarak; konsolosluk çevresine “Ferhat'ın
Hesabını Soracağız”, “İşkence Yapmak
Şerefsizliktir”,
“Devrimci
Tutsaklar
Onurumuzdur” yazılamaları yapıldı.

Şadi Özbolat 4 Ekim günü başladı tek tip
elbise dayatmasına karşı mücadelesinde sorunun çözülmemesi nedeniyle 10 Aralık’ta süresiz açlık grevine başladı.
21 Aralık günü Bochum istasyonu karşısında
Şadi Özbolat’ın açlık grevine destek çadırı açıldı. Özgürlük Komitesi, Halkın Hukuk ve Yardımlaşma
Merkezi ile Uluslararası Tecritle Mücadele Platformu
(UTMP) her gün saat 10.00 ve 20.00 arası çadır açılacağını
duyurarak, çadır eylemi başlattı. 3 gün içinde 650 bildiri dağıtıldı, 75 imza toplandı.
Avusturya’nın İnnsbruck şehrinde de 21 Aralık günü
Anadolu Kültür Merkezi'nde Şadi Özbolat’a destek
amaçlı, 10 günlük destek açlık grevi başlatıldı.
23 Aralık gününe kadar Anadolu Kültür Merkezi'nde süren destek
eylemi, 24 Aralık'tan başlamak üzere, 28 Aralık’a kadar İnnsbruck şehrinin merkezi olan Museumplatz meydanında kurulan destek açlık grevi çadırında devam edecek.
Beş kişinin sürdürdüğü açlık grevi eyleminde 100 bildiri dağıtıldı
ve imzalar toplandı.

Fransız Emperyalizmi Devrimcileri
Verdiği Cezalarla Yıldıramaz
2008 yılının Haziran ve Ekim aylarında Fransız polisi tarafından düzenlenen iki operasyonda gözaltına
alınan 14 Halk Cepheli'nin yargılandığı davanın duruşması 20 Aralık'ta görüldü. Halk Cepheliler,
polisin engelleme çabalarına
rağmen mahkeme salonuna
girdiler.
Mahkemede yargılanan
Cephelilere 3 yıl ila 7 yıl
arasında değişen hapis cezaları verildi. Fransa Halk
Cephesi Fransız yargısının
siyasi cezalarıyla ilgili bir
açıklama yaparak, "Cepheliler olarak haykırıyoruz: İstediğiniz kadar ceza verin, istediğiniz kadar gözaltına alın, istediğiniz kadar tehdit edin, bizi ıslah edemeyeceksiniz! Bizleri yıldıramayacaksınız! Tek kişi kalsak dahi
haklarımızı savunmaya insanlarımı-

zın yanında olmaya devam edeceğ i z ! "

Sayı: 345

Yürüyüş
30 Aralık
2012

dedi.
Fransa’da, Türkiyeli devrimcilere
verilen onlarca yıllık hapis cezaları 23
Aralık günü Paris'te yapılan basın
açıklaması ile protesto edildi.
Strasbourg Saint Denis'deki
tarihi kemer önünde yapılan
açıklamada Fransız yargısının
faşizme nasıl hizmet ettiğine değinilerek, verilen bu
siyasi kararın devrimcileri
yıldıramayacağını Fransa’nın da bilmesi gerektiği bir kez daha haykırıldı.
Halk Cepheliler duruşma günü mahkemeyi izlemek isteyen ailelere polisin
saldırdığını ve 3 kişiyi gözaltına
aldığını açıklayarak gözaltındakilerin bir an önce serbest bırakılması talebinde bulundu. Gözaltına
alınanlar 23 Aralık günü geç saatlerde
serbest bırakıldı.
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Avusturya - Viyana

İsviçre - Zürih

19-22 Aralık Katliamını Unutmadık
Unutturmayacağız!

Sayı: 345

Yürüyüş
30 Aralık
2012

Avusturya - Viyana

Almanya - Duisburg

Almanya - Bielefeld

22 Aralık günü Avusturya'nın Viyana şehrinde Anadolu Federasyonu
tarafından anma düzenlendi. Anmaya, devrim şehidi Mustafa Bektaş'ın
annesi, TAYAD kurucularından Kezban Bektaş da katıldı.
Halk Cephesi temsilcisinin yaptığı konuşmada “19 Aralık’ı asla ve asla
unutturmayacağız” denildi. Daha
sonra, özgür tutsak Ümit İlter'in
Umut Yağmuru kitabından şiirler
okundu.
Sonra söz TAYAD üyesi Kezban
Bektaş'a verildi. Bir ana olarak bütün
şehitleri kendi evladı olarak gördüğünü belirten Kezban ana, 7 yıllık
ölüm orucu sürecinde neler yaşandığını anmada bulunan insanlarla paylaştı.

Duisburg Aile ve Gençlik Derneği'nde yapılan anma saygı duruşunun
ardından konuşmalarla devam etti.

23 Aralık'ta IBZ salonunda anma
düzenlendi. Anma programı 19-22
Aralık katliamını anlatan sinevizyonun izlenmesiyle başladı. Sinevizyonun ardından bu kez, gençlerimizin dilinden 19-22 Aralık'ta vahşeti dizelere döken bir şiir sunuldu. 19-22
Aralık'ın en çarpıcı anları yansıdı
dizelerde.
Ardından Ahmet Kulaksız'ın sohbeti başladı... O sürecin en yakın tanıklarındandı o... O yüzden can kulağıyla dinledi herkes Kulaksız'ı...
85 kişinin katıldığı anmada Anadolu Federasyonu adına yapılan konuşmada egemen sınıfların her şeyi
unutturmak istediği, buna izin verilmemesi gerektiği vurgulanarak, “Unutmak, tarihsiz, köksüz, geçmişsiz ve geleceksiz kalmaktır. Unutmayacağız. Ve
unutturmayacağız. İşte bu anma da bunun içindir” denildi.
Konuşmaların ardından sahneye
sazları, sözleriyle Bielefeld'den yerel
ozanlar çıktı. 19-22 Aralık'ı, ölüm orucu direnişlerini anlatan türkülerin ardından anma sona erdi.

Avusturya - İnnsbruck
Anadolu Kültür Merkezi'nde 23
Aralık günü 19-22 Aralık katliamı ile
ilgili, 45 kişinin katılımıyla bir anma
yapıldı.

Almanya -Wuppertal
23 Aralık günü Almanya’nın Wuppertal şehrinde anma düzenlendi.
Köln Sanat Atölyesi'nden bir ekibin
hazırladığı şiir sunumu ilgiyle izlendi. Wuppertal Derneği'nin ailelerinin
çocuklarını da katarak hazırladıkları
“Duvar” adlı bir mizansen sunumu
yapıldı. Birlikte yenen yemekten sonra söylenen türküler ve marşlarla
anma sonlandırıldı. Anmaya 90 kişi
katıldı.
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Anadolu Federasyonu adına yapılan konuşmada, 19-22 Aralık katliamı anlatıldıktan sonra, bu katliamlarla Almanya'daki Nazi saldırıları arasındaki benzerlikler vurgulandı.
Dernek bünyesinde kurulan şiir
grubu, konuşmanın ardından 19-22
Aralık'ı anlatan, katliam ve direnişi türkülerle harmanlayan bir dinleti sundu.
Dinletinin ardından 19-22 Aralık
katliamını ve Ümit İlter'in son savunmasını içeren sinevizyon gösterimi
yapıldı.
45 kişinin katıldığı anma töreninde sinevizyon sonrasında ise söz Ahmet Kulaksız'ındı. Bir avuç bile olsak,
şehitlerimize sahip çıkmanın önemini vurgulayarak söze başlayan Kulaksız, direniş sürecinin çarpıcı yönlerini anlattı. Dinleyicilerden gelen çeşitli soruları cevapladı... Ölüm orucu gazilerinden Özkan Güzel ve İhsan Cibelik de o günlere dair yaşadıklarını anlatarak direniş, duyarlılık
ve örgütlenme çağrısı yapıldı. Güzel,
Fırat Tavuk'un feda eylemini anlatırken herkes bu kavganın ne büyük fedakârlıklar ve kahramanlıklarla yürütüldüğüne bir kez daha tanık oldu.
Anma sonunda Bochum'da kurulan Şadi Özbolat'a destek çadırının duyurusu yapılarak, çadırın sahiplenilmesi çağrısı yapıldı.

Almanya - Köln
25 Aralık günü Köln Sanat Atölyesi'nde anma düzenlendi. Anma
devrim şehitleri için saygı duruşuyla
başladı. Ardından 19-22 Aralık katliamının ve 7 yıl süren büyük direnişin tarihsel önemi üzerine bir açıklama okundu ve sinevizyon gösterimi
yapıldı. Sinevizyonda Özgür Tutsak
Ümit İlter’in, 19-22 Aralık Katliamı

Davasında son duruşmada okuduğu
savunma görüntüsü ve sesi katılımcıları etkiledi.
Daha sonra Canan ve Zehra Kulaksız’ın babası Ahmet Kulaksız'la bir
söyleşi yapıldı. Köln Sanat Atölyesi
şiir ekibinin sunumunun ardından
türküler söylendi. Verilen yemekten
sonra 65 kişinin katıldığı program
sonlandırıldı.

Almanya - Mannheim
Ahmet Kulaksız’ın konuk olarak
katıldığı, Anadolu Federasyonu'nun
düzenlediği anma şiirli bir sunumla
başladı. Saygı duruşunun ardından bir
konuşma yapıldı. Okunan şiirler ve
söylenen türkülerin ardından sinevizyon gösterimi yapıldı.
Ahmet Kulaksız'da söz alarak,
direniş sürecini anlattı. Ahmet Kulaksız’ın kitaplarını imzaladığı anmaya toplamda 90 kişi katıldı. Anmada ayrıca Bochum cezaevinde tek
tip elbiseye karşı süresiz açlık gre-

vinde olan Şadi Özbolat’la dayanışma çağrısı yapılırken, Grup Yorum’un
koordinatörlüğünü yaptığı F Tipi
Film’e hep birlikte gitme kararı alındı.

Almanya - Stuttgart
Stuttgart Halk Kültür Evi'nde 23
Aralık günü anma düzenledi. Saygı
duruşuyla başlayan anmada 19-22
Aralık’ta Bayrampaşa Hapishanesi’nde katledilen Fırat Tavuk’un “Bir
Mevsim” adlı şiiri okundu. İki konuşmacı tarafından verilen seminer
bölümünde Büyük Direniş özetlendi.
Direniş hakkında hazırlanan sinevizyon izleyenler tarafından ilgiyle karşılandı. 80 kişinin katıldığı anma, verilen yemek ve dağıtılan helvalarla son
buldu.

İsviçre
İsviçre'nin Zürih şehrinde Halk
Cepheliler, 22 Aralık günü 19-22
Aralık hapishaneler katliamını bir

yürüyüş düzenleyerek protesto ettiler.

Yunanistan
Yunanistan’ın başkenti Atina’da
19-22 Aralık’ta Hapishaneler katliamının yıl dönümü nedeniyle Halk
Cepheliler tarafından bir anma yapıldı.
22 Aralık günü yapılan anma ölüm
orucunda şehit düşen 122 kahraman
nezdinde tüm devrim şehitleri için yapılan saygı duruşu ile başlatıldı.
Yunan solundan temsilcilerin de
katıldığı anmada konuşmalar yapıldı.
Yunanlı şair yazar Vangelis Sokakis,
Nazım Hikmet’ten “Ben Yanmasam
Sen Yanmasan Nasıl Çıkar Karanlıklar Aydınlığa” şiirini okudu, katliamı kınadığını ve her zaman direnenlerin yanında olduğunu belirtti.
Kısa şiir dinletisinin ardından, hep
birlikte marşlar ve türküler söylendi.
Hazırlanan hapishaneler katliamı ile ilgili sinevizyon gösterildi. Verilen yemeğin ardından anma bitirildi.
Sayı: 345

Halkımızın Umudu, Sesi Soluğu Olmaya Devam Edeceğiz

Bursa

İstanbul
21 Aralık günü İstanbul’da, Liseli Dev-Genç’liler Gürsel Mahallesi’nde Yürüyüş dergisi dağıtımını
yaptılar. 4 saat boyunca yapılan dergi dağıtımında evlere girip sohbet edilerek 10 dergi ve 30 adet “AKP Zulmüne Direneceğiz, Milyonları Örgütleyeceğiz” kampanya bildirileri
halka ulaştırıldı.
Liseli Dev-Genç’liler 23 Aralık
günü de Kartal’da Yürüyüş dağıtımını
yaptılar. Dergi içeriği hakkında konuşmaların yapıldığı 2 saatlik çalışma sırasında 30 dergi dağıtıldı.

İzmir
14 Aralık günü Yamanlar Mahallesi’nde yapılan çalışma ile 39 dergi
halka ulaştırıldı.
16 Aralık günü Menemen semti-

ne giden 11 Halk Cepheli gün boyu
Menemen’in mahallelerinde, kondularında ve halk pazarında gerçeğin sesi
Yürüyüş dergisinin tanıtımını yaptı.
Kalabalık bir şekilde sokaklara dağılan kırmızı önlükleriyle soğuk havaya karşın coşkuyla dergilerinin tanıtımını yapan Halk Cepheliler mahalle halkının ilgisiyle karşılaştı. Günün sonunda 111 dergi halka ulaştırıldı.
21 Aralık günü Yamanlar’a 23
Aralık günü Güzeltepe’ye giden Yürüyüş okurları, İstanbul Yenibosna’da
Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yönelik silahlı eylemin neden yapıldığını ve Ferhat Gerçek’in kaybolan gömleğini anlattılar. Bu ülkede adaletin olmadığını dile getiren mahalle
halkından biri aynen Grup Yorum’un
şarkısında da olduğu gibi, “Adalet
yoksa yaşamak ne ki” diyerek adalete olan özlemini dile getirdi.

Bursa
Bursa’nın Gemlik ilçesinde 19
Aralık günü Yürüyüş dergisinin tanıtımı ve dağıtımı yapıldı. 3 dergi oku-

runun yaptığı çalışmada Dereboyu
Caddesi, Orhangazi Caddesi, Yeşilova Mahallesi ve esnaflar dolaşıldı.
Gemlik esnafları ile yapılan sohbetlerde Yürüyüş dergisinin halkın dergisi olduğu, halkın yoksulluğunun, açlığının, acılarının ve yaşadıkları tüm
sorunlarının kaynağının bu sistem
ve emperyalizm olduğu ve AKP gibi
Amerikan uşaklarının bu sistemin
bekçiliğini ve taşeronluğunu yaptığı
anlatıldı. Yapılan dergi tanıtımında 23
dergi halka ulaştırıldı.
Bursa’nın Teleferik Akçağlayan
Mahallesi’nde 20 Aralık günü 3 Yürüyüş okurunun katıldığı, 3 saat süren
çalışmada 40 adet dergi halka ulaştırıldı.

Yürüyüş
30 Aralık
2012

Dersim
Yürüyüş dergisi Dersim merkezde yapılan ev çalışması ve kafelerdeki
dağıtımla halka ulaştırıldı. Yoksul
halkın sesi olduğunun vurgulandığı,
halkın yaşadıklarının ve sorunlarımızın çözümünün yazılı olduğu anlatılan dağıtımda bir buçuk saat içerisinde 50 dergi halka ulaştırıldı.
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AVRUPA’dakiBİZ

Patri̇otlar Karşılığında Şadi̇ Özbolat ve
Türki̇yeli̇ Devri̇mci̇ler Tecri̇t Edi̇li̇yor!
Alman emperyalizminin
Türkiyeli devrimcileri yasaklaması, tecrit etmesi, baskı altında tutması nedensiz değildir.
Birincisi; Alman emperyalizmi sınıfsal bakmaktadır,
devrimcileri baş düşmanı olarak görmektedir. Emperyalistler Marksist-Leninist devrimci örgütleri gücü ne olursa olsun her zaman baş düşmanı olarak görür.
İkincisi; Türkiye ile olan
askeri ve ekonomik çıkarlarıdır.
Üçüncüsü; Türkiyelilere uyguladığı ırkçı ve asimilasyon politikalarının önünde devrimcileri engel olarak görmesidir.
Askeri olarak işbirliğine en iyi örnek Almanlarla yapılan Patriot anlaşmasıdır. Suriye bahane edilerek
Maraş, Adıyaman, Gaziantep'e Alman
patriotları yerleştirilecek.
Almanya, dünyanın en çok silah
satan 3. ülkesi. Türkiye’nin en çok silah satın aldığı ülke Almanya.
Almanya’nın en çok silah sattığı
ülkeler listesinde ise Türkiye 2. sırada geliyor.
Türkiye'de emperyalist şirketlerin
toplamı 26 bin 175'tir. Bu şirketlerin
4 bin 408’i Alman şirketidir.
Almanya bu rakam ile birinci sırayı alıyor.
Ülkemiz emperyalizme göbekten
bağımlıdır diyoruz bunun nedeni emperyalistler ile olan ilişkilerdir. Türkiye faşizminin tercih şansı yoktur. Bu
bizim gibi emperyalizme göbekten bağımlı olan bütün ülkeler için geçerlidir. Örneğin bunu son olarak Yunanistan örneğinde yaşadık. Bir yandan
Yunanistan'ın krizini tartışıyorlar,
Avrupa'yı Yunanistan ekonomisinin
batırdığını söylüyorlar. Almanya Yunanistan'a sanki lütufta bulunurmuşcasına (Yunanistan'ı bu duruma emperyalistlerin politikları getirmiştir)

Bu kar için ülkeleri işgal ediyorlar, bölüyorlar, böldüklerini birbirine karşı savaştırıyorlar. Ve her iki tarafa da
silahı onlar satıyorlar.
2009
Temmuz
ayında Almanya ile
Türkiye arasında 2,5
milyon Euroluk bir anlaşma imzalandı. “Yeni
Tip Denizaltı Projesi”
adıyla yapılan anlaşma
gereğince Türkiye, 6
adet 214 sınıfı denizaltıyı Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda inşa ediyor. Denizaltıları teslim
etme tarihi 2015.
2010 Nisan’ında ise Türk Silahlı
Kuvvetleri (TSK) ile Almanya arasında tank alım sözleşmesi imzalandı. Bu anlaşmaya göre Türkiye Almanya’dan, tanesi 1 milyon Euro’ya
56 tane tank aldı. Daha öncesinde de
300 milyon Euroluk Leopard II A4
tank almıştı Türkiye.
Türkiye silah satışlarında Almanya'nın 2. en büyük müşterisi, Yunanistan birinci.
Almanya hem Türkiye’ye hem
de Yunanistan’a silah satıyor. Ve en
büyük parayı bu iki ülkeden kazanıyor. Emperyalizm, silah ticareti üzerinden kazandığı parayı kaybetmemek
için, savaşları tetikler. Bizzat kendisi başlatır, işgal eder, katleder.
Sattıkları silahların, savaş uçaklarının, tankların... belirli bir hizmet
süresi var. Ayrıca ve daha da önemlisi alınan savaş araçları bir süre sonra eskiyor. Çünkü silah üretimiyle pazarını genişleten emperyalizm, bu
pazarı kaybetmemek için silah teknolojisini sürekli geliştiriyor, yeniliyor. Yeni sömürge ülkelere sattığı silahların hemen yeni bir modelini
üretiyor ve bir dahakine onu satıyor.
Bu da silah satışında bir süreklilik anlamına geliyor.

Alman Emperyalizmi
Türkiye İle İşbirliğini
Yükseltiyor,
Karşılığında Türkiyeli
Devrimcileri
Hapishanelerinde Tecrit
Ediyor, Tek Tip Elbise
Dayatmasını Uyguluyor
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borç para veriyorlar. Hemen ardından
benden silah almaya devam edeceksin diyor. "Paramız yok" sözlerini dinlemiyor ve zorla silahlarını satıyor Yunanistan'a. Bu örnek bizim için de geçerlidir. Silah satan ülkeler, silahın nerelerde kullanılıp, nerelerde kullanılmayacağını belirleyecek kadar her
şeyin denetimine sahiptir ülkemizde.
Alman emperyalizmi, Türkiye
oligarşisi ile özellikle silah pazarı üzerinden ilişki yürütüyor. İki ülkenin ilişkilerini, silah pazarı belirliyor.
Öncelikle ülkelerin silah pazarından aldıkları payları görelim. İsveç’te bulunan Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü
(SIPRI), 2006-2010 yılları arasındaki uluslararası silah satışları hakkında bir çalışma yapmış. SIPRI’nın
verdiği bilgilere göre; dünyanın en
çok silah satan ülkesi ABD. ABD, silah pazarının %30’una sahip. Ardından %23’le Rusya ve %11’le Almanya geliyor.
Dünyanın en çok silah satın alan
ülkesi ise Hindistan. Türkiye ise bu
listede 14. sırada yer alıyor.
SIPRI’nın verdiği bilgilere göre
Türkiye, 2008-2009 yıllarında silah alımına 1 milyar 253 milyon dolar harcadı. NATO rakamlarına göre ise,
2008 yılında Türkiye 11.5 milyar
Euro askeri harcama yaptı. Emperyalizm için savaş ticari bir sektördür.

Patriotlar Karşılığında
Şadi Özbolat ve
Türkiyeli Devrimciler
Tecrit Ediliyor!
Almanya Türkiye ilişkileri şu an
en güzel günlerini geçiriyor. İşbirlikçilikleri Ortadoğu halkının kanı
üzerinde şu an. Suriye halkını, İran'ı,
Lübnan'ı, Filistin'i teslim almak amaçlı Gaziantep, Adıyaman, Maraş'a patriotlar yerleştirildi. Alman askerimiz
eksik kalmıştı bir, 400 adet onlardan
gönderdiler.
Türkiye faşizmi, Ortadoğu halkının kanını emmek, canını almak
amaçlı kurulan patriotlara, radar üslerine izin veriyor. Peki bunun karşığında ne isteyebilir? Onun öyle çok
fazla bir şey isteme hakkı yoktur. Ama
Amerika ile ilişkisini Avrupa'ya karşı dönem dönem koz olarak kullanıyor. Türkiye'nin istediği şudur; ülkendeki devrimcileri yok edeceksin.
Bu Alman emperyalizminin de işine geliyor, çünkü onun da politikalarını uygulamasının önünde engel
devrimciler. Bu yüzden Türkiyeli
devrimcileri kanıta gerek dahi duymadan, gösterilen hiçbir tanığı kabul
etmeyerek tutukluyor.
Eğer ki Türkiye ile Almanya arasında ciddi bir anlaşma yapılacaksa ve
Başbakan Almanya'ya geliyorsa devrimcilere yönelik bir operasyon düzenleniyor.
Devrimcilere yönelik baskıların

ikinci nedeni ise Alman Devleti'nin
Türkiyelilere, müslüman halklara yönelik ırkçı politikalarının önünde
devrimcileri görmesidir.
Bir yıl içinde binlerce ırkçı saldırı
oluyor. Polis evi yakılan insanımıza sahip çıkacağı yerde, evini yakanı serbest
bırakıyor sarhoş olduğu gerekçesiyle.
Evi yanan aileye ise “evinde bir kova
su bulundur” diyor çözüm olarak.
Alman Anayasayı Koruma Örgütü'nün bizzat desteği ile insanlarımız
katlediliyor.
Almanya Fedaral Meclisi'nde bizzat ırkçılık bir devlet politikası olarak
savunuluyor. Sürekli ırkçılığı meşrulaştıran yeni yasalar çıkarılıyor.
Belediyelerde, okullarda, hastanelerde sürekli ırkçı uygulamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Bir devlet politikası olarak devam ediyor ırkçılık.
Asimile olun, bizim istediğimiz gibi
çalışın diyorlar özünde.
İşte bu politikaları teşhir ettiği, halkımızı buna karşı örgütlemeye çalıştığı için devrimcileri sindirmek istiyor. Politikalarını kimsenin sesi çıkmadan hayata geçirmek istiyor. Önünde bir engel kalmasın istiyor.
Şadi Özbolat bu işbirliğinin sonucunda tutuklanmıştır. Ellerinde
"terör" adına hiç bir delil olmamasına rağmen tutuklandı.Tecrit altında tutuluyor. 1 yıl boyunca dergisi, kitapları verilmedi. Yakın bir akrabası olduğu için avukat olarak atadığı kişi
kabul edilmedi. Görüşlerine en yakın
akrabaları, çocuk yaştadaki yeğenle-

ri dahi örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle alınmadı. Şimdi Tek Tip Elbise dayatıyorlar. Yıldırmak için, teslim almak için her yolu deniyorlar.
Şadi Özbolat TEK TİP ELBİSE
DAYATMASINA KARŞI AÇLIK
GREVİNDE. Direnişine 10 Aralık
tarihinde başladı ve şu anda zorla müdahale ile tehdit ediliyor. Alman
Devleti örgütlü bir halk istemiyor karşısında, bunun en önemli silahı olarak da tecriti görüyor. Ama biz nasıl
direniriz, bunu bilmiyor.

Sonuç olarak:
1- Almanya, devrimcileri Türkiye ile
askeri ve ekonomik işbirliğinin sonucu olarak tutukluyor, baskı uyguluyor.
2- Alman Devleti bütün ırkçı politikalarını engelsiz hayata geçirmek
için devrimcileri susturmak istiyor.
3- Bu işbirliğini teşhir etmeliyiz.
Patriotlar karşılığında Şadi Özbolat'ın
tecrit edilmesini, tek tip elbise giydirilmesini istiyor Türkiye oligarşisi.
4- Şadi Özbolat hapishane idaresi tarafından zorla müdahale ile tehdit ediliyor.
5- Alman emperyalizmine sakın
güvenmeyin! Emperyalistler için devrimciler her zaman yok edilmesi gereken baş düşmandır. Çıkarları için
Şadi'nin canının bir önemi yoktur, ortada 400 asker ve patriotlar var.
Şadi Özbolat’a Sahip Çıkalım!
Emperyalistlerin bu oyunlarını boşa
çıkaralım!
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Kolektif Üretimin Başarısı da Kolektif Olarak Kutlanmalıdır
Almanya'nın Berlin şehrinde 23 Aralık günü F Tipi
Film'in Berlin galası için gelen oyuncu ve yönetmenler
Yorum Kültür Evi'nde kahvaltıya davet edildi. Kahvaltıya katılan İnan Altın, Hüseyin Karabey, Reis Çelik, Fırat Tanış, Gizem Karabey ve M. İlker Altınay ile F Tipi
Film ve Berlin galası üzerine sohbetler edildi.
Köln şehrinde ise F Tipi Film'in tanıtımı yapıldı.
Köln’ün çeşitli mahallelerinde afişleme yapıldı ve el ilanları dağıtıldı. Tek tek esnaflara gidildi ve filmin içeriği
hakkında bilgi verildi ve filme gidilmesi yönünde çağrıda bulunuldu.
27 Aralık 2012’de Köln Cinedom’da gösterime girilecek olan F Tipi Film’in tanıtımı Türkler’in yoğun yaşadığı Köln Ehrenfeld, Mülheim, Nippes, Kalk’ta yapıldı.
Belçika'da ise 17 Aralık günü sırasıyla: Hasselt ken-

tinde, istasyon çıkışındaki duraklara, panolara ve kahvehanelere afişler asılırken, geçen Türkiyeliler’e el ilanı dağıtıldı. Ayrıca Liege şehrinde çarşı içindeki esnaflar dolaşılarak film tanıtımı yapıldı ve film afişleri asıldı.
21 Aralık günü Genk’te devlet hastanesinin olduğu kısım ve park bölgelerine afişler asıldı. Ayrıca uzun süredir direnişte olan Ford işçilerine ziyaret gerçekleştirildi.
Daha sonra Haselt şehrindeki üniversite çevresinde
afişlemeler yapıldı. Beringen şehrinde afişler asıldı, esnaflara film anlatıldı ve film broşürleri bırakıldı.
Genk şehrinde Türkiyeli esnafların bulunduğu bir caddede esnaflar gezilip afişler asıldı. Ayrıca Verviers bölgesinde kahvelere marketlere afişler asılarak galaya davetler yapıldı.
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Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
5 Ocak-11 Ocak
Amasya Gümüşhacıköy doğumlu olan
Özlem, 27 yaşındaydı. Lise yıllarında devrimci düşüncelerle tanıştı. Özgür Karadeniz ve Samsun Mücadele gazetesi bürolarında çalıştı. 1995 Şubat’ında DHKP-C
davasından tutuklandı. Ulucanlar HapisÖzlem TÜRK hanesi’ndeyken 1996 Ölüm Orucu Direnişi’nde ikinci ekipte yer aldı. 2000’de F Tipleri saldırısına karşı Büyük Direnişte de büyük bir ısrar ve
kararlılıkla kızıl bandını kuşanarak ölümsüzleşti. Kütahya Hapishanesi 7. Ölüm Orucu Ekibi’ndeydi; 11 Ocak 2003
tarihinde Ankara Numune Hastanesi’nde Mengele artıklarının işkenceleri altında şehit düştü.

Cemal UÇAN

1970’li yılların sonunda mücadeleye
katıldı. Cunta döneminde uzun süre tutsak
kaldı. Tutsaklığının ardından İstanbul’da
mücadelesini sürdürürken, yakalandığı
hastalık sonucu 10 Ocak 1993’te aramızdan ayrıldı.

DÜZELTME
Yürüyüş’ün 344. sayısında yitirdiklerimiz adlı köşede devrim şehitlerinden
Turgut İçpınar’ın resminin yerine
Turgut İpçioğlu’nun resmi yanlışlıkla
konulmuştur. Düzeltir ailesinden, yoldaşTurgut İÇPINAR
larından ve okurlarımızdan özür dileriz.

Anıları Mirasımız
Yoldaşları Serdar Demirel’i Anlatıyor:
“HAPİSHANELERİN SOĞUK YÜZÜNE
İNEN BİR TOKATTI SANKİ SERDAR”
1992'de tutuklanıp Malatya Hapishanesi'ne götürüldüm. Daha önce hapishanede kalmamıştım ancak duyduğum bazı isimler vardı. Bunlardan biriydi Serdar Demirel. Adana'daki SDB faaliyetleriyle sohbetlere konu oluyorlardı. Birkaç gün sonra iç görüşe çıkacağımız söylendi.
Serdar'la da orada tanıştık. Sarışındı ve kemerli bir burnu vardı. Karadenizli sandım önce. Sonra Çankırılı olduğunu öğrendim.
... O bana uzun uzun Adana'yı soruyordu... Hareketli ve espriliydi. Sanki yıllardır tanışıyor gibiydik ve ben hemen üzerimdeki çekingenliği attım.
Temsilcimizdi Serdar ve haftada birkaç gün karşılaşma
imkanımız oluyordu. Yaşanan sıkıntıları dinler ve hapishane idaresiyle bunların çözümü yönünde görüşürdü. Bu
kısa zaman dilimlerinde canlı sohbetler başlardı hemen.
Konuşmayı sevdiğinden herkese diyecek bir şeyleri
olurdu mutlaka. Hele de takılmaları.
... Hapishanelerin soğuk yüzüne inen bir tokattı san-

SÖZ: “ ‘Ya Düşünce Değişikliği Ya Ölüm'
İkilemi Karşısında Onuru Seçtim..."
Serdar Demirel
3 Eylül 1964 Çankırı doğumludur. Yeni
Levent Lisesi'nde öğrenciyken devrimcilerle
iç içeydi. Direnişlerde, boykotlarda yer
aldı... 1989'da örgütlü bir Devrimci Sol’cu
oldu. Daha sonra Silahlı Devrimci Birlikler’de
yer aldı. 1991 Haziran’ında tutsak düştü.
Serdar DEMİREL Son 5 yılını Sincan F Tipi’nin hücrelerinde
geçiren Serdar Demirel, 12. Ölüm Orucu Ekibi direnişçisi olarak başlamıştı. Açlığının 200’lü günlerinde
zorla müdahale politikasına karşı, direnme hakkını savunmak için bedenini tutuşturdu. Revire kaldırılan Serdar,
7 Ocak 2006’da zorla “tıbbi” müdahaleyle katledildi. Direnişin 121. şehidiydi.
KAYIP
İTÜ İnşaat Fakültesi sıralarındayken
devrim mücadelesine katıldı. O, yaptığı her
işi tam yapanlardandı; hızla gelişti. Teorik
olarak DEV-GENÇ’in yetkin kadrolarından biriydi. Aynı zamanda DEV-GENÇ’in
Ali EFEOĞLU ilk silahlı gruplarında yer alanlardan da biri
oldu. İşkenceciler karşısında bir direnişçiydi; gözaltılarında
işkencecilere ifade vermedi. Kardeşi Ayhan Efeoğlu 6 Ekim
1992’de gözaltına alınıp kaybedildi ve o yılmaksızın mücadeleye devam etti. 5 Ocak 1994’te polis tarafından gözaltına alınıp kaybedildi. Onu yıldıramayanlar, işkence tezgahlarında yenemeyenler, katledip kaybettiler.
İstanbul Kuştepe Lisesi’nde mücadeleye
başladı. Lisede faşist işgalin kırılmasında
önemli rol oynadı. Ocak 1978’de İstanbul
Mecidiyeköy’de faşistler tarafından katledildi.

Mehmet TEPE
ki Serdar. Neşesi, canlılığı ve militanlığıyla bizlere örnek
olmuş ve tüm arkadaşların sevgisini kazanmıştı. Hapishane personeli de saygı duyuyor ve bunu dile getiriyordu. Kimileri yardım istiyorlardı ondan; "İdare, sizin söylediklerinizi dikkate alıyor, bizi dinleyen kim, oturduğumuz
yerin camını bile takmıyorlar, sen söylersen belki takarlar"... İlgilenir, yol yöntem sunardı böyle durumlarda.
... Mahkemelerimiz genelde aynı güne denk gelirdi ve
marşlarla, türkülerle 7-8 kişi DGM'ye doğru yol alırdık. Temel Cingöz Davası diye bilinirdi Serdarlar’ın davası... Dost
ve düşman tarafından yakından izlenirdi. Davaları sonuçlanıp da Serdar'a müebbet ağır hapis cezası verilince salon dışındaki polisler "geçmiş olsun" diyerek birbirleriyle kucaklaşmışlardı. Artık Serdarlar'ın eli onlara dokunmayacaktı, öyle düşünüyorlardı.
... 13 yıl sonra duydum ki, Fidan Kalşen Ölüm Orucu
Ekibi yürüyüşçüleri arasında yerini almış Serdarımız. Farklı hapishanelerdeydik ama uzandım öptüm kızıl bantlı alnını. Coşku dolu satırlarıyla yürüyüşüne ortak etti bizleri. Bir gün duyduk ki, açlığının 243. gününde zorla müdahale etmişler ve kalbi atmaz olmuş...
Yıllarını çalmak istediler ama başaramadılar. Unutturmak istediler uğruna yıllarını verdiği değerlerini. Unutturamadılar. Menzile vardı Serdarımız.

