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Dersim’de 24 MKP Gerillası Teslim Oldu!

MKP Teslimiyeti Gerekçelerle
Meşrulaştırıyor!

AKP’nin Sansür Saldırısına Karşı
“F Tipi Film’e 5 Kişi Götürüyorum”
Kampanyasına Katılarak
5 Kişi Götürelim!
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HALKIMIZ

İdeolojik Savrulma ve Uzlaşmacılık
Dünyada Kol Geziyor!
Teslimiyetçiliğe Karşı Mücadeleyi
Yükseltelim, Savaşı Büyütelim

Yoksulluk
Asgari Ücret:
Açlık Sınırı:
Sınırı:
774 TL
1061 TL
3 Bin 351 TL

AKP Milyonlarca İnsanımızı
Asgari Ücretin de Altında
Ölüme Mahkum Ediyor!
AKP, 2013 yılı asgari ücret rakamlarını belirledi. 739 lira olan asgari ücret 2013 yılının ilk 6 ayı
için net 774 lira, ikinci altı ay için 804 lira olacak.

DİSK-AR’ın son hesaplamalarına göre açlık sınırının Kasım 2012 itibariyle 1061 TL, yoksulluk
sınırının ise 3 bin 351 TL seviyesinde olduğunu
belirten DİSK Genel Başkanı Erol EKİCİ, evli, eşi
çalışmayan bir işçinin asgari geçim indirimi ile eline geçen paranın ise yalnızca 773 TL olduğunu
hatırlattı.
Açlık sınırının 1061 lira olduğu ülkemizde asgari ücretin, açlık sınırının altında tespit edilmesi
milyonlarca insanımızın ölüme mahkum edilmesi
demektir. Ki, milyonlarca işçi asgari ücretin de altında çalışıyor.
Bu, milyonlarca işçinin ölüme mahkum edilmesidir.
İşte pembe tablolar çizerek halkı aldatan
AKP’nin yarattığı Türkiye’de halkın içinde bulunduğu durum:
Türkiye’de evini yeteri kadar ısıtamayan ve
yeni bir elbise alamayanların oranı yüzde 36. Bu
rakam ülke nüfusuna göre 26 milyon kişi yapıyor.
Halkımızın yüzde 87’si yani 63 milyon kişi tatil
yapamıyor.
İki günde bir et, tavuk ya da balık içeren yemek

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

yiyemeyenlerin oranını yüzde 60 yani 44 milyon
kişidir.
Milyon dolarlık lüks konutlar, dünyanın en lüks
otelleri, alışveriş merkezleri yapılıyor. Diğer taraftan nüfusun yüzde 40’ının kendi evi yok. O lüks
konutlarda yoksul halkın payına sadece asgari
ücretin de altında köle gibi çalıştırılmak ve iş cinayetlerinde ölmek düşüyor.
AKP kişi başına düşen milli gelirin 13 bin dolar
olduğunu söylüyor. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) verilerine göre, 2011’de Türkiye’de en yoksul
yüzde 20 ile en zengi n yüzde 20 arası nda 8 kat
gel i r farkı ol uştu. En yüksek gelire sahip yüzde
20’lik gruptakiler toplam gelirden yüzde 46, 7 pay alırken, en düşük gelire sahip yoksulların toplam gelirden
aldığı pay yüzde 5, 8 oldu. Nüfusun en yoksul

yüzde 20'nin aldığı aylık ücret 218 lira.
Şu çok açık 218 liralık gelirle başkalarının
yardımına muhtaç olmadan hiç kimse yaşayamaz.
Bu AKP’nin halka açlık zulmüdür.
Halkımız, çalışan biziz, üreten biziz, açlığa
mahkum edilen de biziz. Bu bizim kaderimiz
değil!
Açlık zulmüne boyun eğmeyin!
Emeğimizi gasp edenlerden, bizi açlıkla ölüme
mahkum edenlerden hesap soralım....
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Ö ğretmenimiz
KAHRAMANLAR
ÖZEL SEÇİLMİŞ İNSANLAR
DEĞİLDİR!
KAHRAMAN OLMAK İÇİN
HALKINI VE VATANINI
SEVMEK YETERLİDİR!
MUTLULUK
VATANI UĞRUNA
DÖVÜŞEBİLMEKTİR!

Gerisi Hayat...
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savaşacak, savaştıracak
zaferi kazanacağız!
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Savaşacağız, Savaştıracağız
Zaferi Kazanacağız!
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Alternatifi Parti-Cephe’dir:
Parti-Cephe, beynini
emperyalizme teslim
etmediği için tek alternatiftir!
Teslimiyetçiliğe Karşı
Mücadeleyi Yükseltelim,
Savaşı Büyütelim!
DHKC Basın Bürosu: Star
TV açıklayacak!
Devrimcileri alacağınız hangi
ihaleler için karalıyor
katliamlara zemin
hazırlıyorsunuz
AKP’nin “Sansür” saldırısına
karşı ‘F Tipi Film’i
sahiplenelim
F Tipi Film katledilen
devrimci tutsakların sesidir,
sahip çıkalım!
Devrimci Okul: Sömürüden
Nefret Edin-3
Cephe’nin 1 Yılı: Direnerek,
örgütlenerek, devrimciler
değerlerimizle umudu
büyütüyoruz!

Tutuklamalar
Milyonları
Örgütlememizi
Engelleyemez!
Ev Hapsi ve
Tutuklamalara
Karşı
Cevahir AVM
Önünde 3 Günlük
Çadır Eylemindeyiz
Yer: Cevahir AVM
Önü
Saat: 12.00
Tarih: 9 Ocak
Çarşamba

34
35

devrimcilik’ değil düzene
dönen reformizmdir!
AKP’nin “Bir Ekmek Bir
Battaniye” kampanyası
direnen Suriye halkına
rüşvettir!
Devrimci İşçi Hareketi:
Tek talep ve sonuna
kadar mücadele
TAYAD: Geleceğimiz
için mücadele eden
annelerimiz serbest
bırakılsın!

44 Emek Haber: Hak
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Ülkemizde Gençlik

50 Avrupa’da Yürüyüş:

37 Gençlikten Haberler:
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gasplarına, emek
sömürüsüne karşı tek
silahımız birliğimizdir
İş güvencemiz
geleceğimizdir! Sahip
çıkacağız! Milyonları
örgütleyeceğiz!
2012 Direniş ve zaferle
geçti, 2013’te de
kavgayı ve umudu
büyüteceğiz!
Cepphe’den Haberler...
AKP'nin zulmüne karşı
milyonları
örgütleyeceğiz

Parasız eğitim hakkımızı
alıncaya kadar mücadele
edeceğiz!
Faşizmin
tutuklamalarına,
işkencelerine rağmen;
yüz binleri alanlara
taşıyoruz!
Devrimci Memur
Hareketi: İş güvencemiz
ve grev hakkımız için 19
Ocak’ta Ankara’da
meclis önündeyiz!

19-22 Aralık katliamı
sorulacak hesabımızdır

52 Yitirdiklerimiz...
54 Halkın Hukuk

55

Bürosu:19 Aralık
‘Hayata Dönüş’
katliamın sorumlularını
gizlemeye çalışan savcı
Ali İhsan Demirel’in
suçları
Öğretmenimiz:
Kahramanlar özel
seçilmiş insanlar
değildir!

Şadi Özbolat Yalnız Değildir!
Şadi Özbolat Tek Tip Elbiseye ve Tecrite Karşı Süresiz Açlık Grevinde!
Aşağıdaki Numaraları Arayarak, Şadi Özbolat’a Karşı Uygulanan Tek Tip Elbise
Dayatmasını Kabul Etmediğimizi ve Bu Uygulamanın Kaldırılması Gerektiğini Söyleyelim!
Arayacağımız Numaralar;
Justizministerium des Landes NRW
Herr Thomas Kutschaty
Martin-Luther-Platz 40
40212 Düsseldorf
Telefon (+49 211 8792-0), Fax (+49 211 8792-456)
HAPİSHANE BİLGİLERİ;
Justizvollzugsanstalt Bochum
Tel: 0234 9558-0 Fax: 0234 503316
E-Mail: poststelle@jva-bochum.nrw.de .
ADRES;
Şadi Özpolat

JVA Bochum Krümmede 3
44791 Bochum Germany
Şadi N. Özbolat :
• Tutuklama: 19.05.2010 Fransa
• Almanya’ya iade: 12.07.2010
• Dava süresi 12.05.2011’de
09.02.2012(9 ay)
• Aldığı ceza: 6 yıl, bunun 4 yılını
yatması gerekiyor > daha 1 yıl 5 ay
yatması gerekiyor
ceza sonrası Fransa’ya iade
edilecektir.

ANADOLU İHTİLALİNİN ÖNCÜSÜ
VE İKTİDARIN TEK ALTERNATİFİ BİZİZ!

Halkı Birleştirecek, Örgütlenecek,
Savaşacak, Savaştıracak
Zaferi Kazanacağız!
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nadolu ihtilalinin öncüsü ve iktidarın tek alternatifi
CEPHE'dir. Çünkü;
Toprakta, tohumda hakça" diyerek
kavgaya girişen, Selçuklu devletinin sonunu getiren Baba İshaklar,
Baba İlyaslar’dan gelmiştir.
nadolu ihtilalinin öncüsü ve iktidarın tek alternatifi
CEPHE’dir. Çünkü;
eyh Bedreddin ve onunla birlikte savaşan, Börklüce Mustafa,
Torlak Kemal'dir. "Yarin yanağından
gayrı her şeyde, her yerde hep beraber" diyerek Osmanlı'ya ecel terleri
döktürürken yepyeni bir dünyanın ortakça yaşamın kapılarını açmıştır.
nadolu ihtilalinin öncüsü ve iktidarın tek alternatifi
CEPHE’dir. Çünkü;
üzyıllar öncesinden "ferman padişahın, dağlar bizimdir" diyerek zalime başkaldıran ve bunun için
dağları dost bilen, boyun eğmeyi değil, isyanı seçen Dadaloğlu'dur Cephe.
nadolu ihtilalinin öncüsü ve iktidarın tek alternatifi
CEPHE’dir. Çünkü;
ızır Paşa kendisiyle canı için pazarlık yapmaya çalışırken "Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan" diyen Pir Sultan'dır. İnancı için
ölümü kucaklamanın ta yüzyıllar önceki bir örneğidir.
nadolu ihtilalinin öncüsü ve iktidarın tek alternatifi
CEPHE’dir. Çünkü;
nternasyonalizmi THKP-C'den
bugüne tarihi boyunca somut
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pratik M-L bir politika olarak hayata geçirmiştir.
nadolu ihtilalinin öncüsü ve iktidarın tek alternatifi
CEPHE’dir. Çünkü;
HKP-C'den, Devrimci-Sol'a...
Devrimci Sol'dan bugünlere Efraim Elrom eyleminden beri özellikle Ortadoğu halkları ile emperyalizm ve siyonizme karşı dayanışma temelinde yürüttüğü kampanya ve eylemlerle Türkiye halklarının, ezilen
dünya halklarına karşı beslediği sıcak,
dost, içten duygu ve düşüncelerin siyasi olarak ifade edilen gücü olmuştur. Filistin, Ortadoğu, Asya, Latin
Amerika ve Afrika halklarının bilinen
hemen tüm ulusal, sosyal kurtuluş hareketleri fiili politik eylemlerle desteklenmiş, halkların kardeşlik duygularını güçlendirmeye çalışmıştır.
nadolu ihtilalinin öncüsü ve iktidarın tek alternatifi
CEPHE’dir. Çünkü;
mperyalizm dünyanın neresinde
ezilen halklardan birisine saldırıya geçse Cephe ve kadroları bu saldırın acılarını yüreklerinde duymuşlar, kendi halklarının acısı olarak algılamıştır. Tavırsız kalmamış, sözde
savunucusu gibi davranmamış, devrimci şiddet eylemlerinden, protesto
gösterilerine kadar farklı birçok mücadele biçimini hayata geçirerek, enternasyonalizmin Türkiye toprağında
hiçbir zaman yok olmamasını, gelişip
güçlendirilmesinin sağlamış bunun adı
olmuştur.
nadolu ihtilalinin öncüsü ve iktidarın tek alternatifi
CEPHE’dir. Çünkü;
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osyalizm cephesindeki karşı-devrimci girişimlere ve darbelere
karşı- örneğin Romanya- dünya ve
ülke ölçeğinde M-L tavrını, enternasyonalist dayanışmanın ender örneklerinden birini sergilemiş, önderlik etmiştir. Sosyalizmi, MarksizmLeninizmi savunmada yalnız, tek başına kalmış ama buna rağmen "Yaşananlar revizyonist politikaların iflasıdır, sosyalizmin sorunları sosyalizm içerisinde çözülecektir" diyerek
tek başına da kalsa sosyalizmi savunma onuruna sahip olmuştur. "Maceracı", "sekter" nitelemelerine, bir de
"Don Kişot"luk eklenirken Cephe
ideolojik sağlamlığıyla direnmiş, bu
saldırılar karşısında halka duyduğu
güvenle yalnız kalmayı göze almıştır.
Ancak, bugünden yarını kurmaya
hazır olanlar yalnız kalmayı göze
alabilirler... İşte Cephe bunu göze almıştır. Cephe yarını kuracak tek güç
olmuştur.
nadolu ihtilalinin öncüsü ve iktidarın tek alternatifi
CEPHE’dir. Çünkü;
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991 Körfez Savaşı döneminde tereddütsüz sürdürdüğü enternasyonalist destek ve dayanışma eylemleriyle, dünya ve Ortadoğu halklarının
haklı olarak büyük sempatisini toplamış, onlarla sıcak köprüler kurmuştur.
Bu süreçte alınan tavrın önemi, ulusal
ve halk kurtuluş savaşları ve sosyalizm
mücadelesi açısından tarihsel, öğretici olmuştur. Kılı kırk yaran "olmaz"lar
üzerine matematik hesaplar yapan
oportünizmin tersine, en açık, en çıplak haliyle devrimin, halkların, sosyalizmin saflarında yer almıştır.
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nadolu ihtilalinin öncüsü ve iktidarın tek alternatifi
CEPHE’dir. Çünkü;
arihi boyunca evrensel boyutları yanında kendi özgün siyasi
kimliğine, ayırt edici karakteristik
devrimci niteliğine ulaşmış, Türkiye
halklarının bilincinde bir Cepheli
imajı oluşturmuştur. Yüzlerce devrim
şehidiyle, binlerce Cepheli’nin önderliğiyle bütünleşerek özverili, gözüpek mücadelesiyle Cephe halkımızla kaynaşmış, bütünleşmiş ve
kökleşmiş bir halk hareketi olmuştur.
Aynı zamanda örgütlenmesini, sadece belirli bir sınıfa değil, tüm halk
kitlelerine dayandırmıştır.
nadolu ihtilalinin öncüsü ve iktidarın tek alternatifi
CEPHE’dir. Çünkü;
şçisi, memuru, köylüsü, gençliği,
esnafı, tüm çalışanları; aydını, sanatçısı ile; Kürt’ü, Türk’ü, Laz’ı,
Arap’ı, Çerkes’i tüm ulus ve milliyetlerden; Alevi-Sünni tüm mezheplerden emekçi halkımızın sorunlarına, taleplerine sahip çıkan, tüm halkı birleştirebilen, savaştıran tek güçtür.
nadolu ihtilalinin öncüsü ve iktidarın tek alternatifi
CEPHE’dir. Çünkü;
ephe sınıflar mücadelesinin her
alanındadır. Gençliği küçümseyen, köylülülüğü yok sayan ya da tersinden işçi sınıfını beğenmeyen her
türlü seçkinci, işçici, marjinal yaklaşım Cephe’den uzaktır.
nadolu ihtilalinin öncüsü ve iktidarın tek alternatifi
CEPHE’dir. Çünkü;
ephe'nin strateji ve taktiklerinde
ülkenin her köşesi savaş alanıdır.
Şehirlerin ya da dağların, kolay ya da
daha zor olması değil, halkın çıkarları
ve savaşın gerekliliğidir. Cephe için
belirleyici olan. Kürdistan’la Trakya,
Karadeniz'le, Ege ve Akdeniz aynı vatan toprağıdır Cephe için.
nadolu ihtilalinin öncüsü ve iktidarın tek alternatifi
CEPHE’dir. Çünkü;
ek çok alanda ilk olmanın bedelini gözaltılar, işkenceler, tutuk-
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lanmalar ve şehitlerle ödemiştir. Devrimin, özgürlüğün bedelleridir bunlar.
Cephe açıkca ortaya koyar ki bu bedelleri ödemeyi göze almadan devrimci bir örgüt de olunamaz. Cephe,
önderliğiyle, kadrolarıyla ve taraftarlarıyla bu bedelleri ödeyerek kanıtlamıştır kendini. Bu güveni vererek, umudun, kurtuluşun, geleceğin
adı olmuştur.
nadolu ihtilalinin öncüsü ve iktidarın tek alternatifi
CEPHE’dir. Çünkü;
endini Türkiye devrimine adamış
devrimcilerin örgütüdür. Tek bir
yaprağın kımıldamadığı koşullarda
bile halka inancını yitirmeyen, politik bir şekillenişe sahiptir. Geçici
olumsuzuklar onun tarihsel perspektifini karartmamıştır. "Yaşasın"ları
da, "Kahrolsun"ları da günübirlik
değişmemiştir. İdeolojik netliğe sahip
olmuştur.
nadolu ihtilalinin öncüsü ve iktidarın tek alternatifi
CEPHE’dir. Çünkü;
ephe her şeyiyle siyasi ahlakın ülkemizdeki tek temsilcidir. Halka
ve kadrolarına karşı açıklığıyla, halka zarar vermeyi kesinlikle reddeden
eylem anlayışıyla, profesyonel devrimciliğin yozlaştırılmasına ilkeleri ve
kurallarıyla, karşı koyuşuyla, halkımızın temiz geleneklerini sahiplenmesiyle, dürüstlüğü yüceltmesiyle,
kimsenin dil uzatamayacağı bir saflığı devrimci insan kişiliği haline
getirmiştir. Sapmamış, kendi içinde
ortaya çıkan zaaflarla, suçlarla uzlaşmayı değil, hesaplaşmayı yeğlemiştir. Oligarşiye olduğu kadar iç düşmana karşı da uzlaşmaz olmuştur.
nadolu ihtilalinin öncüsü ve iktidarın tek alternatifi
CEPHE’dir. Çünkü;
ogmatizme, revizyonizme, yozlaşmaya, oportünist tutarsızlıklara düşmeden, bağımsız, özgür düşünmek, ülkemiz devrim pratiğinden hareketle kendi Marksist-Leninist
sandalyesinde konuşur CEPHE.
iyasi arenaya çıktığı günden itibaren, dışarıda bir "model" ya da
"merkez" arama gereğini hissetmemiş,
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kendi bağımsız, özgür, siyasi iradesiyle
hareket ederek, ayakları ülke topraklarına basan, yüzü Türkiye halklarına
ve asıl olarak devrimin temel sorunlarına dönük politika üretmiş, örgütlenmiş ve devrimi dünyanın Türkiyesi'nde, Türkiye halklarının gücüyle yapılacağı bilinciyle hareket eder.
nadolu ihtilalinin öncüsü ve iktidarın tek alternatifi
CEPHE’dir. Çünkü;
endi stratejik hattına, ideolojisine
ve Türkiye halklarına güvenin
bir sonucu olarak, genç ve yeni kadrolara güven politikası Cephe'ye özgüdür. Cephe genç ve yeni kadrolara güveni, kadroların devrimci hareketin önderliğine güveni ile bütünleştirilmiş, tarihsel süreci içerisinde
ateş çemberlerinin aşılıp, daha güçlü
ayağa kalkılması, bir yanıyla bu sayede başarılmıştır.
nadolu ihtilalinin öncüsü ve iktidarın tek alternatifi
CEPHE’dir. Çünkü;
esaret, atılganlık ve direnişi Türkiye devrim mücadelesinin faşizm koşullarında gerektirdiği vazgeçilmez nitelikler olarak kavramış,
meşru ve haklı bir zemin üzerinde,
emekçi halklarımızın özlem ve taleplerinin siyasi-silahlı mücadele
araçlarıyla dile getirilişi olarak gelenekselleştirmiştir. "Cüret, cüret daha
fazla cüret!" anlayışı ile atılım yapacağı bilincini oluşturmuş, yaygınlaştırmıştır.
nadolu ihtilalinin öncüsü ve iktidarın tek alternatifi
CEPHE’dir. Çünkü;
aflarında yoldaşlık ilişkilerini
kutsal bir bağ olarak görmek
Cepheliler’e özgüdür. Yoldaşlık ilişkilerinin, yoldaşlık bağlarının gücünü salt kitabi bir söylem olarak ele almamış, sıcak mücadele içerisinde
omuz omuza savaşma, kollektif devrimci bir yaşamı paylaşma, her koşulda birbirine sahip çıkma ve gerçek
değeri vererek saygılı olmanın yoldaşlık bağlarını güçlendirdiğini bilince
çıkartmış. Her devrimci kendini büyük ailenin bir parçası olarak hissetmiştir Cephe içerisinde.
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nadolu ihtilalinin öncüsü ve iktidarın tek alternatifi
CEPHE’dir. Çünkü;
olda düşmanlığın değil, dostluğun
temsilcisi olma onuru Cephe'ye
aittir. Tarihinde; devrimci, ilerici, demokrat kanı akıtmak yoktur. Onur duyulan bu geleneği kaynağını devrim
saflarındaki örgütler arası sorunları
ideolojik mücadele zemininde; eleştiri-dostluk-eleştiri ve özeleştiri ilkesine sımsıkı sarılmasından ve ML, ilkelerinden asla taviz vermemesi özelliğinden almıştır.
nadolu ihtilalinin öncüsü ve iktidarın tek alternatifi
CEPHE’dir. Çünkü;
meğe, devrimci özveriye ve devrim şehitlerine saygıyı yerleştirmiş, sahiplenmiş ve geliştirmiştir.
Devrim şehitleri fiziki olarak omuz
omuza olunmasa da, düşünceleriyle,
kavgalarıyla, yaşam biçimleriyle, sahip oldukları birbirinden değerli özellikleriyle yaşatılmıştır. Önderliği ve
kadrolarıyla; "Şehitlerimize devrim
sözümüz var" şiarını hep yüksek sesle haykırmış, şehitlerimizin Cephe'yi
her an sınavdan geçirdiğini hiçbir zaman unutmamıştır. “Şehitlerinin mezarlarında ot bitmeyecek” diyerek
sahiplenmeyi boyutlandırmıştır.
nadolu ihtilalinin öncüsü ve iktidarın tek alternatifi
CEPHE’dir. Çünkü;
ücadele içerisinde şehitlik ve
tutsaklıkların kaçınılmaz olduğunu bilmiş. Tutsaklarını sahiplenmekten bir an olsun vazgeçmemiştir. Tutsaklarıyla da hapishaneleri mücadelenin mevzileri haline getirmiş, hapishanelerde yarattıkları
gelenekleriyle Türkiye ve dünya tarihinde yerini almış, ilklere imza atmıştır.
zgür tutsak geleneğiyle tek kişi
de kalsa örgüt olma bilincini yaratmış, kolektif üretim içerisine katmıştır.
nadolu ihtilalinin öncüsü ve iktidarın tek alternatifi
CEPHE’dir. Çünkü;
ahirler’den Dayı'ya Cephe
ML'den sapmayan, kadrolarıyla bütünleşmiş sarsılmaz cürete sa-
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hip önderliğe sahiptir.
nadolu ihtilalinin öncüsü ve iktidarın tek alternatifi
CEPHE’dir. Çünkü;
enin'in yolunda emperyalizme
karşı kesintisiz mücadeleyi sürdürmüştür. İktidarın ancak zorla alınabileceğine inanmış ve gelişen yeni
sömürgecilik ilişkileriyle birlikte ülke
gerçekliğimizi tahlil etmiştir.
nadolu ihtilalinin öncüsü ve iktidarın tek alternatifi
CEPHE’dir. Çünkü;
talin'in Sovyet deneyimindeki
onlarca halkı birleştiren mirasıyla... Ulusların Kendi Kaderini Tayin
Hakkı’nı savunmuş, bunun için mücadele etmiştir.
nadolu ihtilalinin öncüsü ve iktidarın tek alternatifi
CEPHE’dir. Çünkü;
Biz buraya Dönmeye Değil Ölmeye Geldik" diyen Mahir'lerin ortaya koyduğu manifesto vardır.
nadolu ihtilalinin öncüsü ve iktidarın tek alternatifi
CEPHE’dir. Çünkü;
evrimci dayanışmayı en üst boyutta taşımış; Deniz gezmiş'lerin idamı için kendi yaşamını hiçe saymış kadrolara sahiptir.
nadolu ihtilalinin öncüsü ve iktidarın tek alternatifi
CEPHE’dir. Çünkü;
orbaçov erezyonu yaşanırken,
emperyalizmin politikalarını ortaya çıkarmış, sosyalist sisteme karşı açık komplo tezgahını teşhir etmiştir.
nadolu ihtilalinin öncüsü ve iktidarın tek alternatifi
CEPHE’dir. Çünkü;
evizyonist-oportünist sol, gelişmelere alkış tutarken... Romanya'da Çavuşesku iktidarının emperyalistler tarafından yıkılmasıyla, oportünist-revizyonist bloğun gösterdiği
tavra karşı tek net tavrı alan hareket
olmuştur. Hemen tüm dünya emperyalizmi, Romanya’da karşı-devrimcileri destekler, Çavuşesku'ya lanetler yağdırırken, Cephe; son nefesinde "yaşasın sosyalizm" diye haykıran
§Çavuşesku'dan yana tavır almıştır.
Sosyalizmin sorunları, sosyalizm
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içinde çözülür demiştir.
nadolu ihtilalinin öncüsü ve iktidarın tek alternatifi
CEPHE’dir. Çünkü;
ütün sol emperyalist politikaları desteklerken... Kaddafi üzerinden Libya halkına yapılan saldırılara, emperyalizmin pazar savaşına
karşı Kaddafi'nin Libya halkının yanında yer almış, Kaddafi'nin önderliğinde direnen Libya halkının; emperyalizmin paralı askerlerine karşı direnişlerinin yanında yerini almıştır.
nadolu ihtilalinin öncüsü ve iktidarın tek alternatifi
CEPHE’dir. Çünkü;
Ne Sam ne Saddam" diyerek emperyalizmin Irak işgalini dolaylıdolaysız başarmasını sağlayanlara
karşı, her zaman net tavır almıştır.
nemli olan bir ülkenin veya bir
önderliğin emperyalizme karşı
takındığı tutum olduğunu söylemiş,
buna karşı emperyalizme karşı duruşundan kaynaklı hedef haline gelen
Saddam'ın, Irak halkının yanında yer
almıştır. Lenizmin ışığında emperyalizmin tüm dünya halklarına yönelik politikalarını açıklıkla tahlil
edip, net tavrını almıştır.
nadolu ihtilalinin öncüsü ve iktidarın tek alternatifi
CEPHE’dir. Çünkü;
Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz
için” diyerek gerekirse tek insan
için bile dünyayı ayağa kaldıracağını göstermiştir.
nadolu ihtilalinin öncüsü ve iktidarın tek alternatifi
CEPHE’dir. Çünkü;
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mperyalizmin saldırıları tüm
dünyayı suskunluğa mahkum etmeye çalışırken "sosyalizm bitti" "silahlara veda" denilirken emperyalizme her alanda en net tavrı alan ve
bu tavrından bir milim şaşmayan...
bunlar yaşanırken bu teslimiyete karşı tavrını da silahlı mücadeleyi yükseltme kararlılığı gösteren harekettir.
nadolu ihtilalinin öncüsü ve iktidarın tek alternatifi
CEPHE’dir. Çünkü;
ünyayı bir kez de Türkiye’den
sarsacağız!
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ANADOLU İHTİLALİNİN
ÖNCÜSÜ VE
İKTİDARIN TEK
ALTERNATİFİ
PARTİ-CEPHE’DİR!
Dördüncü Bölüm
Düşmanın beyinlerimiz teslim
almaya yönelik saldırıları hiç durmuyor. Hareketimize yönelik operasyonların, gözaltıların, tutuklamaların arkası kesilmiyor. Sürekli bir
kuşatma altındayız. “Bir siz değişmediniz” diyor Amerikan uşakları.
Değişmedik çünkü; beyinlerimizi
emperyalizme teslim etmedik. Beyinlerimiz gıdasını emperyalizmin
pespaye ideolojilerinden değil, Marksizm-Leninizm’in bilimselliğinden
alıyor. Emperyalizmin ve oligarşinin
her türlü saldırısının karşısında direniyoruz. Onun için Emperyalizmin
hedefindeki “en tehlikeli” yok edilmesi gereken örgütlerden birisi hala
biziz. Düşmanın korkulu rüyasıyız.
“Bir tek sizi hizaya getiremedik” diyor düşman. Demek ki doğru
yoldayız. Bizi “yola” getiremediler.
Getiremeyecekler. Devrim iddiamızdan vazgeçiremediler, geçiremeyecekler. Bu yüzden, on yıllardır, Edirne’den, Kars’a tüm Anadolu’da, linç
saldırılarına uğruyoruz. Bizi katletmeye devam ediyorlar. “Parasız
Eğitim İstiyoruz” dediğimiz için,
“Yozlaşmaya ve Çürümeye Hayır”
dediğimiz için, “NATO’nun Askeri,
Halkların Katili Olmayacağız” dediğimiz için onar, yüzer gözaltına
alınıp tutuklanıyoruz.
AKP faşizmi bizi susturmak, bizi
yıldırmak, bizi de “hizaya getirmek”
için pervasızca saldırıyor. Gece yarısı,
panzerlerle, akreplerle, helikopterlerle, gaz bombalarıyla mahallelerimizi, derneklerimizi, dergimizi savaşa
gider gibi basıyorlar. Bir gecede tüm
Anadolu çapında operasyonlarla yüzü
aşkın yoldaşımızı gözaltına alıyorlar.
Grup Yorum konser bileti satmaktan,
kanser hastası Güler Zere için etkinliğe katılmaktan, Kızıldere’ye

Parti-Cephe, Beynini
Emperyalizme Teslim
Etmediği İçin Tek
Alternatiftir!

yürümekten, parasız
eğitim istemekten
insanlarımız tutuklanıp onlarca yıl
ceza isteniyor. Grup Yorum’a saldırıyorlar. Dergilerimizi, kitaplarımıza,
bilgisayarlarımıza el koyuyorlar.
Dergi çalışanlarımız işkencelerle
gözaltına alınıp tutuklanıyor. Kapatma cezaları, milyonlarca lira para
cezaları ile dergimiz susturulmak
istiyorlar. Ama saldırılar karşısında
geri adım atmadık, teslim olmadık.
Bunun için Parti-Cephe halkın direnme ve kazanma umududur.
17 yaşında Ferhat’ımızı Yürüyüş
dergisini sattığı için polis kurşunuyla
felç ettiler.
Engin’imizi işkencede katlettiler.
46 yaşında delikanlı savaşçımız Erdal
Dalgıç’ı ve Hasan Selim Gönen’i
yaralı yakaladılar işkenceyle öldürdüler. Ancak sosyalizmi ve devrimi
savunmaktan, şehitlerimizi sahiplenmekten bir an olsun bile vazgeçmedik. Sosyalizm iddiasıyla savaşan,
“ölen ama teslim olmayan” ve halkın
adaletiyle anılan örgüt olma onurumuzla başımız dik, gururluyuz.
Bunun için iktidarın tek alternatifiyiz
diyoruz.

Sol, Bedel Ödemeyi Göze
Alan Mücadeleyi Çoktan
Terk Etti Parti-Cephe
Ölmeye ve Öldürmeye
Devam Ediyor! Bunun
İçin Tek Alternatiftir!
Silahlı mücadele vura, öle, bedellerle büyüyecek. Sol, bedel ödemeyi göze alan mücadeleyi terk ediyor. Düzene dönmenin yolunu yapıyor. Bunu ideolojik olarak başardılar.
MLKP örgütsel olarak da yaptı.
Şimdi sıra MKP ve TKP/ML’de.

Ölüm oruçları sürecindeki direnmemelerinin özeleştirisini vermeden
bu çürümenin ve düzene gidişin
önünü kesemezler. Bedel ödemeyi
göze alamayan anlayış düşmanla
karşı karşıya geldiğinde çatışır mı?
Çatışamaz. MKP’nin teslim olan 24
gerillası çatışamayacağını gösterdi.
MKP ölüm oruçlarında ihanet edenleri “normal” karşılayıp hainlerin
alınlarından öptüğü gibi 24 gerillanın
teslimiyetini de gerekçeler göstererek
mazur göstermeye çalışıyor. Bu teslimiyetin silahlı mücadele cephesinde
yarattığı tahribat basit değildir. Yapılması gereken devrimci bir muhasebedir. Devrimci bir özeleştiridir.
Güçlü bir geçmiş özeleştirisi yapmayanların geleceği çürümedir.

43 Yıllık Onurlu
Tarihimizden Aldığımız
Güçle Diyoruz ki;
DHKP-C, Anadolu
İhtilalinin Öncüsü,
İktidarın Tek Alternatifidir!
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Kızıldere’den bugüne son nefeslerinde “Bir canım var, halkıma, vatanıma feda olsun” diyen 600 şehit
verdik. 43 yıllık tarihimizde, emperyalizmin, işbirlikçilerin işkenceleri, katliamları, tutuklamaları, tecridi
ve her türlü saldırıları karşısından
bir kez bile geri adım atmadık, teslim
olmadık. Bu tarihi kanlarımızla yazdık.
Emperyalizmin bu büyük tasfiye
planına karşı direnişi her cephede
büyütme iddiası ve inancı taşıdığımız
için, “Emperyalizmin dünya halklarının direnme hakkını, kurtuluş umudunu yok etmeyi amaçlayan politikalarına teslim olmayacağız, halkların çaresizliğine izin vermeyeceğiz”
dediğimiz için, “Bağımsızlık demokrasi sosyalizm düşüncemizden vaz-
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geçmeyeceğiz” dediğimiz için Anadolu İhtilalinin tek alternatifi ve
öncü gücüyüz.
Baş çelişki emperyalizmle ezilen
dünya halkları arasındaki çelişkidir.
Bugün emperyalizm demeden, emperyalizme karşı çıkmadan kapitalizme karşı çıkanlar var. Sosyalist
sol bu nedenle sürekli pusulasını şaşırmakta ve emperyalizmin politikalarına yedeklenmektedir. Emperyalizmi doğrudan hedef alan biz varız.
Herkes emperyalizmle uzlaşırken,
emperyalizmden demokrasi, özgürlük
beklerken biz baş düşman emperyalizmdir diyoruz. Onun için tek alternatif biziz...
Solda ideolojik ve politik netlik
yoktur. Sınıfsal kavramlar alt-üst olmuştur. Ülkemizdeki faşizm gerçeğini görmek için derin tespitlere
gerek yok. Ama sol bugün “faşizm”
diyemiyor. Oligarşik iktidarın gerçek
niteliğini ortaya koymuyor. Faşist
terörün ucu kendilerine dokunduğunda en fazla “faşizan baskılar”
diyor. Faşizm tekelci burjuvazinin
en gerici, en şovenist, en emperyalist
unsurlarının yönetim biçimidir, diktatörlüğüdür... Sol ideolojik yozlaşmadan dolayı sınıfsal bakma pusulasını kaybetmiştir. Bundan dolayıdır
ki, bugün faşizm demiyor, “faşizan
baskılar” diyerek faşizmi o anki baskıya indirgiyor. “Faşizm” dese o zaman örgütlenmeden mücadele anlayışına her şeyi faşist düzene karşı
şekillendirmek zorunda. Ama sol,
faşizmin çizdiği sınırlar içinde “demokrasicilik” oynuyor. Faşizme karşı
gerçek anlamda mücadele eden
DHKP-C’dir. Bunun için devrimin
tek alternatifi biziz.
Devrimin ebesi zordur. Silahlı
mücadeledir. Devrim, mevcut iktidarın zorla ele geçirilmesidir. Bu da
silahlı mücadelenin dışında mümkün
değil. Silahlı mücadeleyi reddedenler,
hala düzen içinde çözüm arayışında
olanlar faşizm gerçeğini reddediyorlar
demektir... Faşizmin olduğu bir ülkede düzen içinde çözüm aramak
kendini ve halkı kandırmaktan başka
bir şey değildir.

Baskı ve sömürüye son vermenin
tek yolu faşizme karşı savaşmaktan,
emperyalizmin ve oligarşinin iktidarını yıkmaktan geçmektedir. Bu
gerçeği görmek istemeyenler, halka
ve devrime gözlerini kapayanlar
tarih önünde suçlu olacaktır.
Bugün kurtuluşun silahlı mücadeleyle olacağını söyleyen sadece
biz varız. Tüm dünyada örgütler
silah bırakırken biz ‘silahlı mücadeleyi yükselteceğiz’ diyoruz. ‘Savaşı yükselteceğiz’ diyoruz. Bunun
için Anadolu ihtilalinin tek alternatifi Parti-Cephe’dir.
Sol iktidar hedefli mücadeleden
uzaklaşmıştır. Devrim dediği şeylere
bakın. Venezüella’ya devrim diyor.
Ortadoğu’daki emperyalizmin desteğiyle gelişen hareketlere devrim
diyor. Gerçek anlamda iktidarı isteyen, devrim diyen bir biz varız.
Onun için Anadolu ihtilalinin tek
alternatifi Parti-Cephe’dir.
Kurtuluşun tek yolu silahlı mücadeledir. Savaşı geliştirmekten,
halklaştırmaktan başka yolumuz yoktur. THKP-C önderliğinde dalgalandırılmaya başlayan Türkiye halklarının kurtuluş bayrağı bugün DHKPC’nin ellerindedir.
Reformizm, oportünizm, “yaşamın kutsallığı”nı keşfetti. Biz Feda
diyoruz. Bedel ödemeden, bedelleri
göze almadan devrim olmaz. Bedel
ödemeyi göze almadan hiçbir hakkın
kazanılamayacağını söylüyoruz. Sol
direnişleri gündeminden çıkarttı. Bedel ödemek yok. Onun için Anadolu
ihtilalinin tek alternatifi PartiCephe’dir.
Sol “barış” diyor. Kürt milliyetçilerinin yedeğine düşmüş, başka
bir politikası yok. Biz “Kurtuluşa
Kadar Savaş” diyoruz. Aksini iddia
eden varsa söylesin. Savaşmadan
devrim olur mu? Onun için Anadolu ihtilalinin tek alternatifi Parti-Cephe’dir.
Ulusal sorun konusunun yani
Kürt sorunun emperyalizmle ve işbirlikçi oligarşiyle uzlaşarak çözüleceğini söylüyorlar. Kendine komünist diyenler bunu savunuyor.
Emperyalizmden bağımsız oluna-

mayacağı savunuluyor. UKKTH rafa
kaldırılmış durumda. Çözümü emperyalizmden bekliyorlar. Bugün
Kürt sorununun ancak devrimle çözüleceğini sadece biz söylüyoruz.
Anadolu ihtilalinin tek alternatifi
Parti-Cephe’dir.
Sol ‘bağımsızlık’ kavramını yitirmiştir. Emperyalizmin ülkemizdeki
varlığı umurlarında bile değil. Bir
ülkenin bağımsızlığını savunmadan
devrimi de sosyalizmi de savunulamaz. Sol bugün emperyalizme bağımlılığı üstü kapalı kabul etmiş durumdadır. Bağımsızlığın “demode”
bir kavram olduğu savunuluyor. Bağımsız Türkiye diyerek mücadele
eden bir biz varız. Onun için Anadolu ihtilalinin tek alternatifi Parti-Cephe’dir.
Sol bugün devrimci değil, sivil
toplumcu olmuştur. Hala “sınıf”tan
bahseden olsa da sınıfsallığını yitirmiştir. Çevre, kadın, eşçinsellik
gibi düzen için sivil toplumcu düşünceleri savunmaktadır. Onun için
Anadolu ihtilalinin tek alternatifi
Parti-Cephe’dir.

Türkiye Halklarını
Partimiz Saflarında ve
Cephe Bayrağı Altında
Toplanmaya, Savaşmaya
Çağırıyoruz!
DHKP-C, Türk, Kürt tüm ulus
ve milliyetlerden, Alevi, Sünni tüm
inançlardan halkımızın birliğidir, tek
kurtuluş seçeneğidir. Onun için Anadolu ihtilalinin tek alternatif Parti-Cephe’dir.
Tek alternatiftir, çünkü her koşulda mücadeleyi sürdürmenin, halkımızı hiçbir dönem faşizmin zulmü
karşısında yanlız bırakmamanın, zulme her koşulda direnip teslim olmamanın onuruna sahibiz.
DHKP-C, tek kurtuluş seçeneğidir; çünkü halkın her kesiminin ulusal, sınıfsal tüm taleplerine sahip
çıkıyoruz. Bu taleplerin kırıntılarla
karşılanıp halkın oyalanacağı, aldatılacağı tüm çözümleri reddediyoruz.
Tek kurtuluş seçeneğidir; çünkü

AKP’NİN SANSÜR SALDIRILARINA KARŞI

halk düşmanı bir düzene karşı, sömürüye ve zulme son verecek, halk
düşmanlarından hesap soracak bir
iktidarı, halkın iktidarını savunuyoruz.
Tek kurtuluş seçeneğidir; çünkü
zaferin bedel ödemeden mümkün
olmadığını biliyor ve bu bedeli ödemekten korkmuyoruz.
Düzenin alternatifi olan devrim’i
ete kemiğe büründüren bir programa
sahibiz.
Düzen partilerinin alternatifi olan
bir Parti’ye sahibiz.

Tüm burjuva, reformist politikacıların alternatifi olan, halkı için
hiçbir, kişisel çıkar beklemeden çalışacak, gerektiğinde canını verecek
kadrolara sahibiz.
Halk kurtuluş savaşının öncü gücüyüz. Bu öncülük savaşın içinde
kanla yazılan bir tarihle elde edilmiştir. Hayatın her alanında halkın
mücadelesinin önünde olmakla,
THKP-C’den devralınan devrim bayrağını yalpalamadan, sağa sola sapmadan bugüne kadar taşımakla elde
edilmiştir. Ayakları bu topraklar üzerine basan sağlam bir ideolojiye

Tek Tip Giymedik
Giymeyeceğiz!
10 Aralık 2012’den beri Alman emperyalizminin tek tip elbise dayatmasına karşı
açlık grevi direnişinde olan Şadi Özbolat
için TAYAD’lılar İstanbul’da, Alman Konsolosluğu önünde 25 Aralık günü eylem
yaptı. Eylemin düzenli olarak her hafta Cuma
günü yapılması planlanırken; 25 Aralık’ta
açılan masa ile çalışmalar başlatıldı.
Masada, Alman emperyalizminin dayatmaları halka teşhir ediliyor. İlk gün 200
bildiri dağıtılırken, Alman Parlamentosu’na
gönderilmek üzere 30 imza toplandı. İkinci
gün ise 250 bildiri dağıtılırken, 35 imza toplandı. 27 Aralık günü ise 200 bildiri dağıtıldı.
28 Aralık günü ise yine Alman Konsolosluğu önünde eylem yapıldı. “Türkiye Faşizmi Bize Tek Tip Elbise Giydiremedi,
Alman Emperyalizmi de Giydiremeyecek”
pankartının taşındığı eylemde, Naziler’in
bayrağı ile Alman bayrağının yan yana konulduğu dövizler de taşındı.
Yapılan konuşmada; “Herkes aynı şeyleri
giyecek, herkes aynı düşünecek, herkes düzenin istediği gibi olacak. Siyasi tutsaklar
zaten bunları kabullenmediği için mahkumdur.
Nazi cinayetleri ile tecrit ve TTE aynı amaca
hizmet etmektedir” denildi.
Açıklamadan sonra konsoloslukla görüşme
yapmak isteyen ailelere oradaki görevli tatile
girdiklerini, bu yüzden görüşme yapamayacaklarını söyledi. Aileler daha sonra görüşme
yapmak için randevu taleplerini yineleyeceklerini ifade ettiler.

sahip olmakla, emperyalizmin ve
oligarşinin tüm kuşatmalarını yaran,
yenilgilerden zaferler çıkarmasını
bilen bir önderlikle elde edilmiştir.
Halkın iktidarı, halkın yönetimi
için savaşıyoruz. 43 yıllık bu tarihimizden aldığımız güçle Türkiye halklarını Partimiz saflarında ve Cephe
bayrağı altında toplanmaya, savaşmaya çağırıyoruz. TÜRKİYE
HALKLARINA DEVRİMİ BİZ ARMAĞAN EDECEĞİZ!
DÜNYAYI BİR KEZ DE TÜRKİYE’DEN SARSACAĞIZ!

Devrimcilik Yapmayın, Hapsederiz
Diyorlar! Boşuna Uğraşmayın,
Yola Getiremezsiniz Diyoruz!
Adana
Adana’da 8 Mayıs’ta yapılan ev ve dernek baskınlarında tutuklanan devrimcilerin serbest bırakılması talebiyle her Pazartesi
günü yapılan oturma eylemlerine 24 Aralık günü de devam edildi.
İnönü Parkı’nda bir araya gelen Halk Cepheliler “Baskılar,
Gözaltılar, Tutuklamalar Bizi Yıldıramaz” pankartını açıp eyleme
geçtiler.
Eylemde bir açıklama yapan Tahsin Sağaltıcı, Maraş katliamı
nedeniyle 23 Aralık’ta illerde estirilen teröre değindi. Maraş katliamını anmanın yasak ama katletmenin serbest olduğunu ifade
ederek “AKP’ye göre katliamı lanetlemek suç! Ama sadece bu
kadar da değil! AKP’ye göre bu ülkede füze kalkanına karşı
olmak bunun için yapılan eylemlere katılmak suç! 1 milyona
yakın kişinin katıldığı 1 Mayıs İşçi Bayramı’na ve o içerikte düzenlenen pikniğe katılmak suç! Yine 350 bin kişinin katıldığı
Grup Yorum’un “Bağımsız Türkiye” konserlerine katılmak suç!
Daha bitmedi, ayrıca kahvaltı yapmak da suç” dedi. Açıklamanın
ardından on dakikalık oturma eylemine geçildi.
31 Aralık günü de İnönü Parkı’nda, oturma eylemi yapıldı.
“Baskılar Gözaltılar Tutuklamalar Bizi Yıldıramaz” pankartının
açıldığı eylem, yaşanan adaletsizlik son bulana kadar, tutuklanan
devrimciler serbest bırakılana kadar her Pazartesi yapılan oturma
eylemine çağrıyla sonlandırıldı.

Sayı: 346

Yürüyüş
6 Ocak
2013

Antalya
Antalya Halk Cephesi, 29 Aralık günü, Kışlahan Meydanı’nda,
komployla tutuklanan devrimciler için eylem yaptı. Eylemde, 1
Mayıs’a katıldığı, Grup Yorum konseri düzenlediği, pikniğe
katıldığı için insanların tutuklandığı bir ülkede yaşadığımız vurgulandı. Halk Cepheliler arkadaşlarının da bu gerekçelerle bir
aydır tutsak olduklarını belirttiler.
“Komployla Tutuklananlar Serbest Bırakılsın” yazan pankartın
taşındığı eylem sloganlarla bitirildi.
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Dersim’de 24 MKP Gerillası Teslim Oldu!
MKP Teslimiyeti Gerekçelerle Meşrulaştırıyor!
İdeolojik Savrulma ve Uzlaşmacılık Kol Geziyor!

Teslimiyetçiliğe Karşı Mücadeleyi
Yükseltelim, Savaşı Büyütelim!
15 Kasım 2012’de Dersim'de
MKP'nin 24 gerillası, 28 saat süren
kuşatmanın ardından düşman birliklerine teslim oldu.

Sayı: 346

Yürüyüş
6 Ocak
2013

Daha önce böyle bir teslim olma
tavrı yaşanmamıştı... Her savaşta teslimiyetler, ihanetler de yaşanır. Ancak
bu teslimiyet sıradan bir teslimiyet
olmaktan uzaktır. “Olumsuzluk”,
“eksiklik”, “zaaf” diyerek bu teslimiyet geçiştirilemez, hele hele gerekçeler uydurularak meşrulaştırılamaz.
Bu teslimiyete yaklaşımı ve tavrı
da MKP'nin devrim saflarındaki
yerini ve geleceğini belirleyecektir.
Ancak gelinen noktada MKP, 'teslimiyet' dahi diyememektedir.
24 MKP gerillasının teslimiyeti
bir gecede gerçekleşmedi. MKP’nin
bugünkü yaşadığı bir sonuçtur.
Ülkemizde sosyalizm mücadelesi
Mustafa Suphiler’e kadar gider. Ama
şu tüm sol tarafından kabul edilen
bir gerçektir ki, iktidar hedefli bir
devrim mücadelesi 1970’lerden itibaren Mahirler’in, Denizler’in, İbolar’ın silahlı devrim mücadelesiyle
başlamıştır. Bunda belirleyici olan
tek şey onların silahlı mücadeleyi
başlatmaları değil, bu uğurda devrim
için canlarını feda etmeleri olmuştur.
Mahirler Kızıldere’de “Biz Buraya Dönmeye Değil Ölmeye Geldik”
demişlerdir. Denizler idam sehpasında
“Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye”
diyerek vatanın bağımsızlığını, devrim
ve sosyalizmi savunmuşlardır. İbrahim Kaypakkaya işkencelerde halkı
için, devrim için ser verip sır vermemiştir.
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 Teslimiyet ihanettir!
 Teslimiyet tasfiyedir!
 Teslimiyet bataktır!
 Teslimiyet işbirliğine,
işbirliği ihanete götürür!
 Dünyanın en alçak
kelimesi teslimiyettir!
 Teslim olursak
haksızlığa uğramış
bütün insanların
teslimiyetine zemin
hazırlamış oluruz!
 Direnmek ya da
teslimiyet önce beyinde
yaşanır ve ilk savaş
kelimeler arasında
yaşanır.
 Oligarşi sağa da sola
da dağda da sokakta da
icazet için tek bir şey
dayatıyor: Tam
teslimiyet!
 Teslimiyette bizi
katledenlere öfke
çözülür yerini
sindirilmişlik,
çaresizlik, kadercilik
alır!
Türkiye’de devrimci mücadelenin
tarihi, esas olarak ödenen bu bedel-

lerle yazılmıştır. Bu sadece ülkemiz
için değil, dünyadaki tüm ülkelerin
devrim mücadeleleri için de geçerlidir.
Bu tarihte, ihanetlerin, döneklerin,
hainlerin, kavga kaçkınlarının yeri
yoktur. Tarih onlara rağmen yazılmıştır.
Ancak bugün SOL’da öyle bir
çürüme vardır ki, ihanetler, kavga
kaçkınlığı döneklik, teslimiyet meşrulaştırılmaktadır.

Teslimiyet ihanettir!
Meşrulaştırmak
Meşrulaştıranı Çürütür
Faşizm koşullarında devrimci mücadele ölme ve öldürme üzerine kuruludur. Mücadele ödenen bedeller
üzerinde yükselir. Teslimiyet ihanettir.
Devrimci bir harekette ihaneti meşrulaştırmak önce meşrulaştıranı çürütür. Sadece o hareketi çürütmekle
de kalmaz, tüm devrimci hareketlere
zarar verir. Teslim olan 24 gerilla,
örgütsel olarak MKP’ye ait olsa
da, Türkiye halkları nezdinde Türkiye devrim mücadelesine vurulmuş bir darbedir. Tüm SOL’un bu
teslimiyete karşı eleştirimizi bu hassasiyetle ele almasını istiyoruz. Başta
MKP olmak üzere devrim iddiası taşıyan tüm SOL bu teslimiyetin adını
devrim davasını korumaktan başka
hiçbir kaygı duymadan cesaretle koymalıdır. Çatışma ortasında teslim
olmak ihanettir. Bir gerilla birliğinde
çatışma sürerken düşmana teslim
olanın cezası mümkünse hemen orada
verilir. Aksi durumda teslimiyet bütün
birliği ihanete götürür. Burada da
böyle olmuştur; gerilla birliğindeki

AKP’NİN SANSÜR SALDIRILARINA KARŞI

teslimiyetçi çizgi bütün birliği devrim
davasına ihanete götürmüştür.
Bu teslimiyetin adı ihanet olarak
koyulmalı ve meşrulaştırılmamalıdır.
Aksi durum halkın devrimcilere olan
güveninde çok büyük bir yara almasına neden olacaktır.
MKP, bu noktaya nasıl geldiğinin
örgütsel olarak köklü bir özeleştirisini
vermelidir.
Mahirler, Denizler, İbolar, Apolar,
Fatihler, Hasanlar, Haydarlar, Niyaziler, Sabolar, Sinanlar... Sibeller,
122’lerimiz kuşatmalarda, idam sehpalarında, işkencehanelerde, ölüm
oruçlarında inançları uğruna canlarını
feda ederek Türkiye devrim mücadelesinin onuru, gururu, prestiji olmuşlarsa, 24 MKP gerillasının ellerinde silah teslim olmaları da Türkiye
devrim mücadelesine zarar vermiştir.
Bu teslimiyetin gerekçelerle meşrulaştırılması devrim mücadelesine
şu anki verdiği zarardan çok daha
büyüğünü verecektir. Bu yüzden ihanet hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamaz, ihanet karşısında sessiz kalınamaz.

MKP İhaneti
Gerekçelendirerek
Meşrulaştırıyor! Bu
Yanlıştan Çıkmalıdır”
MKP Dersim’de teslim olan 24
gerilla için uzun süren suskunluktan
sonra 13 Aralık’ta bir açıklama yaptı.
Yaptığı bu açıklama ile MKP;
Birincisi; teslim olan gerillalara
“esir düştü” diyerek teslimiyeti “kabul edilebilir” bir noktaya getirmeye
çalışmaktadır.
İkincisi; ihaneti gerekçelendirerek
meşrulaştırmaktadır. Bu devrim mücadelesine verilecek en büyük zarardır. İşte MKP açıklamasından bazı
alıntılar:
“Düşman güçleriyle gerilla birliğimiz arasında 28 saat süren bu
çatışma neticesinde, gerilla birliğimiz
yaşadığı bütünlüklü dezavantaj ve
askeri sınırlılıkların da etkisiyle
maalesef savaşta zayıflık gösterdi”

Savaşan bir örgüt savaşçılarının
teslim olmasına, ihanet diyemiyorsa,
ihanete “dezavantaj ve askeri sınırlılıklar...” diye gerekçeler uyduruyorsa o örgüt artık hiçbir savaşçısını
savaştıramaz. Faşist devlete karşı savaşırken devrimcilerin olanakları hiçbir zaman faşist devletin olanaklarıyla
kıyaslanamaz. Gerilla her zaman çok
sınırlı olanaklarıyla savaşır. Ki, gerilla
savaşının özü zaten budur.
“Tarihin her devresinde gerilla
savaşı, güçlü bir hasmın örgütlenmiş
kuvvetlerine karşı savaşmak üzere,
daha zayıf bir şekilde silahlanmış
olan halkın seçtiği klasik müadele
yolu olagelmiştir” diyor gerilla savaşı
için ustalar. (Marksizm ve Gerilla
Savaşı, Willam J. Poweroy, Belge
yayınları, Sayf: 5)
Devrimcilerin gerilla savaşına
başvurmasının nedeni zaten düşman
kuvvetleriyle kıyaslandığında askeri
olanaklarının sınırlı olmasıdır. Bu
gerilla savaşının ABC’sidir. İhanetin
“askeri sınırlılıklar” gibi bir gerekçesi
olamaz. Bu gerekçe göstermektedir
ki; teslimiyet çizgisi savaşçılardan
önce örgütsel olarak MKP’de başlamıştır. MKP 24 kişinin teslim olmasına bu şekilde gerekçe bulma
gayreti içinde olursa hangi savaşçısına
“ölene kadar çatış” diyebilir? Ya
da bir örgütün merkezi bu anlayışı
taşıyorsa hangi savaşçı ölene kadar
savaşır?
“28 saat süren çatışma” diyor
MKP. Çocukları bile inandıramaz bu
açıklamayla: 28 saat çatışan gerillalar
teslim olmaz.
MKP açıklamasından aktarmaya
devam edelim: Açıklamanın tamamında görülen şu: Teslimiyet gizlenerek ihanet meşrulaştırılmaktadır.
“Partimiz bu vakayı ciddi bir
olumsuzluk olarak telakki eder. Yersiz
hiçbir kaygıya düşmeden gerilla yoldaşların ne pahasına ve hangi gerekçeyle olursa olsun mevcut şartlardaki esir düşme tavırlarını ilkelere
ters görerek mahkum eder” diyor
ve “Ancak” diyerek başlıyor “mahkum” ettiğine gerekçeler üretmeye:
“Ancak ‘insan merkezli’ siyaset

yapan Partimiz, ciddi hatalar da
yapsa insanın uygun şartlar altında
dönüşebileceğine inancı kesindir.”
Savaşın kuralları savaşın içinde
yapılır. MKP binyıllardır bütün savaşların kuralı olan “çatışma ortasında silahla teslim olmanın ihanet
olduğu kuralını” ters-yüz ederek
oportünizmin, reformizmin, küçük
burjuvazinin her zaman sığındığı
“insan” limanına sığınıyor. Onu da
“insanın dönüşebileceği” demagojisiyle yapıyor.
Evet, insanlar dönüşebilir; ama
bu dönüşüm ihaneti meşrulaştırarak
değil, ihaneti mahkum ederek mümkündür. Aksi durumda bir savaş kültürü, geleneği yaratamazsınız, ihaneti
gelenekselleştirirsiniz.
“Bütün bunlar farklı niteliklerde
de olsa ve Partimiz gerilla güçleri
şahsında yaşanan olumsuzluğu meşrulaştırmaya asla gerekçe olmasa
da, son tahlilde hepsinin birer yenilgi
tipi olduğu inkar edilemez” diyor
MKP. Fakat tam da “meşrulaştırmaya
asla gerekçe olmasa da” dediğini
yapıyor. Burada da amaç ihanetin
meşrulaştırılmasıdır.

Sayı: 346

Yürüyüş
6 Ocak
2013

Hayır ihanet ile yenilgi aynı şeyler
değildir. Her savaşta yenen ve yenilen
taraf olacaktır. MKP, ihanete “yenilgi”
diyerek meşrulaştırıyor.
İhanete “olumsuzluk”, “yenilgi”
diyerek kabul edilebilir bir noktaya
çeken MKP, “O halde mesele yenilgilerin derinleştirilmemesi ve yenilginin önüne geçilmesine dönük bilimsel adımların doğru örülmesidir.
Bu bağlamda zayıflık gösteren yoldaşlarımızı (ideolojik çerçevede uzlaşmadan) sahiplenmeyi ilk adımlardan biri olarak görüyoruz”

Sahiplenin, Sahiplenin!
Hainleri Sahiplenin!
Hainlerin Alınlarından
Öpmeye Devam Edin:
Siz de Hainliğin Kültürünü
Yaratmış Olursunuz!
İhanet edenleri sahiplenmeyi “ilk
adım olarak görün...” Ki, ihanet
edenleri sahiplenişiniz ilk değil. Artık
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bu sizde yerleşik bir kültür haline
gelmiştir. Ve ilerde değineceğiz, MKP
bunun aksini ortaya koyacak direnme
dinamiklerini ideolojik olarak yitirmiştir.
Ölüm orucunda direnişi bırakıp
ihanet edenler için “hainlik konusunda biz sizin gibi düşünmüyoruz”
diyerek hainlerin alnından öpmüşlerdir. Soruyoruz, hainlerin alnından
öpen bir hareketin savaşçıları hangi
dinamiklere dayanarak 28 saat düşmanla çatışabilir? İhanet eden bir
savaşçı, örgütü tarafından alnından
öpüleceğini bile bile niyle ölsün?
“Bir mücadele-savaşım sürecinde
gelişen tavır sadece direnişin somut
öznesiyle açıklanamaz. Direniş öznesinin sergileyeceği tavırda onu
çevreleyen şartlar, moral değerler,
genel/özel mücadele iklimi, ideolojik-siyasi-örgütsel atmosfer ve
lehte/aleyhte tüm konjonktürel koşullar etmen olarak göz ardı edilemez”
Sayı: 346

Yürüyüş
6 Ocak
2013

Ne diyorsunuz siz? Daha açık olmalısınız. Söyleyin; direnmeniz için
hangi şartların oluşması gerekiyor?
Nasıl bir “iklim”de “atmosfer”de
direnirsiniz? “Lehte, aleyhe” direnmeniz için hangi konjonktür
sizin için uygun olur...?
Bizim de söylediğimiz budur: 24
gerillanın teslim olması “sadece direnişin somut öznesiyle açıklanamaz.” Ancak bunun nedenleri
MKP’nin söylediği gibi “iklim”le,
“konjonktürel koşullar”la, “atmosfer”le ilgisi yoktur.
MKP, 24 gerillanın teslimiyetini
19 Aralık Hapishaneler katliamına
karşı direniş tavrından bugüne kadarki
politikalarında aramalıdır.

MKP Gerillalarının
Teslimiyeti Devrim
Cephesine İhanettir!
‘Direnmeyen Çürür’
Dedik. MKP’nin Geldiği
Tam da Bu Noktadır
24 gerillanın teslim olmasının hemen ardından 17 Kasım tarihli Halkın
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Günlüğü gazetesinin sitesinden yayımlanan haberde “Haber kaynaklarımız tarafından verilen bilgiye
göre çatışmanın yaklaşık 1 gün sürdüğü ve kolluk güçlerinin kimyasal
gaz kullandığı belirtildi” deniyor.
“Kimyasal gaz kullandığı” açıklaması mahkum edilmesi gereken
bir ihanetin daha baştan meşrulaştırılmaya çalışılmasıdır.
Bu Kızıldere’den idam sehpalarına, işkencehanelerden kuşatmalarda
orak çekiçli sosyalizmin bayrağını
dalgalandıranlar, kanlarıyla duvarlara
inançlarını yazanlardan hücre hücre
ölüme meydan okuyarak gelenekler
yaratan Türkiye devrimci hareketleri
adına utanç vericidir.
Biz kimyasal silahın ne olduğu
çok iyi biliyoruz. 19 Aralık’ta Bayrampaşa’da devrimci tutsaklar kimyasal silahtan ya yanarak kömürleştiler ya da etleri lime lime eridi. Ama
hiçbirisi de teslim olmadı. Düşman
şimdi bizim demokratik kurumlarımıza dahi kimyasal gazlar atarak giriyor. 15 yaşındaki liselilerimizi dahi
teslim alamıyor. Kimyasal gaz kullanılması elde silah teslim olmayı
gerektirmez. Hele hele bir örgüt tarafından bu bir gerekçe olarak açıklanamaz.
Her devrim mücadelesinde ihanetler, yenilgiler elbette yaşanır, ancak
bu ihanetler meşrulaştırılamaz. 24
MKP gerillasının teslim olması sıradan bir ihanet değildir. Geldikleri
nokta açısından da sürpriz değildir.
MKP gerillalarını bu noktaya getiren
MKP’nin, Ölüm Oruçlarından bugüne, geldikleri çürümenin sonucudur.
Sıradanlaşma, yozlaşma, çürüme ve ihanet...
Çürümenin yollarını adım adım
kendileri ördüler. Her adımda devrim
ve direniş cephesinden uzaklaşıp düzene dönmek, düzenle barışmak isteyenlerin cephesine daha da yakınlaştılar.
Bir taraftan düzenin en pespaye
düşüncelerini savunacaksın, cinsel
özgürlüğü keşfedecek eşcinselliği
savunacaksın, feminizmi bayraklaştıracaksın, birlikleri dağıtıp devrim-

cilere saldıracaksın. Diğer yandan
da “halk savaşı veriyoruz” diyerek
gerilla çıkartacaksın. Bu çelişkidir.
Bu MKP’nin açmazıdır.
Zor olan kıra gerilla birliği çıkarmak değildir. Zor olan gerillayı
savaştırmaktır.

Savaşan da
Savaştıran da İdeolojidir
Devrim iddiası kalmayanlar, bedel
ödemeyi ve ölümü göze alamayanlar
gerilla savaşı veremezler. Nostalji
yaparak gerillacılık olmaz.
Gerilla, halkın kendisini ezenlere
karşı umududur, tek dayanağıdır.
Ezenlere karşı savaşmak için silahlanmış halktır gerilla. Halkın öncü
gücüdür gerilla. Ve halkını aşağılayan,
sömüren, yoksulluk içinde bırakan
düzeni değiştirmek amacıyla savaşır.
Halkın ahlakını, namusunu geleceğini,
korumak ve kurtarmak için savaşır.
Sömürü düzenini yıkıp yerine halkın
daha refah, eşit, özgür bir ülkede
yaşayacağı yeni toplumu yaratmak
için savaşır. Ölümüne bir savaştır
bu.
Savaşmanın ve savaştıranın esas
olarak ideoloji olduğu gerçeği bu
teslimiyetle birlikte bir kez daha doğrulandı. Mesele ne sayıda ne silahtadır. Mesele ideolojidedir. Gerillanın
gücü silahında değil ideolojisindedir. İdeolojik olarak çürüyen ve yozlaşan savaşamaz. Çürüme düzene
götürür. Teslimiyete götürür. MKP
bu ihaneti meşrulaştırdığı sürece örgütsel olarak düzene gidişini durduramayacaktır.
MKP, Dersim’e geçmiş gerilla
deneylerini ve ilişkilerini kullanarak
gerilla çıkarttı. Böylece ideolojik
yozlaşmanın ve çürümüşlüğünün
üzerini örtecekti. Ama örtemedi.
Gizleyemedi işte. Çünkü MKP, İbrahim Kaypakkaya’nın çizgisini
sürdüren eski MKP değildir. Gerilla
savaşını sürdürecek geçmişteki ideolojilerine sahip değildir. Gerillacılık
gösteriş olsun diye yapılmaz.
Süreç “direnmeyen çürür” tespitimizi doğruluyor. MKP bu ihaneti
mahkum etmediği sürece artık gös-
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termelik olarak da gerillacılık yapamayacaktır.
Olduğu yerden kımıldamayan, savaşmayan, sadece "Dersim’de gerillamız var" demek için oraya birlik
çıkartan, sonra da savaşmak dışında
her şeyi yapan anlayış da bitti.
MKP, 2010 yılında, Devrimci Sol
Dergisi’nin 22. Sayısında yayınlanan
“Direnmeyen Çürür” başlıklı yazımızdan sonra yayın organlarında
“silahlı mücadele demekle bir şey
olmuyor” diyerek DHKP-C’yi eleştiriyorlardı. Siz çıkardınız da ne
oldu? 24 gerillanın hepsi teslim oldu.
Bugüne kadar hemen hiçbir gerilla
örgütünde bu şekilde bir teslim olma
olayı yaşanmamıştı. Düşmana teslim
olmanın bir onursuzluk olduğunu,
ihanet olduğunu Dersim'deki çocuklar
da bilir. 24 kişi aynı anda teslim
olmuşsa uğruna savaşacakları bir
şey kalmamış, düşman kavramı
yok olmuş demektir. 24 gerillanın
hepsi kendiliğinden teslim olamaz.
24 kişiden hiçbirinin direnmemesi,
ortak kararla veya komutanlarının
iradesiyle teslim olduklarını gösteriyor. Onları teslim eden MKP’nin
politikalarıdır. Çürüme; tepeden tabana kadar yayılmış durumdadır. Tepeden tırnağa nasıl bir teslimiyet ve
yozlaşma yaşadıklarını gösteriyor.
Demekki bu iş iki gerillanın resmini
dergiye basmakla olmuyormuş.
“Direnmeyen çürür” dedik.
MKP’nin geldiği tam da bu noktadır.
19 Aralık’tan önce ölüm oruçlarına
müdahaleyi engellemek için bazı tutsakların kendini yakarak feda eylemi
yapma kararını birlikte aldık. Ancak
MKP, kendini feda eden şehitlerini
bile sahiplenmedi. Kararlarının bile
arkasında duramayıp “blöf yapmışlardı” dediler. Savaş “blöf” değil,
bu kadar gerçektir ve düşman asla
merhamet etmez.
Ölüm orucunu bırakan hainleri
alınlarından öptüler. Onlar hainleri
alınlarından öperken biz Armutlu’da
ölmeye devam ediyorduk. Bir yandan
da polis katliam yapıyordu Armutlu’da.
Ölüm orucu direnişi bir sınavdı

ve MKP’de bu sınavdan solda sınıfta
kalanlardan birisidir. Süreç onları
savurdukça savurdu ve çürüttü. Teslimiyete götürdü.

Erdal Dalgıçlar, fedanın destanını
yazan İbrahim Çuhadarlar bir yanda
teslim olan gerilla!

Bu savrulma onları devrimci birlikleri dağıtmaya götürdü.

Bedel Ödemeyi Göze
Alamayanlar Hiçbir Şey
İçin Direnemezler!

Güler Zere’ye Özgürlük kampanyasıyla birlikte başlayan “Hasta Tutsaklara Özgürlük” platformunu bunun
için dağıttılar.
AKP’nin sessiz imha politikalarıyla hapishanelerdeki hasta tutsaklar
katledilmeye devam ederken onlar
eşcinsellerin derdine düştüler.
Mahallelerde Halk Cephesi’ne
bunun için saldırdılar.
İstanbul’da 39 ilçe 876 mahalle
varken ve buralardaki halkımız örgütsüzken onlar hazırın üstüne konmak için, rahat siyaset yapmak için
provokatif bir şekilde Devrimci hareketin bedeller ödeyerek kurduğu
Çayan Mahallesi’ne geldiler. Devrimci hareketin emeği üzerinde çalışma yapmak istediler. Bunun neresi
devrimci çalışma?
Düzene dönmenin, legal particiliğin önünü açmak için bize saldırdılar. Önlerindeki engel biziz çünkü
bu nedenle saldırdılar.
“Gazi vatandır” dedik. “26 Gazi’li
şehidimiz var... 6’sı Gazi ayaklanmasında şehittir” dedik, Gazi davasını
başından sonuna tüm yükünü çektik
onlar üzerine oturmak istediler. Her
Gazi katliamının yıldönümünde, başta
MKP olmak üzere, “biz önde yürüyeceğiz” kavgası yaptılar. Bunu, tüm
oportünist örgütlerle, PKK ve hatta
TKP ile birlikte yaptılar. Gazi’de tek
bir TKP’li yoktur.
Yozlaşma öyle boyuta geldi ki
TAYAD’ın standına saldırdılar.
DHF’liler Ankara’da “Cansel
Malatyalı’nın açlık grevi direnişi
tehlikeli sınıra dayandı, bu eylemi
tasvip etmiyoruz” diye direnişe desteklerini çektiler.
Yozlaşma çürümedir. Çürüme ihanete götürür. Tarihin şaşmaz merdiveninin son basamağından bile yere
çakılırlar. İşte böyle oldular. Bir
yanda yoldaşlarının hesabını soran

Silahlı mücadele vura öle, bedellerle büyüyecek. Sol, bedel ödemeyi
göze alan mücadeleyi terk ediyor.
Düzene dönmenin yolunu yapıyorlar.
Bunu ideolojik olarak yaptılar zaten.
MLKP örgütsel olarak da yaptı.
Şimdi sıra MKP ve TKP/ML’de.
Ölüm Oruçları sürecindeki direnmemelerinin özeleştirisini vermeden bu
çürümenin ve düzene gidişin önünü
kesemezler.
Bedel ödemeyi göze alamayan
anlayış düşmanla karşı karşıya geldiğinde çatışır mı? MKP’nin teslim
olan 24 gerillası bu sorunun cevabıdır.
MKP gerillalarının teslimiyeti
devrim cephesinde yaşanan bir ihanettir. Her ihanet sıradan halkta umutsuzluğu büyütür.
Güvensizlik ve karamsarlığı büyütecektir. Devrim saflarında açılan
bu güvensizliği, umutsuzluğu etkisizleştirmenin tek yolu silahlı mücadeleyi büyütmektir.
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MKP, Türkiye halklarına, devrimcilere, direnmemenin, teslimiyetin
özeleştirisini vermelidir
Kürt milliyetçileri barış politikalarıyla Devrimci hareket dışında solu
kendine yedekledi. Mesut Barzani
PKK’nin silah bırakmaya hazır olduğunu söylüyor. PKK, açlık grevi
ile yakaladıkları bu süreci silah bırakmaya kadar götürmek isteyecektir.
Kürt milliyetçilerinin bu yoldan dönüşü yoktur. Er ya da geç tek hedefleri
düzenle uzlaşmaktır. Buna paralel
olarak, PKK’nin gücüne tapan ve
“barış” politikalarına yedeklenen sol
da artık silahlı savaşın anlamsızlığından, siyasi mücadeleden bahsetmeye başlayacaktır. Ki, kendine özgü
bağımsız bir politikası yoktur zaten.
İktidar iddiasını yitiren bir örgütün
düzene dönüşü kaçınılmazdır.
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Teslimiyet sadece ülkemizde değil,
bütün dünyada kol geziyor. Sosyalizm
inancını yitirmek, iktidar hedefinden
uzaklaşmak, 50 yıllık elde silah savaşan, binlerce gerillası olan hareketleri emperyalizmle uzlaşma noktasına getiriyor.
Teslimiyetin, uzlaşmacılığın önüne
geçmenin savaşı büyütmekten başka
yolu yoktur. ‘90’lı yıllarda bütün
dünyada benzer bir süreç yaşanırken
ülkemizde sürecin tersine olması
Devrimci hareketin atılımla başlayan
silahlı savaşı yükseltmesindendir.
Bugün de uzlaşmacılığın, teslimiyetin
önüne geçecek olan silahlı mücadelede ısrar ve savaşın büyütülmesidir.
Emperyalizm ve dünya halklarının
gerçeği her geçen gün halkların devrimden başka kurtuluşunun olmadığını kanıtlamaktadır. Devrimin ise
silahlı mücadeleden başka yolu yoktur.
Sayı: 346
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Sonuç olarak;
1- Dersim’de 24 gerillanın teslim
olması devrim mücadelesine ihanettir.
2- 24 gerillanın teslim olması
devrimcilere umut bağlayan halkta
devrimcilere olan güveni sarsmış ve
devrim mücadelesine verdiği zarar
MKP’ye verdiği zarardan çok daha
büyüktür.
3- MKP’in yaptığı gibi 24 gerillanın ihanetini meşrulaştırmak Türkiye devrimci hareketlerine çok daha

büyük zarar verecektir. Başta MKP
olmak üzere Sol bu ihaneti mahkum
etmelidir. Bu ihaneti meşrulaştıran
her hareket aynı çürümeye kendi örgütünde yaşamaktan kurtulamayacaktır.
4- 24 MKP gerillasının teslim olması o anlık bir olay değildir. MKP
ideolojik olarak direnme dinamiklerini
direnmeyerek, ihanetleri meşrulaştırarak çoktan yitirmiştir.
5- MKP, ihaneti meşrulaştırmaktan
vazgeçmelidir. Dersim’de 24 gerillanın teslim olmasından geriye 19
Aralık’ta olduğu gidip “Blöf yapmıştık”a kadar ciddi bir özeleştiri
vermeden içine girdiği bu durumdan
çıkamaz.
6- Bütün dünyada ideolojik savrulma, teslimiyetçilik, uzlaşmacılık
kol gezerken, ideolojik olarak güçlenmekten ve teslimiyetçiliğe karşı
savaşı büyütmekten başka yol yoktur.

Amerika ve İşbirlikçilerinin
Saldırısına Karşı Suriye Halkının
Yanındayız!
Hatay’da Tekebaşı beldesi halkının kurduğu Tekebaşı Halk Komitesi, kadını erkeğiyle genci yaşlısıyla emperyalizme karşı milyonları
örgütleme perspektifiyle “Emperyalizme Direnen Suriye Halkının Yanındayız” kampanyası çerçevesinde
eylemlerinin ikincisini 28 Aralık
2012 tarihinde düzenledi. İnci Market
önünde toplanan Komite üyeleri,
Aslanlar Düğün Salonu’na kadar
yürüyüş düzenledi.
Geçen hafta Komite’nin ilk eylemine karşı AKP’nin polisleri eylemi
örgütleyen komitedeki insanların ailelerine giderek korkutmaya çalışsa
da komitenin çalışmalarını engelleyemediler.
Eylem öncesinde beldenin tüm
mahalle ve sokaklarını megafon ve
davetiyelerle dolaşan Komite üyeleri
halka eylem çağrısı yaptılar. Sokak
aralarında, evlerinde olan insanların
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Bugün emperyalizmin sol örgütler
üzerinde en önemli ideolojik etkisi
uzlaşma, silah bıraktırma ve barış
politikalarının benimsenmesi çerçevesinde görülmektedir. Buna karşı
bir yandan ülkemizde silahlı savaşı
yükseltirken, diğer yandan uluslararası
boyutta emperyalizmle uzlaşmanın
ve barışın, teslimiyetin ne anlamına
geldiğinin ideolojik mücadelesini
vermeliyiz.

balkonlara çıkarak komitenin konuşmalarını can
kulağıyla dinlediği, tebrikler diyerek alkışladığı
görüldü. Kapıların zillerine basılarak, “Emperyalizme karşı ülkemiz topraklarının saldırı üssü haline getirilmesine izin vermemek
için eylemde buluşalım” çağrısı ile
halk davet edildi.

fol”, “Emperyalizm Yenilecek Direnen
Halklar Kazanacak” sloganlarını coşku
ile attı.

İnci Market önünde yapılan konuşmalarda “Bizler ilan ediyoruz ki
emperyalizmin Suriye’deki halkı katletmesine izin vermeyeceğiz. Tarih
tanıktır ki her zaman son sözü direnenler söyler. Kahrolsun Emperyalizm
Yaşasın Mücadelemiz!” denilerek yürüyüşe geçildi. Aslanlar Düğün Salonu’na gelindiğinde daha da kalabalıklaşan kitle “Suriye Halkı Yalnız
Değildir”, “Katil ABD İşbirlikçi
AKP”, “Katil ABD Ortadoğu’dan
Defol”, “Katil ABD Suriye’den De-

Yapılan konuşmalarda topraklarımızın sonuna kadar emperyalizme
karşı savunulacağı, halkları katledilmesi için kullanılmasına izin verilmeyeceği anlatıldı. Daha sonra
kitle Mitralyöz türküsü ile zılgıtlarla
halay çekti. Eylem 19 Ocak’ta Arap
halkının yılbaşı kabul ettiği Res El
Seni kutlamasının da duyurusu ile
sona erdi. 400 bildirinin ev ve esnaflara dağıtıldığı eyleme 150 kişi
katıldı.
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Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi Basın Bürosu’nun elimize elektronik posta ile geçen 02 Ocak 2013
tarihli 400 No’lu Açıklamasını haber olarak yayınlıyoruz.

Star TV Açıklayacak!
Devrimcileri Alacağınız Hangi İhaleler İçin
Karalıyor, Katliamlarına Zemin Hazırlıyorsunuz!
Ferit Şahenk’in başında olduğu Doğuş Grubu Star
televizyon kanalını yeni almasına rağmen hızla devrimcileri
karalayan, halka düşman yayınlarına başladı. Alması
gereken ihalelere, sağlamlaştırması gereken işbirlikçiliğine
orantılı bir hızla devrimcileri, karalayan haberler yapıyor.
Tabii asıl amaç bu halka yönelik katliamları, saldırıları
gizleme telaşıdır.

SÖZLER ESKİ, SÖYLEYENİ YENİ!
Star TV’nin Cephe’ye yönelik yürüttüğü kara propagandayla ilk kez karşılaşmıyoruz. Sürekli faşizmin kara
propagandasına maruz kalıyoruz. Halk için savaşıyoruz,
halk için ölüyoruz, halk için öldürüyoruz. Buna karşı
elbette faşizm yalan ve demagojiye sarılıp halkı mahkum
ettiği açlığı ve zulmü gizlemeye çalışacaktır. Doğruları
halka taşıyan devrimcilerin yaşamasına izin vermeyecektir.
Çünkü, kendi varlığının buna bağlı olduğunu biliyor...
Halkın gözünde devirmcileri karalamaya, halkı ve vatanı
için devrimcilerin nasıl ölümü göze aldığını gizlemeye,
infazlarını, işkencelerini, katliamlarını meşru göstermeye
çalışıyor. Yalanların içerisine birkaç da küçük küçük
doğrular serpiştirerek KARA PROPAGANDAYLA halkı
kandırmaya çalışıyor.
Örneğin uzun süredir örgütümüzle ilgisi olmayan
Şemsettin Kalkan’ın ASTIM hastası olması gibi. Tabii
yaptıkları ilk haberlere göre önce kanser dediler. Ama
raporu ASTIM... kimin umurunda...

TEKRARLIYORUZ! TUTSAK DÜŞEN,
KENDİNİ FEDA EDEN
HİÇBİR DEVRİMCİ
KANSER HASTASI DEĞİLDİR!
ÖLÜMÜNE GÜN SAYAN TEKELLER VE SAHİBİ
OLDUKLARI FAŞİST İKTİDARDIR!
Star TV; “kanser hastası, ölümü bekleyenlere feda
eylemi yaptırılıyor, ölüme gönderiliyorlar” diyor. Elbetteki
bunu faşizmin, AKP iktidarının katil polislerinin ağzıyla

söylüyorlar.
Muhtemeldir ki yeni bir “terör uzmanı” da almışlar
ve “terör uzmanı” patronlarına bu işi ne kadar iyi yaptığını
kanıtlamaya çalışıyor.
Onların varlıkları ve uzmanları yeni olabilir ama biz
dün de vardık, yarın da olacağız.
Dün nasıl faşizmin “kara propagandası” dahil tüm
saldırılarını boşa çıkarttıysak bugün de boşa çıkartıyoruz.
Gerçekler yalanlara yaşam hakkı tanımıyor. Star TV’nin
dün “kanser” dediği, ertesi gün koah hastası oluyor.
“Kara propaganda” kendi kendini vuruyor.
Kendisine sorun!
Hem gerçeği araştırmıyor, hem bu adi yalanları tekrarlayıp duruyorsunuz. Nebiha da Nurgül de tutsak.
Gidin sorun, doktor raporu alın...
Tabii siz karalarsınız, “nasıl olsa onlar tutsak cevapları
kamuoyuna ulaşmaz zan altında bırakırım. Bir kısmı da
şehit zaten”.
Bu ahlaksızlıktır...
Objektif olun, devrimcilere düşman olmayın!
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TAYYİP’E “KARDEŞ”, HALKA DÜŞMAN!
DOĞUŞ GRUBU’NUN SAHİBİ
FERİT ŞAHENK
Başbakan Erdoğan’ın “Ferit Kardeş”i, kardeşlik bağını
bizim kanımız üzerinden sağlamlaştırıyor.
Kanımız üzerinden politika yapıyor. DOĞUŞ GRUBU
HALKIN KANI ÜZERİNDEN YÜKSELİYOR! DÖKÜLEN HER DAMLA KANIMIZDAN, İŞKENCE
GÖREN HER YOLDAŞIMIZDAN FERİT ŞAHENK’İN
BAŞINDA OLDUĞU STAR TV DE SORUMLUDUR!
BUNDAN VAZGEÇMEDİĞİ MÜDDETÇE, BUNUN
HESABINI MİSLİYLE VERECEKTİR!
Ferit Şahenk’in sahibi olduğu Doğuş Grubu’nun AKP
iktidarıyla olan ilişkisini herkes, atılan gazetecilerden
alınan ihalelere kadar çok iyi bilir.
Son aldığı Star TV’yi nasıl aldığını, otelcilikten
marina işletmeciliğine kadar turizmde yeni yeni eklediği
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restaurantlara kadar biliyoruz. Ki Ferit Şahenk de hiçbir
zaman bunu inkar etmedi...
“İktidarla yakın olduğumuz yönünde böyle bir algılama olduğunun ben de farkındayım. Ama yapılacak
bir şey yok” diyerek arsızca, isteyen istediğini düşünsün
ben aldığım ihalelere, aldığım televizyonlara, açıldığım
turizm ayağına eklediğim yeni yeni restaurantlara bakarım
diyor.

KENDİ İÇİNDE BİRBİRİNİZİ NASIL
YERSENİZ YİYİN, AFİYET OLSUN !
AMA HALKA, DEVRİMCİLERE
SALDIRMANIZA İZİN VERMEYECEĞİZ!
FERİT ŞAHENK; BU TÜR YALANLARINA
SON VERMEZSEN; KATLEDİLEN TÜM
YOLDAŞLARIMIZDAN BİZZAT SENİ DE
SORUMLU TUTACAĞIZ!
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Hem gerçeği araştırmıyorsunuz, hem de bu alçakça
yalanları tekrarlayıp duruyorsunuz.
Yalan yanlış söylemeye devam etmeyin. Kontrgerillanın
adi aşağılık spekülasyonları ile düşünmekten vazgeçin.
Herkes ahmak bir siz akıllısınız, herkes kör bir siz
gözü açıksınız, öyle mi? Hemen çakıyorsunuz örgütün
stratejisini, taktiklerini. Niye tanrı sizi özene bezene mi
yaratmış, niye siz herkesten daha akıllı oluyorsunuz?
Senden başka kimsenin okuma yazması yok mu sanıyorsun!
Şunu aklından çıkartma Ferit Şahenk; Sizin çıkarlarınızı
koruyan katiller sürüsü ve işbirlikçi hükümetleriniz beynimizi parçalasa da, felç etseniz de bu ülkede hesap

Bekleme, Boşverme, Çözüm
Halk Komitelerinde,

Örgütlen!
İstanbul Çayan Mahallesi’nde Halk Komiteleri tarafından hırsızlığa karşı halka mücadele
çağrısı yapıldı. Mahallenin çeşitli yerlerine
“Bekleme Boşverme Çözüm Halk Komitelerinde
Örgütlen”, “Hırsızlığa Karşı Halk Komitelerinde
Birleşelim” yazılamaları yapıldı.
Çayan'da 30 Aralık günü de Dila İnternet
Kafe’de hırsızlıkla mücadeleye karşı toplantı
yapıldı. Toplantıda, Çayan Mahallesi'nin devrimcilerle birlikte kurulduğu, bunun için de
düzenin yozlaştırma saldırılarının sürekli hedefinde olduğu belirtildi. Önceleri mahallede
hırsızlık olmadığı ifade edilen toplantıda,
bunların bilerek mahalleye sokulduğu, sorunlara
karşı mahalle halkının birlik olup, birlikte
çözüm üretmesi gerektiği vurgulandı. Bir saat
süren toplantıya 50 kişi katıldı.
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soran devrimciler olacak. Ve aklından çıkartma; “Nasıl
olsa bizim söylediğimiz yalanlara verdikleri cevaplar
halka ulaşmaz, çünkü tüm TV’ler, gazeteler bizim elimizde” deme. Senden büyük, güçlü gerçekler var.
Bu ülkede devrimciler olacak ve hesap soracak.
Hapishanelerde diri diri yaksanız da,
17’sinde gençlerimizi felç etseniz de,
Onlarca katletseniz de bu ülkede devrimciler olacak
ve hesap soracak.
Sen küfür et, ama devrimciler basın özgürlüğünü savunmaya devam edecek.

STAR TV’NİN ÇALIŞANLARINA,
EMEKÇİLERİNE SESLENİYORUZ!
SAHİBİNİN SESİ OLMAKTAN VAZGEÇİN!
BİZİM KATLİAMLARIMIZI MEŞRULAŞTIRANLAR SİZİN DE EMEĞİNİZİ VE DÜŞÜNCELERİNİZİ
ÇALIYOR! KEDİ YAVRULARI GİBİ ORTALIĞA ATILIYORSUNUZ. BUNA İZİN VERMEYİN!
DEVRİMCİLERİN KATLİAMINI, YAPILAN İŞKENCELERİ, İNFAZLARI MEŞRULAŞTIRMAYIN.
YOKSA YAPANLAR KADAR SİZ DE YAPILANLARDAN SORUMLU OLACAKSINIZ! HALKA UYGULANAN AÇLIĞIN VE ZULMÜN HESABINI SORAN
DEVRİMCİLERİN DEĞİL, ONLARI AÇLIĞA MAHKUM EDEN, ZULMEDEN İKTİDARIN KARŞISINDA
OLUN, BUNU ANLATIN!
BİZ DEVRİMCİLER BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ!

Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi

Ünzile Araz ve Yurdagül Gümüş
Serbest Bırakılsın!
TAYAD’lı Aileler ve Gençlik Federasyonu, çocuklarının mücadelesine destek veren ve onlarla birlikte mücadele ettikleri
için tutuklanan annelerin serbest bırakılması için Bakırköy Kadın
Kapalı Hapishanesi önünde eylem yaptılar. İkincisi düzenlenen
eylem, devrimci anneler serbest bırakılana kadar her pazartesi
günü yapılacak.
31 Aralık’ta yapılan eylemde, “Geleceğimiz İçin Mücadele
Eden Annelerimiz Serbest Bırakılsın” yazılı pankart açıldı.
Eylemde bir açıklama yapan Yusuf Sinan Kul, annelerinin tutuklanma nedeninin; devrimciliği bırakmaları için kendi üzerlerinde
baskı oluşturma çabası olduğunu ifade etti. Kul, mücadele ederek
annelerini de zulmün elinden çekip
alacaklarını söyledi.
Açıklamanın ardından 45 dakika hapishane önünde oturma eylemi yapıldı. Halaylar çekilip marşlar söylenen eylemde, "Devrimci
Anneler Serbest Bırakılsın", "Ünzile Araz, Yurdagül Gümüş Serbest
Bırakılsın" sloganları atıldı.
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Bursa

AKP’nin F Tipi Film’i Sansür Etmeye Gücü Yetmeyecek!

HALKIMIZ!

AKP’nin Sansür Saldırısına Karşı F Tipi Filmi
Sahiplenelim F Tipi Film’e 5 Kişi Götürüyorum
Kampanyasına 5 Kişi Götürelim!
F Tipi Film daha gösterime girmeden AKP’nin sansürüyle karşı
karşıya kaldı.
Afişlerin asılmasına zabıta tarafından izin verilmiyor. Televizyonlardan tanıtılmasını engelliyor! Koyu
bir sansür uygulanıyor.
Filmin tanıtımı için yapılacak televizyon programları iptal ediliyor!
Kimi yerde zabıtalar, kimi yerde
polisler... Filmin tanıtımını, engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar.
Sinema salonları tehdit ediliyor.
Filmin afişini asan insanlarımız gözaltına alınıyor.
AKP, F Tiplerinde yaşanan zulmün
halka ulaşmasından korkuyor.
AKP, F Tiplerinde devam eden
zulmün bilinmesinden korkuyor!
AKP’NİN GÜCÜ F TİPİ FİLMİ
TECRİT ETMEYE, SÖNSÜRLE
HALKA ULAŞMASINI ENGELLEMEYE YETMEZ!
HALKIMIZ!
AKP sinemaları tehdit edebilir,
Televizyonları tehdit ederek Filmin
ekranlardan tanıtımının yapılmasını
engelleyebilir.
İnsanlarımızı gözaltına alabilir.
Zabıtasıyla, polisiyle saldırabilir. Yapılan afişlerimizi sökebilir. Bütün
bunları yapacak gücü vardır. Polisinden zabıtasına kadar terör uygulayacak her türlü olanaklara sahiptir.
Ancak, bütün bunlara rağmen F
Tipi Film’in gösterimini engellemeye
gücü yetmez.
Çünkü F Tipi Film’in sahibi halktır.

Anadolu’nun dört bir yanında,
şehir şehir.... mahalle mahalle, sokak,
sokak, kapı kapı dolaşıp F Tipi Film’i
halkımıza afişlerimizle, bildirilerimizlere biz tanıtacağız.

Halkı Filme
Biz Götürecegiz!
İşçiler, memurlar, esnaflar, aydınlar, yazarlar, sanatçılar, öğrenci
gençlik, yoksul halkımız...
AKP’nin F Tipi Film’e sansürünü
yerle bir edelim.
Halk Cephesi AKP’nin F Tipi
Film’i sansürüne karşı “F TİPİ
FİLM’E 5 KİŞİ GÖTÜRÜYORUM” diye bir kampanya başlattı.

F Tiplerinde tecrit edilen halkın
evlatlarıdır. F Tiplerinde yaşanan
zulüm halkımızın yaşadığı zulümdür.
Nerede olursak olalım, yapacağımız iş çok somuttur.
Birincisi; Herkes F Tipi Film’i
izletmek için 5 kişiyi sinemaya
götürecek.
İkincisi; Çalıştığı fabrikada,
atölyede, okulda, dairede mesai
arkadaşlarıyla birlikte kitlesel olarak filmi izlemek için bulundukları
yerdeki filmin oynadığı en yakın
sinemaya giderek filmi izlemeyi
örgütlemelidirler.
İşçiler, memurlar, mühendisler
örgütlü oldukları sendikalara, odalara filmi izlettirmek için toplu

biletler aldırtmalıyız.
Yoksul gecekondu mahallelerinde yaşayan halkımız: F Tipi
Film’i izlemek için çoluk, çocuk
genç yaşlı demeden filmi izlemek
için sokak sokak örgütlenip otobüslerle gidelim.
AKP’nin sansür saldırısının
halkın gücü karşısında işe yaramayacağını bir kez daha gösterelim...
Bağımsız Türkiye Konseri’nde
olduğu gibi tam bir seferberlik
içinde çalışalım...
Bu Film; devrimcileri anlatıyor,
Bu Film;Oligarşinin F Tiplerinde tecrit zulmüne karşı
kahramanca direnen ve şehit
düşen 122'leri anlatıyor,
Bu Film; dört duvar arasında
özgür kalan tutsaklarımızın tecrite
karşı direnişini anlatıyor!
Bu Film; düşmanın alçaklığını,
namussuzluğunu anlatıyor!
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F TİPİ FİLMİ
İZLEYELİM, İZLETELİM!
AKP'NİN SALDIRILARINA
KARŞI 122'LERİMİZİ BİR
KEZ DAHA SAYGIYLA
ANALIM!..
TECRİTE KARŞI
ÖZGÜR TUTSAKLARIMIZIN
SESİ OLALIM!
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Viyana - Gala

Okmeydanı

F Tipi Film Katledilen Devrimci Tutsakların
Sesidir, Sahip Çıkalım!
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F Tipi Film’e uygulanmaya çalışılan sansürle ilgili İdil Kültür Merkezi’nde Grup Yorum ve sansüre
karşı çıkan sanatçılar tarafından bir
basın toplantısı düzenlendi. Grup
Yorum/Sanat Cephesi olarak düzenlenen basın toplantısına Mehmet Esatoğlu, Okşan Dede, Bülent Emrah
Parlak, Mehmet Aksoy, Hilmi Yarayıcı, Nejat Yavaşoğulları ve Pelin
Batu katıldı.
Toplantıda ilk olarak Grup Yorum
üyesi Caner Bozkurt Grup Yorum /
Sanat Cephesi imzalı açıklamayı
okudu. Sanatçılar için “Toplumun
en tehlikeli meyvesi” benzetmesini
yapan Bozkurt, “Hayatı yaratan, çarkları çevirenler için sonsuz tatları olan,
hayata ve güzele düşman herkes için
zehir zemberek bir meyvedir sanatçı”
dedi. Bozkurt, Grup Yorum ve sekiz
yönetmenin hazırladığı F Tipi Film’in
de halka gerçekleri anlatan meyvelerden biri olduğunu ifade etti ve
film üzerindeki baskı ve sansürün
de bu sebepten dolayı uygulandığını
vurguladı.
Toplantıya katılanlardan Mehmet
Esatoğlu, iktidarlar tarafından sanata
yönelik bu baskının her dönem olduğunu söyleyerek, son olarak şehir
tiyatrolarında oynanan Zengin Mutfağı oyunu sırasında faşistlerin sahneye müdahale etmeye çalışmasını
örnek verdi. Aynı oyunun 34 yıl önce
de bombalandığını söyleyen Esatoğlu,
Grup Yorum’un tarihinin her yılının
da farklı baskıların yılı olduğunu
ifade etti.

Heykeltıraş Mehmet Aksoy, F
Tiplerinde yaşanan bütün işkencelerin,
tecritin insanlar üzerindeki etkisinin
daha önce denenmiş olduğunu belirtti.
Sanatın bir hakikati göstermek istediğini ve bu hakikatin bazıları tarafından istenmediğini, üzerinin örtüldüğünü belirten Aksoy, sanatçıların
hakikatin üzerindeki bu örtüyü kaldırıp attığını söyledi. Aksoy şuanda
sanatın kendisinin tecrit edilmeye
çalışıldığını vurguladı.
Hilmi Yarayıcı ise F Tiplerinde
işkence gören, katledilen devrimcilerini yaşamları boyunca haklıyı,
doğruyu savunduklarını, F Tipi
Film’in de bu gerçekleri anlattığını
söyledi. İktidarın halk düşmanı olduğunu söyleyen Yarayıcı, “Herkesin
uslu çocuklar olmasını istiyorlar. Bu
F Tipi Film’i yapanlar gibi haklıdan
yana olanları yaramaz çocuklar olarak
görüyorlar ve cezalandırmaya çalışıyorlar” dedi.
Grup Yorum üyesi İnan Altın, F
Tipi Film’in tecrit işkencesini anlattığını ve teşhir olan devletin filme
tahammülsüz davrandığını anlattı.
Sanatçı Nejat Yavaşoğulları konuşmasında, iktidarın her yere kendi
kadrolarını yerleştirdiğini ve sanata
yönelik saldırılarında da kendine taraftarlar edindiğinden bahsetti.
Sözlerine Ralph Waldo Emerson’un “Yakılan her kitap dünyayı
aydınlatır” sözüyle başlayan Pelin
Batu, “İsterseniz biber gazı sıkın, isterseniz coplayın, isterseniz filmi
sansürleyin... ne yaparsanız yapın

sonuçta bir yerde bir ışıma olacak”
dedi.
F Tipi Filmi sinemasal olarak da
başarılı bulduğunu söyleyen yönetmen Okşan Dede, filmle F Tipindeki
insanların halkın da F Tipinde olduklarını gösterdiklerini belirtti. “F
Tipi Film sinemanın bir direniş dilidir” diyen Dede, devletin sanata uyguladığı sansürü kendi çekmeye çalıştığı film üzerinden dile getirdi.
Filminde zorla müdahale sonucu
Wernicke Korsakoff hastası olan bir
ölüm orucu gazisini anlatacağını belirten Dede, devletin “Hastalığı Alzheimer yaparsan destek veririz” dediğini, kabul etmediğinde ise destek
göremediklerini ve bu yüzden set
çalışanlarının bile gittiğini anlattı.
Bu durumda Grup Yorum’un filmi
sahiplenerek her türlü desteği vermeye
hazır olduklarını söylemesi üzerine
çalışmalara yeniden başladıklarını
söyleyen Dede, “Bizim hiçbir desteğe
ihtiyacımız yoktu. Bizim gibi düşünen
insanların desteği bize yeterdi. Bunu
görmüş olduk” dedi.
Son olarak filmin oyuncularından
Bülent Emrah Parlak film ile ilgili
görüşlerini aktardı. Çocukken Yılmaz
Güney’in bazı filmlerinin yurtdışına
kaçırılamadığı için yakıldığını söylediklerinde inanamadığını belirten
Parlak, “Tarih bir şekilde insanları
yargılıyor ve not düşüyor. Nasıl Yılmaz Güney’in, Nazım Hikmet’in,
Bertold Brecht’in notu düşüldü...
Onlar haklı çıktılar. Spartaküs’ün
döneminden sadece Spartaküs’ü ha-
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Sarıgazi
tırlıyoruz” dedi. Parlak F Tipi Film’in
de halkını, dünya halklarını sevdikleri
için içeriye atılıp, katledilen insanların
bir notu olduğunu ve sahip çıkılması
gerektiğini söyledi.
Basın toplantısında Tavır Dergisi
çalışanı Gamze Keşkek ve Grup Yorum elemanı Selma Altın’da konuşma
yaptılar. Gamze Keşkek sanat üzerindeki baskılara değinirken, Selma
Altın’da yaşadıkları ev hapsini tanımadıklarını anlattı.
Basın toplantısının ardından ise
her Pazar günü Grup Yorum üzerindeki baskıları protesto etmek için
İdil Kültür Merkezi önünde yapılan
eyleme geçildi. Eylemde, Grup Yorum’un yanı sıra Nejat Yavaşoğulları
da küçük bir konser verdi.

İstanbul-Sarıgazi
Sarıgazi Halk Cephesi, Demokrasi
Caddesi ve İnönü Mahallesi’nde F
Tipi Film ve “Milyonları Örgütlüyoruz” kampanyasıyla ilgili afişleme
yaptı. 120 afişin asıldığı çalışmada,
Sarıgazi halkına yapılan çağrıda “Herkesi Sancak Park’ta F Tipi Film’i izlemeye ve yanında bir insan getirmeye
çağırıyoruz, gün sahiplenme günü,
gün sansüre karşı milyonlar olup
AKP zulmünü hep birlikte yenme
günüdür” denildi.

İstanbul-Taksim
29 Aralık’ta Taksim Galatasaray
Lisesi önünde F Tipi Film'in el ilanları
dağıtıldı. Grup Yorum korosunun dağıttığı el ilanlarına ilgi yoğundu.
Filme gidenler, yapılan sohbetlerde,
filmi çok beğendiklerini belirttiler.
Galatasaray Lisesi önünde yapılan
dağıtımın ardından tramvay durağına
F Tipi Film afişiyle yürüyüş düzenlendi. Yine yürüyüş boyunca halka
F Tipi Film’in tanıtımı yapıldı ve el
ilanları dağıtıldı. Yaklaşık 2000 el

Gazi

Avcılar

inanının dağıtıldığı yürüyüş Taksim
Tramvay Durağı’nda sona erdirdi.

devam edecek.

İstanbul-TAYAD

Kocaeli Gençlik Derneği üyeleri,
23 Aralık günü İzmit Yahya Kaptan'da
gösterime giren F Tipi Film'i izlemeye
gittiler. Film hep birlikte izlendikten
sonra filmin değerlendirmesi yapıldı.
Film, 19 kişinin katılımıyla izlendi.

TAYAD’lılar F Tipi Film’in tanıtımını yaparak halka duyurmaya, herkesin
hem izlemesi hem de izletmesi için
çağrıda bulunmaya devam ediyorlar.
Ayrıca 19 Aralık katliamını anlatan
bildiriler de dağıtıldı. Galatasaray Lisesi’nin önünde açılan masada, F Tipi
Film’in içeriği ve hangi sinemalarda
oynatıldığı üzerine halkla sohbetler
edildi. Birçok kişiden filme yönelik
ilgi dolu anlatımlar dinlendi. Bazıları
da filme mutlaka gideceklerini söyledi.
Gidip seyredenlerin genel kanısı filmin
oldukça etkileyici ve güçlü olduğuydu.
Masada 11 adet Yürüyüş Dergisi ile
1000 adet bildiri dağıtıldı.
26 Aralık’ta, Galatasaray Lisesi
önünde F Tipi Film bildirileri dağıtıldı.
Açılan F Tipi Film pankartıyla ve
Grup Yorum müzikleriyle dağıtılan
bildirilere halkın ilgisi yoğundu.
Liseli Dev-Genç'liler 26 Aralık
günü 500 bildiri dağıttılar.

İstanbul-Okmeydanı
26 Aralık günü 70 film afişi yapıldı.
Afiş yapılırken halkımız hem afiş isteyip
hem de izleyeceği tarihi söyledi.

Edirne
27 Aralık günü Dev-Genç’liler,
Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi önünde masa açtılar. Grup
Yorum şarkıları eşliğinde bir buçuk
saat boyunca açık kalan masada halka
300 adet el ilanı ulaştırıldı.

Zonguldak
Zonguldak merkezdeki Belediye
Sineması’na büyük istek üzerine getirtilen F Tipi Film’i 1 haftada 250
kişi izledi. Ereğli Eğitim-Sen ile izlenen filmin gösterimi devam ediyor.
Zonguldak’ta gösterim bir hafta daha

Kocaeli

Çorum
29 Aralık günü Dev-Genç’liler,
Bahabey ve Gazi Caddesi’nde afişleme
yaptılar. Afişler esnafların dükkanlarına, telefon kulübesi, durak ve sendika
binalarına asıldı.

Bursa
Bursa’da 29 Aralık günü Panayır
ve 30 Aralık günü Kestel mahallelerinde Halk Cepheliler “AKP Zulmüne
Karşı İşçi, Memur, Gençlik Tüm
Halk Birleşeceğiz Milyonları Örgütleyeceğiz” kampanyasının ve “F Tipi
Film”in afişlerini astı. Halk, afiş çalışması yapan Halk Cepheliler’in yanına gelerek yardım etti. Panayır
Mahallesi’ne 50 afiş asılırken, Kestel’e 100 afiş asıldı.
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Dersim
F Tipi Film 4 Ocak günü Dersim
Sinema 62’de gösterime girdi. Film
gösterime girmeden Dersim sokaklarında film çalışmaları başlatıldı.
Dersim merkezine asılan afişlerin
yanı sıra açılan tanıtım masası ile
halka el ilanları dağıtıldı. El ilanlarını
almak için standa gelen insanlar
filmin gelmesini beklediklerini, sinemaya da gidip sorduklarını dile
getirdiler. Film ile ilgili başlatılan
beş kişiyi filme götürme kampanyasının anlatılması üzerine beş kişiden
fazlasını getireceklerini söyleyenler
oldu. 200 el ilanının halka ulaştırıldığı
çalışmada Grup Yorum şarkıları çalındı.

F TİPİ FİLM’E 5 KİŞİ GÖTÜRÜYORUM
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İzmir

Taksim

Ev Hapsi Cezasını Tanımıyoruz!
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23 Aralık günü Balıkesir’de eski Vergi Dairesi önünde
Grup Yorum’a yapılan baskıları ve tutuklamaları protesto
etmek için eylem yapıldı. Yıllardır nice bedeller ödeyen
Grup Yorum’un hapsedilemeyeceği, Balıkesir’den de
haykırıldı. “Grup Yorum Halktır Susturulamaz”, “Halktan
Yana Sanat Engellenemez”, “Grup Yorum Hapsedilemez”,
“Türküler Susmaz Halaylar Sürer” sloganları atılan eylemde, AKP’nin, her evi bir hapishaneye çevirme planlarının bir işe yaramayacağı vurgulandı.
“Ne F Tipi hücreleriniz ne de taş duvarlarınız bizleri
korkutmaya yetmeyecektir. Grup Yorum halktır. Türküler

emeğin alın terinin ve kavganın türküleridir” denildi.
29 Aralık günü de İzmir Kemeraltı girişinde Grup
Günışığı tarafından, Grup Yorum üzerindeki baskıları
protesto etmek ve halka duyurmak için eylem gerçekleştirildi.
Yapılan konuşmada, “Bizler Grup Günışığı olarak
öğrencileri olmaktan onur duyduğumuz Grup Yorum’u
sahiplenmeye, onlara uygulanan baskı ve yıldırma politikalarına direnmeye devam edeceğiz” denildi.
Ardından Grup Yorum’un projelendirdiği F Tipi
Film’in el ilanları dağıtıldı. Eyleme 20 kişi katıldı.

Tecrite Karşı Mücadele
Etmeye Devam Edeceğiz

Faşizme Karşı Omuz Omuza
Üretmeye Devam Edeceğiz

Her ay yaptığı eylemle, F Tipi hapishanelerde
yaşanan insan hakları ihlallerini halka açıklayan Tecrite
Karşı Mücadele Platformu (TKMP), Aralık ayının raporunu Taksim Galatasaray Lisesi önünde yaptığı
eylemle duyurdu. Sloganlarının atıldığı eylemde, açıklamayı TKMP adına Münevver İltemur okudu. İltemur,
yılın son ayında F Tipi hapishanelerde özellikle işkencenin, disiplin cezalarının arttığını belirtti.
“Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Hapishanesi'nde şebeke
suyuna karışan lağım suları nedeniyle bir hafta boyunca
yüzlerce tutsak hastalanırken, 45 kişi dışındaki tutsakların
tedavisi yapılamamıştır. Açıkça ölüme terk edilmişlerdir"
diyen İltemur, hapishanelerdeki baskı ve saldırıların
tutuklu yakınlarına da uygulandığını ifade etti. Gebze
M Tipi Hapishanesi'nde görüşe giden tutuklu yakınlarının
karakola çağrılarak form doldurmaya zorlandırıldıklarını
ve güvenlik soruşturmasından geçirildiğini kaydeden
İltemur, felçli tutuklu Ali Haydar Yıldız'ın durumuna
da dikkat çekti. Yıldız'ın Metris 2 No'lu Hapishanesi
revirinde bir hafta boyunca hiçbir ihtiyacının karşılanmadığını, belden aşağısı tutmadığı için altının temizlenmediğini belirten İltemur, Yıldız'ın, revirde bulunan
adli tutukluların şikayeti üzerine bir hafta sonra altının
temizlendiğini aktardı. 19-22 Aralık katliamının ve hapishaneler direnişinin üstünden 12 yıl geçmesine
rağmen, F Tipi hapishanelerin işkence merkezi olarak
çalışmasını sürdürdüğünü belirtti.
Son olarak İltemur, "2012 yılında hapishanelerde
yaşanan ölümler 2011 yılında yaşanan ölümlerin iki
katına çıkmıştır" dedi.

Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde oynanan Vasıf
Öngören'in “Zengin Mutfağı” isimli oyunun 27 Aralık
günü yapılan gösteriminde bir grup faşist, sahneye yönelik
sözlü saldırıda bulundu. Anti-faşist bir nitelik taşıyan
oyunu sahiplenen Sanat Cephesi üyeleri, 28 Aralık akşamı
Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ne kitlesel olarak giderek,
oyun sonunda “Halkın Sanatçısı Yalnız Değildir” ve “Faşizme Karşı Omuz Omuza” sloganları atarak oyunu sahneleyenlerin yalnız olmadığını haykırdı.
Daha sonra Şehir Tiyatrosu'nun yönetmenlerini
ziyaret eden Sanat Cephesi üyeleri sanatın önündeki
her türden saldırıya karşı sessiz kalmayacaklarını belirterek desteklerini sundular.
Sanat Cephesi ayrıca yazılı bir açıklama yaparak,
“Oyunlarımız, namusumuzdur şarkılarımız namusumuzdur. Namusumuz gibi koruyacağız onları. Tiyatro
salonlarımıza ellerini kollarını sallayarak giremeyecekler”
dedi.

Kendi Sinemalarımızı
Kuralım!
Kocaeli Gençlik Derneği, her hafta Çarşamba günü
yapacağı “Devrimci Sinema Günleri”nin ilkini 26 Aralık
günü düzenledi. Kocaeli Gençlik Derneği'nde düzenlenen
gösterimde “Leningrad Kuşatması” adlı film izlendi.
Ardından filmin değerlendirmesi yapıldı. 10 kişinin katıldığı film gösterimi, gelecek gösterimin duyurusuyla
bitirildi.
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Taksim

koculuk, devrimci olan her
şeyin tabutudur.
Devrimci iradesini, düzene
yönelik nefretini,
düşmana karşı intikam ve adalet
özlemini o tabuta hapsetmek istemeyen devrimci, bütün zaaflardan nefret edecektir. Kendisine ve yoldaşlarına bunları yakıştırmayacak, devrimci
ilke ve değerlerin, görev ve hedeflerin zaaf tabutuna hapsedilmesine izin
vermeyecektir.
Ancak düşman gördüklerinize
karşı savaşırsınız. Ve düşmana karşı da ancak, nefretiniz kadar sava-

Ders: Sömürüden
Nefret Edin-3
Merhaba Devrimci Okul okurları.
Bu haftaki dersimize “Sömürüden
Nefret Etmeyen Sömürü’ye Son Veremez” başlıklı konumuzun son bölümüyle devam ediyoruz.

 Liberalizm, Kaynağını
Düzenden Alır! Düzene
Olan Kini Törpüler!
Düzene yönelik nefreti törpüleyip giderek yok eden ve böylece bir
kanser gibi devrimciliği tüketen liberalizm, düzen ideolojisinden alır
kaynağını.
Doğru ile yanlışın, ilkeli olan ile
ilkesizliğin karıştırılmasına sebep
olur. Militanlığı zayıflatır. Devrimci coşkuyu, heyecanı yok eder. Yetinmeciliği, gerekçeciliği alışkanlık
haline getirir. Sökülüp atılmazsa, liberalizm, devrimciliğin ruhuna fatiha okutur. Ki her türden statükoculuk, devrimci iradenin tabutu demektir. Liberalizm, devrimci olan
her şeyi öldürür. Statükoculuk ise tabuta koyar ve dokundurtmaz.
Yani insan, bu türden statükoculuk,
yetinmecilik tabutlarına tekme atar.
Kendisinden başlayarak militanlığın
öldürülmesine izin vermez. Kim olduğunu ve yapması gerekeni asla
ama asla unutmaz: "Devrimcinin
görevi devrim için çarpışmaktır. Hem
de tüm olanakları ile..."
Devrimci saflara, zaaflar biçiminde sızan düzen ideolojisi, devrimcinin görevlerini yerine getirmesini engeller. Tüm olanakları ile,
beyninin bütün hücreleri, nabzının her
atışı ve her şeyiyle devrim için çarpışmasını sekteye uğratır. Giderek
devrimciliği de tüketir. Bu tükeniş, zaafların kanıksandığı, meşru görülüp
dokunulmadığı o statüko tabutlarının
içinde yaşanır.
Şu çok iyi bilinmelidir ki, statü-

Devrimcilik,
Düzenden Nefret
Etmek ve Düzeni
Yıkmak İstemek
Kadar Devrimi
Yaratma Çabasıdır
şırsınız. Her savaş, ya zafer ya da yenilgi ile sonuçlanır. Zaaflara karşı zafer
kazanılmazsa, yenilgi kaçınılmaz olur.
Zaaflara karşı etkili ve sonuç alıcı savaş yürütülmüyorsa, bilinmelidir
ki, zaaflardan nefret edilmiyordur.
Küba Devrimi'nin önderi Fidel
Castro'nun konumuzla ilgili bir sözü
var. Şöyle diyor Fidel: "Ben, diğer insanlardan nefret etmiyorum, kibir, ben
merkezcilik, bencillik, küstahlık, kendini beğenmişlik, değer yoksunu olmaktan nefret ediyorum."
Çünkü, bunlar, burjuva ideolojisinin yarattığı sonuçlardır. Burjuvaziden nefret edenlerin burjuva ideolojisinin insan kişiliğinde oluşturduğu böylesi çarpıklıklardan da nefret etmesi devrimci ahlakın gereğidir.
Devrimci saflarda düzen ideolojisinin, kültürünün tortuları değişik biçimlerde somutlanır:
"... Başkasından eleştiri gelmesin

diye eleştiriden kaçınmak; edilgen,
kendi içine kapanık bir tutum takınmak; eleştiri kabul ediyor gözüküp
pratikte düzeltme yönünde çaba sarfetmemek; idare-i maslahatçı bir tutum takınmak; özeleştiriyi günah çıkarmaya ve vicdan rahatlatmaya
dönüştürmek; objektiflik, her tarafa
hak verecek durumlara açık olmak ya
da tartışılan görüşleri uzlaştırmaya,
doğrularla yanlışların ortasını bulmaya çalışmak, yanlışları eleştirmemek (orta yolculuk); tartışmaları yatıştırıp, sorunların üstünü örtmek, her
şeyi toz pembe ve bir şey yokmuş gibi
göstermeye çalışmak; kimseyle kötü
olmamak, tavizkar bir tutum takınmak; bugünün işini yarına bırakmak,
savsaklamak, oluşuna bırakmak;
disiplinde gevşeklik, ilkeleri sulandırmak, yerinde ve zamanında inisiyatif koyamama, kendi gücüne
güvensizlik ve aşırı mütevazılık;
vurdumduymazlık, örgüte ilişkin
duyarsız kalmak, harekete saldırılara karşı kararlı tavizsiz olamamak, çevrede olan bitene kendini ilgilendirdiği halde müdahale etmemek; ilkeleri kararlı ve disiplini başkalarına uygulatıp, kendine uygulamamak, başkalarına radikal davranıp, kendine radikal olmamak,
daha aşırısı ve tehlikelisi alt ve üst
ilişkilerinde pohpohlayıcı ve her şey
yolunda gidiyor havasında ilişkileri
zayıflatmak; düşmana karşı sınıf kininde körelme, sınıfsal kinin törpülenmesi ve bunun üzerine gitmeme;
diyalog ve uzlaşmayı mücadelenin
önüne çıkarmak; düşmanla çatışmadan, bedel ödemeden çelişkilerin
kendiliğinden çözülmesine bel bağlamak; revizyonizm, oportünizm gibi
ML'den sapma akımlara karşı kesin
sınır çekememek, gevşek, ilkesiz ve uzlaşıcı davranmak, sınırları belirsizleştirmek vb..."
Bu ve benzeri şekilde somutlanan
zaafların, düzen ideolojisinin kalıntıları olduğunu bilerek, bunlara karşı militanca mücadele etmek devrim
iddiamızın, düşmana yönelik nefretimizin gereğidir.
Zaaflar, devrim inancımızdan,
halk sevgimizden, şehitlerimize olan
bağlılığımızdan yani BİZ'den daha bü-
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yük değildir. Yeter ki, zaafları hoş görerek kendimizi küçültmeyelim.
Aşımıza ekmeğimize göz
koyan, çalan, sömüren burjuvazinin devrimci saflardaki
zehirli tortuları işte bu zaaflardır. Düzenden nefret edenler, düzene hizmet eden zaafları da yenmesini bileceklerdir. Yeni insan, işte bu bilincin eseri olarak zaaflara
karşı mücadele içinde yaratılır ve yaşatılır...

Bunlar ve çevrelerindeki diğer asalaklar, ellerindeki faşizm aracıyla, ideolojik yönlendirmeleri ve yozlaştırma kuşatmalarıyla bozuk düzenlerini sürdürerek zevküsefa sürüyorlar. Halk ise açlık,
yoksulluk, yozlaştırma batağında süründürülüyor. Hakkını istediğinde coplar
kaldırılıyor, panzerler sürülüyor üzerine.
Kanı dökülüyor. "Demokrasicilik oyunu" bu
kanlı gerçekliği örtbas etmek için sürdürülüyor.

 Düzenden Nefret
Etmeyenler İçin Uzlaşma ve
İhanet Kaçınılmazdır!
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Ancak düzenden nefret edenler ve
bu nefretlerini daima ateşli tutanlar,
uzlaşmayı ve ihaneti yaşamazlar.
Nefretini yitiren, halk sevgisini de
kaybeder. Halk sevgisinin gereğini
yapmayan halk düşmanlarına boyun
eğer. Bunun arası, ortası yoktur.
Düşmandan nefret etmek demek,
düzene sövüp saymak değildir. Bu sıradan olandır. Acizcedir. Düzenden
nefret etmek, düzene ait ne varsa
hepsine bir tekme vurmayı bilmek
demektir. Ki ancak düzenden nefret
edenler, bütün düzen bağlarını kesip
atacaklardır.
Düzenden nefret etmeyenler, düzen bağlarını kesip atamazlar. Niye kesip atsınlar? Kendilerini neden yeniden yaratsınlar? Nasılsa düzene dönecekler... Düzene ait her şeye bir tekme indirememek işte bu anlama gelir.
Düzenden nefret etmeyenler, halk
düşmanlarına yönelik gerçek bir kin de
duymazlar. Böyleleri er-geç düzene dönerek halk düşmanlarına yaltaklanırlar. Alçalırlar. Düzene dönmek demek,
katillerimize yaltaklanmak demektir.
Düzene dönerek halk düşmanlarını
meşru görmenin başka bir anlamı
yoktur. Hiç kimse, halk düşmanlarına
yaltaklanmayı kendisine yakıştırmamalıdır. Ki düzene dönüp düşmana boyun eğmek halkını, vatanını, yoldaşlarını, şehitlerini satmak demektir.
Burjuvaziden ne kadar nefret ediyorsan, halkını ve yoldaşlarını da o ka-

dar seversin. Bu ikisi doğru orantılıdır. Terazinin iki kefesi gibidir ve
üçüncü bir kefe, başka bir seçenek, ara
bir yol yoktur.
"Bir canım var feda olsun halkıma,
vatanıma" demek, düzene yönelik
nefretin de sürmesi sayılır. Düzene yönelik nefretiniz ne kadar büyükse,
devrime olan adanmışlık da o kadar
sağlam olur.
Düzene yönelik nefret nasıl somutlanır?
"Sövüp sayarak", "ahkam keserek", "homurdanarak" olmadığını biliyoruz. Sorunun tek bir cevabı vardır: Düzene dair her şeye bir tekme savurarak milyonları örgütlemek ve
halk düşmanlarından hesap sormak...
Şehidimiz İbrahim Çuhadar’ın
ifadesiyle söylersek: "...Yoldaşlarım, bizi sömürenlerden, aç yoksul
bırakanlardan, işsiz bırakanlardan,
evlerimizi yıkmak isteyenlerden, vatanımızı emperyalizme parsel parsel
satanlardan, halkımızı iliklerine kadar sömürenlerden, sağlıksız, eğitimsiz bırakanlardan hesap soracağız. Halkımızı adaletsiz bırakmayacağız. Adaleti biz sağlayacağız..."
Düzene yönelik nefretin nasıl somutlandığı sorusunun cevabı işte budur: Adaleti biz sağlayacağız...
Kapitalist düzen diğer her şeyi de
kapsayacak tarzda, halka iki şeyi veremez. Bu ikisinin vazgeçilmez olduğu,
tarihe kanla yazılmıştır. Biz de vazgeçmeyeceğiz. Ekmek ve adalet istemekten vazgeçmeyişimiz, düzene yönelik yıkıcılığımızın kaynağıdır.
Düzene yönelik nefretimizin temelinde, bu düzenin halka ekmek ve
adalet yerine yoksulluk, haksızlık,

eşitsizlik, yozlaşma, açlık vermesi vardır. Yoksulluğun ve
haksızlığın olduğu yerde, halk
acı çeker, açlık çeker. İnsan yerine konulmaz, horlanır. Onuru çiğnenir, "ayak takımı" denilir. İşte bu tablonun yarattığı memnuniyetsizlik ve öfke,
devrimci bilinçle buluştuğunda sınıf kinine dönüşür. Ki
düzene yönelik nefretimizin
temeli, işte bu sınıfsallıktır.
Lenin, "Ekmek için savaşım, sosyalizm için savaşımdır" diyordu. Ekmek ve adalet arayışının, örgütlendiği oranda varacağı mantıki
sonuç, tarihsel durak sosyalizmdir.
İşte bu hedefe ulaşmak için bu düzeni
yerle bir edip yıkmanın özündeki ateş,
sömürüye yönelik nefretimizdir. Bu ateşi söndürmeyecek ve daima diri tutacağız.
Bir savaş kanunudur bu ve anlamı açıktır: Ancak nefretiniz kadar
savaşırsınız...

 Milyonlarca İnsanımızı
Aç, Sefil Bırakan Bir Avuç
Asalaktan Nefret
Etmeyenler Devrimci
Kalamaz!
Bu düzen çürümüştür. Her yanından, politikasından, kurumundan, kültüründen, ahlakından... bu çürümenin
pisliği akıyor. Ekonomist dergisi (2127 Ekim) bu çürümenin en tepesinde
yer alan en zengin 100 burjuva ailesinin listesini yayınladı. Her sene
böyle listeler yayınlarlar. Başını Koç,
Şahenk, Ülker, Sabancı, Özyeğin, Ciner, Ağaoğlu... gibi asalakların çektiği bu kesimler, bu yılda servetlerine
servet katmaya devam etmişler.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
verilerine dayanarak yapılan araştırmaya göre, ülkemizde 19 milyon civarında hane sayısı var. Bu 19 milyon
hanenin içinde, bu asalak takımı ancak
2000 (iki bin) hane kadarmış. Toplam
sayıları da 7800 kişi olarak hesaplanmış. Kaba bir hesapla, nüfusun on binde biri olan bu asalaklar, asalaklığın zirvesinde yaşayan burjuvalar.
Bunlar ve çevrelerindeki diğer asa-
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laklar, ellerindeki faşizm aracıyla,
ideolojik yönlendirmeleri ve yozlaştırma kuşatmalarıyla bozuk düzenlerini
sürdürerek zevküsefa sürüyorlar. Halk
ise açlık, yoksulluk, yozlaştırma batağında süründürülüyor. Hakkını istediğinde coplar kaldırılıyor, panzerler sürülüyor üzerine. Kanı dökülüyor. "Demokrasicilik oyunu" bu kanlı gerçekliği örtbas etmek için sürdürülüyor.
Sömürü ve zulüm düzeninin bu
kanlı ve kirli gerçekliğinden nefret etmeyen, devrim yapamaz.
Düzenden nefret eden, milyonlarca
insanın sefaleti üzerinde zevküsefa süren bir avuç asalaktan her anlamda hesap sorar.
Ara yol yoktur. Ya asalakların yakasına yapışılacak ya da bu doymak
bilmez asalakların halkın kanını içmesine göz yumulacaktır. 'Demokrasicilik Oyunu'na ortak olan akıllı solculuğun, reformistlerin ve bütün döneklerin yaptığı işte budur. Kendi
meşruluklarını inkâr edenler, devrimci mücadelenin meşruluğunu düzene dayatmayanlar, oligarşik düzenin
kanlı gerçekliğinin meşrulaştırılmasına
hizmet ederler. Akıllı solculuğun bu
düzenin efendileri tarafından "akıllı"
sayılmasının nedeni budur. İşkencecilerin yoldaşlarımıza işkence ederken,
gidip reformist partilerde çalışmalarını
söylemelerinin nedeni de budur.
Bunlar hayatın değişik alanlarında çöreklendikleri yerlerde, ahkam keserek kendilerini "devrimci", "solcu",
"sosyalist" gösterirler. Oysa, bırakın
düzenden nefret etmeyi, dibine kadar
düzene batmışlardır. Bunlardan devrime, devrimciliğe zerre yarar gelmediği ve gelmeyeceği gibi, bulundukları yerlerdeki devrimci çalışma ve
gelişmelerin de önüne geçmeye çalışırlar. İşleri, işlevleri budur.
Devrimcilik, halk düşmanlarından
hesap sormaktır.
Devrimcilik, emekçi düşmanlarından hesap sormaktır.
Devrimcilik, halka kalkan elleri
kırmaktır.
Devrimciliğin tanımının ve işlevinin değiştirilmesine izin vermeyeceğiz.
Ustalarımız ve tarih bize şunu öğret-

miştir: Düzenden nefret etmeyen, devrimci olamaz, devrim yapamaz.
Düzenden nefretin ölçüsü vardır
ve bellidir: Beyin, yürek, politika, örgütlenme, faaliyet ve yaşam biçimi
olarak düzen içi olunmayacaktır.
Aksine, bütün bunlar halk düşmanlarından hesap sormak ve düzeni
yıkmak için seferber edilerek halkın
adaleti somutlanacaktır...

 Devrimcilik, Düzenden
Nefret Etmek ve Düzeni
Yıkmak İstemek Kadar
Devrimi Yaratma
Çabasıdır !
Devrimci ahlakımızın gereği budur.Ahlakımız, emekçi halkımızın
çıkarlarına tabiidir.
Bakın, bu konuda ne diyor Lenin:
"Bizim için ahlak proleter sınıf mücadelesinin çıkarlarına tabidir. Peki
ama bu sınıf mücadelesi neden ibarettir? Şundan ibarettir: Çarı devirmek, kapitalistleri devirmek, kapitalist sınıfı ortadan kaldırmak..."
(Lenin, Seçme Eserler-9, syf: 518- İnter Yayınları)
Lenin, ilerleyen satırlarda şunları
söylüyor: "...Çarı kovmak zor olmadı; bunun için öndere bir kaç gün
gerekti. Toprak sahiplerini kovmak
zor olmadı; bunun için sadece bir kaç
ay gerekti. Ve kapitalistleri kovmak
da zor olmadı. Fakat sınıfları henüz
ortadan kaldıramadık..." (Age.)
Devrimcinin temel görevi işte budur: Sınıfları ortadan kaldırmak, yani
sömürüye son vermektir. Diğer yapılacak her şey bu yolda atılan adım,
çıkılan basamaktır. Bizim amacımız,
sömürüye son vermektir. Kapitalist
düzenden bu yüzden nefret ediyoruz,
devrimi bu yüzden istiyoruz.
Devrimi yaratma çabası, düzen
için yıkıcı bir çabadır. Eski yıkılmadan yeni yaratılamaz. Halk düşmanları ezilmeden sömürü ve zulme son
verilemez. Sömürü ve zulme son verilmeden yeni bir hayat yaratılamaz.
"...Böylesi bir dönüşüm ise ancak
pratikte bir hareketle, bir devrimle
gerçekleştirilebilir. Devrim, demek ki,

yalnızca egemen yolu devirmenin tek
yolu olduğu için zorunlu kılınmamıştır, aynı zamanda ötekini deviren
sınıfa, eski sistemin kendine bulaştırdığı pislikleri süpürüp atmak ve toplumu yeni temeller üzerine kurmaya
elverişli bir hale gelmek olanağını ancak bir devrim vereceği için de zorunlu olmuştur." (Alman İdeolojisi,
Marx-Engels, Sol Yayınları)
Kapitalizmin bulaştırdığı pisliklerden arınmanın ve yeni bir hayatı yaratmanın, sömürücü asalakları yenmenin yegane yolu kurtuluşa kadar savaşmaktır. Bu savaşımın her bir mevzisindeki irili ufaklı zaferlerin, bu
uzun yürüyüşte atılan her bir adımın
toplamıyla ulaşılacaktır devrime.
Devrimcilik işte bu adımları atarak devrimi yaratma çabasına, yaratıcılığına, sağlamlığına ve geleceği fethetme coşkusuna sahip olmaktır.
Devrimin düzen için yakıcı olması
doğası gereğidir. Alternatif olmasındandır. O alternatifin adı; sosyalizmdir. Halkların sosyalist kurtuluşa kavuşması için sömürü ve zulüm düzenini yıkmak, tarihsel bir zorunluluktur. Devrimcinin düzene yönelik nefreti, sınıf kini, hıncı işte bu zorunluluğun gereği ve açığa çıkmış halidir.
Mahir Çayan'ın ifadesi ile söylersek:
"...onların bugün büyük görünen
güçleri ve imkânları bize vız gelir. Onlar bir avuç, biz ise milyonlarız. Kaybedeceğimiz bir şey yoktur ama kazanacağımız koca bir dünya vardır."
Yeni insan, düzenden nefret ettiği oranda arzuladığı sosyalizme kavuşmak için halkı örgütleyip omuz
omuza kurtuluşa kadar savaşarak o
dünyayı yaratacaktır.
Kazanacağız, çünkü halkız ve
haklıyız. Haklılığımızı hayat içinde
örgütleyerek düzen için yıkıcı, devrim için yaratıcı olmayı sürdüreceğiz.
Ekmek ve adalet istiyoruz! Vermiyorlar, Alacağız. Halkın adaletini
sağlayacağız...
Sevgili devrimci okul okurları,
bu konumuzu da burada bitiriyoruz.
Haftaya yeni bir konuda görüşmek
üzere hoşçakalın.
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Bitti...
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DİRENEREK, ÖRGÜTLENEREK,
DEVRİMCİ DEĞERLERİMİZLE
UMUDU BÜYÜTÜYORUZ!..

4 Halk Cepheli İMO'nun (İnşaat Mühendisler Odası) 6.katından pankart
astı. İMO yönetiminin polise ihbarının ardından halk düşmanı AKP’nin
polisi ilk önce çadırda bekleyen Halk
Cepheliler ve Cansel Malatyalı'nın ailesine, ardından da pankart asanlara
saldırarak, 10 kişiyi işkenceyle gözaltına aldı. Daha sonra polisin tekrar
direniş çadırına saldırıp 9 kişiyi gözaltına alması üzerine Malatyalı direnişini 13 Eylül’de Açlık grevine çevirdi.

3 Ağustos: Kuruçeşme Halk
Komitesi’nin “Yozlaşmaya Karşı
Halk Kültürümüze ve Mahallemize
Sahip Çıkalım” kampanyası kapsamında 300 kişinin katıldığı Yozlaşmaya Karşı Halk Toplantısı yapıldı ve
çetecilerle çatışıldı.

20 Ağustos: 96 Ölüm Orucu

6 Eylül: Devrimci Tutsakların,

Gazisi Nevzat Kalaycı’nın Yunanistan’da tutuklanması nedeniyle Yunanistan Halk Cephesi üyeleri Atina
(Anayasa) Meydanı’nda yaptıkları
eylem ile "NEVZAT KALAYCI'YA
ÖZGÜRLÜK" kampanyası başlattı.
Nevzat Kalaycı 2 Ekim’de özgürlüğüne kavuştu.

Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ı
Kandıra F Tipi Hapishanesi’nde döverek cezalandırması ile ilgili yargılanmalarına devam edildi.

22 Ağustos: Dev-Genç’liler
Ankara NATO Yolu Caddesi’ne,
“KOMUTAN HASAN SELİM GÖNEN ÖLÜMSÜZDÜR/DHKC-DEVGENÇ” yazılı bomba süsü verilmiş
pankart astılar.
- Halk Cephesi, “AKP Zulmüne Karşı İşçi, Memur, Gençlik
Tüm Halk Birleşeceğiz! Milyonları Örgütleyeceğiz!” kampanyası başlattığını Mecidiyeköy Meydanı’nda
yaptığı eylemle duyurdu.

25 Ağustos: DİH öncülüğün-

de, direnişleri zaferle sonuçlandırmak
ve umudu büyütmek için HEY TESTİL, ROSETEKS, BEDAŞ İŞÇİLERİ ve CANSEL MALATYALI “İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACA6-8 Ağustos: Grup Yorum, ĞIZ” şiarıyla bir araya gelerek İstanbul Taksim’de yaptıkları eylemde
sekiz aydır tutuklu bulunan elemandirenişlerini birleştirdiklerini ve zafere
ları Seçkin Aydoğan’ın serbest bırakadar her hafta eylem yapacaklarını
kılması talebiyle, Çağlayan Adliyesi
duyurdular.
karşısındaki parkta iki gün çadır di5 Eylül: Dev-Genç’liler kayıt
renişi yaptı.
günü sebebiyle üniversitelerde “Seher Şahin Rehberlik ve Dayanışma MaGazi Polis saları” açma geleneğini bu
sene de sürdürdü.

İşkence
Merkezi

- Halkın Hukuk Bürosu (HHB) avukatları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü
önünde yaptıkları eylemle İstanbul Siyasi Şube polisinin
ve AKP’nin yargısının komplocu ahlaksız ve hukuksuz
uygulamalarını teşhir ettiler.
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11-16 Eylül: DHKC savaşçısı İbrahim Çuhadar İstanbul Sultangazi Karakolu’nda feda eylemi gerçekleştirdi. Çuhadar’ın adli tıpta bekletilen cenazesini almak için adli tıp
önünde bekleyen ailelere ve Halk
Cephelilere AKP'nin işkenceci polisi tam 9 kez saldırdı. Bu saldırılarda
toplam 35 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 8’i, tutuklandı,
Grup Yorum üyeleri Selma Altun ve
Dilan Balcı’ya da “ev hapsi” verildi. Çuhadar’ın cenazesi üç gün süren
beklemenin ardından Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak Gazi Mezarlığı’na,
yoldaşlarının yanına defnedildi. Sonraki günlerde Cepheliler İstanbul’un
birçok mahallesinde korsan eylemlerle
Çuhadar’ı selamladılar.

19 Eylül: Halk Cephesi, emperyalist sinema tekellerinin Müslüman halkın inancına ‘Müslümanların
Masumiyeti’ adlı filmle saldırısını, İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi
önünde yaptığı eylemle protesto etti.
20 Eylül: TAYAD’lı Aileler İstanbul’da, AKP Şişli İlçe Binası
önünde “Evlatlarımızı İnfaz Yakmalara, Teslim Alamayacaksınız!,
İnfaz Yakmalara Son!” pankartını
açarak eylem yaptılar.

21 Eylül: “Emperyalizm halklara özgürlük götürmez” diyerek,
emperyalist saldırıya karşı Suriye
halkının yanında olduğunu vurgulayan Halk Cephesi, bununla ilgili İstanbul Çağdaş Hukukçular Derneği’nde bir basın toplantısı düzenledi.
21-22 Eylül: 3. Tavır Kültür ve
Sanat Festivali, “Aydın ve Sanatçılar Son Sözü Faşizme Bırakmaz!”
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şiarıyla İdil Kültür Merkezi’nde ve
Okmeydanı Sibel Yalçın Parkı’nda yapıldı.

22 Eylül: İzmir’de, 2. Doğançay Halk Festivali “Yozlaşmaya
Karşı Halk Kültürümüzü Sahiplenelim” sloganıyla yapıldı.

24 Eylül: DMMM (Devrimci
Mücadelede Mühendis Mimarlar),
tarafından, “Komplolarla Tutuklananlar Serbest Bırakılsın, İlhan
Kaya ve Barış Önal’a Özgürlük”
kampanyası ODTÜ’de başlatıldı.

26 Eylül: Hatay Halk Cephesi,
“Emperyalist Saldırganlığa Karşı
Suriye Halkının Yanındayız” şiarıyla Suriye halkı dayanışma kampanyası başlattığını, yaptığı eylemle
duyurdu.

28 Eylül: Suriye’de emperyalistlerin kışkırtmasıyla 2 yıldır çatışmaların yaşanması ve bir avuç işbirlikçi ve paralı askerle halkın katledilmesiyle ilgili Halk Cepheliler ABD
Büyükelçiliği önünde eylem yaptı.

29 Eylül:

İstanbul’da DİH,
KEC ve DMMM, açlık grevine başlayan Cansel Malatyalı’nın direnişine destek vermek için Taksim Anıtı’ndan Harbiye’de bulunan İMO İstanbul Şubesi’ne kadar yürüyüş yaparak İMO önünde 2 günlük destek
açlık grevi yaptılar. Ayrıca Antalya,
Ankara ve İzmir’de de destek açlık
grevleri yapıldı.

29-30 Eylül:

Gelenekselle-

şen Armutlu Güz Şenliği’nin dokuzuncusu Cemevi bahçesinde yapıldı.

2

Ekim:

DevGenç’liler başlattıkları
“Tutsak Dev-Gençliler
Serbest Bırakılsın” kampanyası çerçevesinde eylem yaptılar.

3 Ekim: İngiltere Halk Cephesi’nin yaklaşık bir ay boyunca İstanbul Altınşehir Filistin Mahallesindeki yoksul halk için topladığı malzemeler dağıtıldı.

4 Ekim:

Halk Cephesi, Suriye’ye sınır ötesi operasyon için tezkere çıkartılmasını Taksim’de toplanarak Galatasaray Lisesi önüne kızıl
bayrakları ve sloganlarla yürüdüler.

-Yunanistan Halk Cephesi, 2
yıldır cenazelerini Belçika Hükümeti’nden alamayan Aygün ailesi için
Belçika’nın Atina Elçiliği önünde
adalet istediler.
-Cepheliler, Kentsel Dönüşüm
adlı yağma ve talan politikasıyla halkımızı evsiz bırakanlardan biri olan
halk düşmanı Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ı ve
onun özel güvenlikli araçlarını “Evimizi Yıkanın Villasını Yıkarız” sloganlarıyla taşlayıp mahalleden kovdular. Atılan taşlarla Demircan’ın
kafası yarılarak cezalandırıldı.
-Halk Cephesi İstanbul Suudi
Arabistan Krallığı Büyükelçiliği
önünde Suriye halklarının yanında olduklarını belirtmek için bir eylem
gerçekleştirdi.
-Almanya’da, Bochum Hapishanesi’nde, hapishane idaresi tarafından kendisine dayatılan tek tip elbiseyi reddettiği için Şadi Özbolat’ın,
üzerindeki tüm kıyafetlerine el konuldu ve hücresinde çıplak halde tutulmaya başlandı. Daha sonra Şadi
Özbolat Alman devletinin tek tip elbise dayatmasına karşı 10 Aralık’ta
Süresiz Açlık Grevi başlattı. Halk
Cepheliler Alman devleti’nin uyguladığı Tek Tip Elbise uygulamasının
kaldırılması için ülkede ve Avrupa’nın birçok devletinde kampanya
başlattı. Kampanya ülkede ve Av-

rupa’da çeşitli protesto eylemleriyle
sürüyor.

5 Ekim: Yıkımlara karşı halkın
tepkisini dile getirmek için Halk
Cepheliler, Galata Kulesi'ne, “Evimizi
Yıkanın Villasını Yıkarız – Halk
Cephesi” imzalı pankartı astılar.
3-5 Ekim: Çağlayan Adliyesi
önünde 3 gün boyunca çadır kuran
TAYAD’lılar, bildiriler dağıtarak halka tecriti ve infaz yakma politikasını anlattı.

9-10 Ekim: AKP’nin katil polisi Marmara Üniversitesi Göztepe
Kampüsünde masa açıp öğrencileri
Dev-Genç şenliğine çağıran DevGenç’lilere saldırmıştı. Ertesi gün
de aynı yerde masa açmak isteyen
Dev-Genç’lilere polis tekrar saldırdı
ve 9 Dev-Genç’liyi işkence ile gözaltına aldı.
10 Ekim: Halk Komiteleri
“Yıkımlara İzin Vermeyeceğiz” demek için 680 kişiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeydi. Alibeyköy, Gazi. 1 Mayıs, Okmeydanı,
Esenler, Güzeltepe Halk Komiteleri
temsilcileri belediyeyle görüştü.
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-Dev-Genç’liler

Ege Üniversitesi Hazırlık Fakültesi önünde
Dev-Genç'in 43.yılını selamlamak
için “Komutan Hasan Yaşıyor, 43.Yılında Dev-Genç Savaşıyor!” yazılı
bomba süslü pankart astılar.

13 Ekim: Suriye halkının yanında olduğunu göstermek için Halk
Cephesi Uluslararası İlişkiler Komitesi tarafından İstanbul Şişli’de Cevahir Alışveriş Merkezi önünde bir
eylem yapıldı.

14 Ekim: Dev-Genç, 43. yılını SPB Komutanı Hasan Selim Gönen adına yapılan şenlikle selamladı.
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DHKC savaşçıları tarafından başından vurularak cezalandırıldı ve ihanetinin hesabını devrimci adalete
verdi.

30 Ekim: Almanya’nın başkentindeki Berlin Büyükelçiliği'nin
açılışını yapmak üzere Berlin'e gelen
Başbakan Tayyip Erdoğan Avrupa
Dev-Genç tarafından protesto edildi.
-Erzincan Gençlik Derneği Girişimi, “Emperyalist Saldırganlığa
Karşı Suriye Halkının Yanındayız”
adlı Suriye halkıyla dayanışma kampanyasına başladığını eylemle duyurdular.
3-4 Kasım:

-Bursa Teleferik Mahallesi’nde “Yozlaşmaya Karşı 3.
Halk Şenliği” büyük bir coşkuyla
yapıldı.
15 Ekim: 15 Ekim’den itibaren
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her gün saat 21.00’da İstanbul’un yoksul mahallerinde sesimizi yükseltiyoruz. Halk Cephesi’nin bu çağrısıyla
başlayan eyleme 15 Ekim itibarıyla İstanbul’da birçok mahallede tencere
tava eylemleri başladı.

17-19 Ekim:

17 Ekim günü
“AKP Zulmüne Karşı Milyonları Örgütleyeceğiz” kampanyası kapsamında Halk Cepheliler, Okmeydanı’nda yürüyüş yaparken çetelerin saldırısına maruz kaldılar. Mahalle halkı tarafından uyuşturucu çetelerine ait
olduğu bilinen araç, kitlenin arasına
dalarak insanların yaralanmasına sebep oldu. 19 Ekim günü Cepheliler bu
olayın hesabını sormak için, saldırıyı gerçekleştiren uyuşturucu çetesiyle işbirliği yapan kahvehaneyi
molotoflayarak tahrip ettiler.

19 Ekim:

Cansel Malatyalı’nın DİH önderliğinde, 8 ay boyunca
İMO önünde sürdürdüğü direnişi,
açlık grevinin 36. gününde zaferle sonuçlandı.

20 Ekim: Büyük direnişin 12.
yıldönümünde TAYAD’lı Aileler, Şişli Cevahir Alışveriş Merkezi önünden
AKP Şişli İlçe Binası’na kadar yürüdüler.

25 Ekim:
26

Asuman Akça

Dev-Genç, Ankara'da YÖK’e, Suriye’de İşgale,
Gerici-Faşist Eğitime karşı eylemdeydi. 2 gün boyunca devam eden eylemlere polisler saldırdı. 3 Kasım
günü Kızılay Güven Parkta yaptıkları
eylemde “YÖK’e, Suriye’de İşgale,
Gerici-Faşist Eğitime Hayır! Gençlik
Federasyonu” pankartı açtılar. Polisin
saldırması sonucu gözaltılar ve yaralanmalar gerçekleşti. Oturma eylemi 4 Kasım gününe kadar devam etti.

10 Kasım: DİH önderliğinde
direnişini sürdüren Roseteks işçilerinin direnişi zaferle sonuçlandı. İşçiler gasp edilen maaş ve kıdem tazminatlarını aldılar.
-Grup Yorum üyeleri, İdil Kültür
Merkezi önünde “Ev Hapsini Tanımıyoruz” diyerek, üyeleri Selma Altun ve Dilan Balcı’ya verilen ev hapsini protesto eden bir eylem gerçekleştirdiler. Yorum, üzerindeki baskıları protesto etmek için eylemlerine her hafta yapmaya devam
ediyorlar.

14-18 Kasım: İstanbul Adliyesi önünde 14 Kasım’da yapılan eylemde, Grup Yorum üyeleri ve dinleyicilerine yönelik hukuksuzca dayatılan ev hapsi ve elektronik kelepçe uygulamasına karşı tüm halk
umudun türkülerini sahiplenmeye
çağrıldı ve “Biz Bu Kararı Tanımıyoruz!” denildi.
13-20 Kasım: Beyazıt’ta bugün Dev-Genç tutsaklarını sahiplenmek ve serbest bırakılmaları talebi ile
çadır açarak açlık grevine giren DevGenç’lilere AKP’nin işkenceci polisleri saldırdı. Bir hafta sürdürdüğü açlık grevi ve çadır direnişi boyunca polis 10 kez saldırdı. 16 Dev-Genç’li işkenceyle gözaltına alındı. DevGenç’liler 19 Aralık’ta olduğu gibi
kimyasal gazlarla yakıldılar. Ancak
eylemlerini tamamladılar.

16 Kasım: Türkiye hapishanelerindeki PKK ve PJAK tutsaklarının başlattığı süresiz açlık grevinde meşru taleplerini sahiplenmek
için destek olmak amacıyla TAYAD’lı
Aileler AKP Şişli İlçe Binası’nın
önünde eylem yaptı.
19 Kasım: İstanbul’un Gülsuyu Mahallesi’ni abluka altına alan polisler Gülsuyu-Gülensu Haklar Derneği’ni bastı, talan etti, birçok eve baskın düzenleyen polis 13 kişiyi gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan
halk cephelilerden 6’sı, mahallelerinde
uyuşturucu satılmasına karşı gelmek
“suç”undan tutuklandı.

11 Kasım:

Halk Cepheliler, İstanbul’un değişik mahallelerinde 15 Ekim tarihinde
başlayan tencere tava eylemlerini Taksim’e taşıdılar.

-Avrasya Maratonu bitiminde AKP’nin yıkım saldırılarına karşı Halk Komitelerinin Mecidiyeköy ve Beşiktaş’ta
gerçekleştirdiği basın açıklamasına polis saldırarak, 29 kişiyi
işkencelerle gözaltına aldı.
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20 Kasım: Antalya baş-

15 Aralık: DİH önder-

ta olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Burdur, Malatya, Kahramanmaraş, Aydın ve İzmir'de
AKP'nin eli kanlı polisleri tarafından evler basılarak Halk
Cepheliler gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 13 kişiden
7’si tutuklandı.

liğinde direnen BEDAŞ işçileri
de direnişlerini zaferle sonuçlandırdılar.

23 Kasım:

Cepheliler,
Okmeydanı'da uyuşturucu satıcılarını mekanında barındıran ve onlara
destek sunan bir kahvehaneyi molotofla yakarak cezalandırdılar.

24 Kasım:

Devrimci Mücadelede Mühendis Mimarlar’ın “Komployla Tutuklananlar Serbest Bırakılsın, İlhan Kaya ve Barış Önal’a Özgürlük” adıyla yaptığı kampanya dahilinde gerçekleştirdiği Grup Yorum
konseri, Ankara Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Salonu’nda gerçekleştirildi. Konsere
2000’in üzerinde kişi katıldı.

26 Kasım: Dev-Genç’liler Ankara Kızılay AVM önündeki direklere kendilerini zincirleyip “Parasız
Eğitim İstemek Suç Değildir. Tutsak
Dev-Genç’liler Serbest Bırakılsın!”
yazılı pankartı açtı.

-Füze kalkanını protesto ettikleri, parasız eğitim istedikleri için
tutsak edilen Dev-Genç’liler, Meral
Dönmez ve Gülşah Işıklı’nın duruşmalarına devam edildi. Mahkeme
önündeki açıklamaya 125 kişi katıldı.
Duruşma sonucunda Gülşah Işıklı ve
Meral Sönmez, 6 yıl 2’şer ay hapis cezası verilerek serbest bırakıldılar.

1 Aralık: 20 yıl önce gözaltında katledilerek kaybedilen Ayhan
Efeoğlu'nun cenazesini bulmak için
Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği'nden (TAYAD)
Aileler, arkadaşları ve avukatlar Silivri'de yaptıkları kazıda hırka, terlik
parçaları ve kemikler buldu.

2 Aralık: Çanakkale’de DevGenç’liler Pazar günü saat 15.30’da
İskele Meydanı’nda kendilerini direğe zincirleyerek ‘Parasız Eğitim İstemek Suç Değildir! Tutsak DevGenç’liler Serbest Bırakılsın!’ yazı-

16 Aralık:

lı pankart açtı.

8-10 Aralık: DHKC savaşçıları tarafından Ferhat Gerçek’in felç
kalmasının sorumlusu polislerin bulunduğu Bahçelievler 75. Yıl Polis
Merkezine bir saldırı gerçekleştirildi.
Saldırı sonrası gözaltına alınan Nebiha
ARACI, ağır işkencelere maruz kaldı, kafatası kırıldı.
- Kamu Emekçileri Cephesi
“İNSANCA GÜVENCELİ ÇALIŞMA, GREVLİ TOPLU SÖZLEŞMELİ SENDİKA” talebiyle bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Hatay, Malatya ve Balıkesir’de
yaptığı eylemlerle kampanyanın başladığını ilan etti. Kampanya çeşitli eylemlerle sürüyor.

-10 Aralık’ta TAYAD’ın çağrısı
üzerine devrimci Nebiha Aracı’yı sahiplenmek için ağır yaralı olarak bulunduğu Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne giden, açıklamaya katılan tüm devrimcilere polis
saldırmış ve toplamda iki gün boyunca
33 kişiyi gözaltına alındı, Grup Yorum
üyesi Ayfer Rüzgar’ın da aralarında
bulunduğu 14 kişi tutuklandı.

11 Aralık: Gaziosmanpaşa’da
DHKC tarafından Nebiha Aracı’ya öldürme kastı ile yapılan işkenceyi
durdurmak için bir halk düşmanı polis cezalandırıldı.

14 Aralık: Halk Cepheliler İstanbul’da Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda, önce basın açıklaması ardından da bildiri dağıtımı yaptılar.
Saat 16.00’da basın açıklaması yapan
Halk Cepheliler, 19 Aralık 2000 yılında katledilen 28 devrimci ve diri
diri yakılan 6 kadını unutmadıklarını, yapılan bu katliamın hesabını
mutlaka soracaklarını ifade ettiler.

İstanbul'da
Devrimci İşçi Hareketi, “İŞÇİ
DİRENİŞLERİNİ BÜYÜTELİM, BİRLEŞELİM, DİRENELİM, KAZANALIM” sloğanıyla yapacağı konser İstanbul Valiliği tarafından yasaklandı.
Yasak tanınmayarak, Bağcılar’da sokak sokak çatışıldı. Ve çatışmadan
sonra Okmeydanı Sibel Yalçın Parkı’na gelinerek konser burada fiilen
yapıldı.

19 Aralık: Halk Cephesi 19-22
Aralık katliamı’nın 12. yıldönümünde Bayrampaşa Hapishanesi önünde
bir eylem yaptı.

-F Tipi Film’in Galası Yapıldı: Çekimleri 2 yıldır devam eden,
Grup Yorum'un projelendirdiği ve sekiz yönetmenle birlikte tamamladığı F
Tipi Film'in galası yaklaşık bin kişinin
katılımıyla Atlas Sineması'nda gerçekleşti. F Tipi Film ülkemizin dört bir
yanında 72 sinemada ve Avrupa devletlerinde gösterime girdi. Hedefi tecrit gerçeğini milyonlara ulaştırmak.
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21 Aralık:

Bochum Hauptbahnhof Hapishanesi karşısında Özgürlük Komitesi, Halkın Hukuk ve
Yardımlaşma Merkezi ve Uluslararası Tecritle Mücadele Platformu
(UTMP) tarafından Sadi Özbolat’ın
açlık grevine destek çadırı açıldı.

26 Aralık 2012: Halk Cephesi AKP’nin F Tipi Film’i sansürlemesi üzerine ülke ve Avrupa çapında
“F TİPİ FİLM’E 5 KİŞİ GÖTÜRÜYORUM” kampanyası başlattı. Kampanya sürüyor...

- 31 Aralık 2012: Halk Cepheliler Okmeydanı Altınsaray Düğün
salonunda yeni yıl kutlaması yaptılar.
AKP yüzlerce gözaltı ve tutuklama yaptı. Cephelilerin mücadelesini
engelleyemedi. Cepheliler, yeni yeni
mevziler kazanarak mücadeleyi büyüttüler. Yeni yılda daha çok mevzi
kazanacağız.

F TİPİ FİLM’E 5 KİŞİ GÖTÜRÜYORUM
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‘Sınıfsallıktan soyutlanan devrimcilik’ Değil

Düzene Dönen Reformizmdir!
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Birgün gazetesinin 16 Aralık tarihli
Pazar ekinde Kemal İnal imzalı “Militanlıktan Aktiviste geçiş” başlıklı,
devrimciliğin, militanlığın mahkum
edilip aktivistliğe methiyelerin düzüldüğü ibretlik bir yazı yayınlandı.
Yine aynı tarihli Pazar ekinde,
“KESK zindanlardan, işkencehanelerden doğdu”, “Onurun, Direnişin ve Teslim Olmamanın Tarihi”,
“TMMOB tarihi, mücadelenin tarihidir” başlıklarıyla KESK’in ve
TMMOB tarihini ÖDP tarihiyle özdeştirilerek anlatan yazılar yayınlandı.
Birgün gazetesinin Pazar ekindeki
bu yazılardan “Militanlıktan Aktiviste
geçiş” başlıklı yazı, dünden bugüne
ÖDP’nin gerçeğini anlatırken, “KESK
zindanlardan, işkencehanelerden doğdu”, “Onurun, Direnişin ve Teslim
Olmamanın Tarihi” başlıkları, KESK
gerçeğini ifade etmediği gibi bu başlıklarda ÖDP’nin yeri hiç yoktur.
ÖDP tarihi bir iflaslar tarihidir.
ÖDP’nin aktivistliğe evriliş süreci
aynı zamanda KESK’in bugünüdür.
İflas etmiş bu görüşlerin sahipleri
hala keskin sloganlarla ders vermeye
kalkıyorlar. Çok değil birazcık samimiyetle geçmişlerine baksalar bugün savunmaya, sahiplenmeye kalkıştıkları değerleri nasıl tasfiye ettiklerini görecekler.

Aktivistlik, Devrimi,
Devrimciliği Meşru
Görmeyen
Küreselleşmeci
Solculuktur
“Militanlıktan Aktiviste geçiş”
başlıklı yazı, devrimciliğin ve sosyalizmin içini boşaltıp, devrimci örgütleri, disiplini, devrimci ahlakı ve
yaşam tarzını, fedakarlığı, cüret ve
cesareti mahkum edip yerine “aktivist” gibi burjuvaziden çalınma kavramları öne çıkaran, akıllı solculuğa,
sivil toplumculuğa övgüler düzen
bir yazıdır. “Akıllı solculuk”, em-
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peryalizm ve oligarşiye karşı direnmemekten, devrimden ve sosyalizmden vazgeçiştir. Düzenle uzlaşmacılıktır. Direnenlere teslimiyet çağrısıdır.
Birgün yazarı, militanlık döneminin kapandığını, aktivistlik döneminin başladığını ilan ediyor. Militanlığın kaba ve modası geçmiş olarak
gösterildiği yazıda “aktivistlik” için
“müzik, sanat, edebiyat, kültür gibi
konularda incelmiş zevkleriyle öne
çıkmayı seviyor” deniliyor. Kendi
adlarına ve kendileri gibi olanlar
adına konuştuklarında bu tespit doğrudur. Ancak, devrimciler adına böyle
söyleyemez. Devrimciler yine militandır. Hala bağımsızlık, sosyalizm
ve adalet için savaşıyor devrimciler.
Hala emperyalizme meydan okuyor,
hala beyinlerini teslim etmiyorlar.
Devrimden uzaklaşan, aktivist olan
reformizmdir, ÖDP’dir.

Aktivistlik
Devrimciliğin İçini
Boşaltmaktır
Devrimcilerin Dili Değildir
“Aktivist” kavramı, 1990’lı yılların karşı-devrim rüzgarlarının etkisi
ile, devrime dair ne varsa dilden,
beyinden silip atmanın, bunların yerine burjuvazinin kabul edebileceği
bir solculuk ve ona ait kavramları
koymanın ürünü olarak ortaya çıktı.
Soldan ve halktan uzaklaşan bu çevreler, “Küreselleşme” diyerek, “yeni
dünya düzeni” diyerek burjuvaziyle
birlikte “sosyalizmin öldüğünü” ilan
ettiler. Bu yüzden “Aktivistler” kavramı devrimcilere ait bir kavram değildir. “Aktivist” kavramı örgütleri,
siyasi hareketleri, devrimi, devrimciliği meşru görmeyen küreselleşmeci solculuğun hediyesidir.
Düzen içi solculuk yapan reformist
sol bu kavramı havada kaptı. Bu
kavramlar ve tanımlar, ideolojik savrulmanın ve ideolojik şekilsizliğin
sonucu olarak, kendilerine devrimci,
ilerici, solcu diyen bazı çevreler tarafından kendilerini tanımlamak için

kullanılmaya başlandı. Düzen partilerinin ve legal örgütlenmelerin dışındaki siyasi hareketleri, üyelerine
“dergi çevreleri”, “aktivistler”,
“faaliyetçiler” demeye başladılar.
Aktivistlik gibi şekilsizliği ifade eden,
içeriksiz, sınıfsallıktan uzak, mücadele edenleri tanımlamaktan uzak
kavramlar, asıl olarak, düzen sınırları
içinde muhalifliğin ötesine geçmeyen
sivil toplumcu anlayışların kendini
ifade tarzıdır.
Militanlık, devrimciliktir. Devrimcilik bir yaşam tarzıdır, bir düşünce ve ruh halidir. Militanlık,
halk ve vatan sevgisidir, devrim
ve sosyalizm iddiasıdır, iktidara
talip olmaktır. Cesaret ve cürettir.
Doğruluktur, mertliktir. Emperyalizme ve faşizme karşı savaşı
anlatır militanlık.
Militanlığın aktivistliğe evrilmesinin adı dönekliktir. Devrim kaçkınlığı ve sınıf mücadelesini terk etmektir.

“Militanlıktan Aktiviste
Geçiş” DY’nin Nasıl
ÖDP’ye Evrildiğinin
Dramıdır
Birgün yazarının, genelleme çerçevesinde yazdığı ve “geçmişte “militan” olarak kodlanan sosyalist tipin
bugünkü “aktivist” tipe doğru neden
ve nasıl evrildiğini” anlattığını söylediği yazı, genel olarak ülkemizdeki
reformist solun ve özel olarak da
faşist cunta karşısında kaçkınlığın,
mülteciliğin, hapishanelerde ve mahkemelerde pişmanlığın, teslimiyetçi
çizginin temsilcisi DY’nin nasıl
ÖDP’ye evrildiğinin dramatik öyküsüdür. Yani yazarın çok uzağa gitmesine gerek yoktur. Bu yazının yayınlandığı gazetenin geçmiş köklerine
ve tarihine bakması yeterlidir. Örnek
burnunun dibindedir. Kendisi de bu
canlı örneğin içindedir.
Birgün yazarı, “Militanlıktan Aktiviste geçiş”de birinci “belirleyici!”

AKP’NİN SANSÜR SALDIRILARINA KARŞI

nedeni şöyle açıklıyor: “... artık geçmişten bambaşka olan toplumsal
bir hayatta yaşıyoruz. Şimdi dünyanın birçok yerindeki çok çeşitli
toplumsal ve siyasal hareketlerle
(sosyalizmin yanı sıra ekoloji, feminizm, etnisite vs.) yakından ilgilenen küreselleşmiş bir eylemci tipiyle (kullanıldığı adıyla aktivist)
karşı karşıyayız.“
İkinci belirleyici neden için ise
şunları söylüyor Kemal İnal: “...
geçmişin militan devrimcisi, yarı
veya tam illegal bir konumda yaşar;
bunu çok önemser, hatta fetişleştirirdi.
Oysa günümüzün aktivisti yeri geldiğinde STK’larda, hatta resmi kurumlarla birlikte çeşitli “evrimci”,
“reformcu” çalışmaların içine rahatlıkla girebiliyor. Devrimcinin tek
bir projesi (devrim yapma) vardı,
günümüzün aktivistinin “sivil” nitelikli projeleri alabildiğine fazla. Geçmişin militan devrimcisi için saf politik/ideolojik bir “dava” vardı, şimdi
ise “insan hakları” adı altında kodlanan bir (çoğulcu) demokrasi mücadelesi var. Bu demokrasi mücadelesi kimlik politikası şemsiyesi altında
öncelikle çeşitli kimliklerin (Kürt,
Alevi, Ermeni, Süryani vd.) hakları
için yapılıyor; sınıf politikası yerini
büyük ölçüde aidiyet politikasına bırakmış durumda. Geçmişte sosyalizm
adına yapılan çağrı günümüzde büyük
ölçüde “öteki” için yapılan duyarlılık
çağrısına dönüştü.
... Gelinen nokta, sosyalizm adına
(katı) bir ideolojik mücadeleden demokrasi adına verilen (yumuşak) bir
mücadeleye geçişi gösteriyor. Çok
genelde burjuva demokrasisi diye küçümsenen bir durum elbette bazıları
için söz konusu olmaya devam ediyor
ama temel insan haklarının (yaşam,
söz, örgütlenme, çevre vs.) ihlali, sosyalistleri tavır almaya ittiği için her
alanda/mekanda politika yapmak adına bir aktivite sergileniyor.
... Burada mesele, devrimciliğin
büyük ölçüde insan hakları söylemi
altında sınıfsal hatlar dışına çıkarılıp
bir sivil toplum alanı mücadelesine
doğru değiştirilmesidir ya da daraltılmasıdır. Böyle olunca da özel zevkler

(sanat, spor, turizm, aile, çocuk vs),
bireysel eğilimler, değişik tatlar çoğu
zaman siyasal mücadeleyi aktivistin
nezdinde devrimci hattın çok gerisine
itebiliyor. Zaten devrim hedefi de bir
şekilde liberalize edilmiş durumda.
O nedenle, artık eylem ve mitinglerde,
eğitim çalışmalarında, parti faaliyetlerinde eski coşku, katılım ve angajmana pek rastlanmıyor. Mitingler
bile eski dost veya yoldaşların uzun
aradan sonra buluşup iki çift laf ettikleri bir fırsata dönüşmüş durumda.
Bunda siyasal yenilginin yanı sıra
küresel kapitalizmin kültürel etkilerinin
çok önemli payı olsa gerek.”
“Militanlıktan Aktiviste geçiş”
yazısından yaptığımız bu alıntılar,
DY’den ÖDP’ye uzanan yolda, devrimciliği ideolojik ve örgütsel olarak
nasıl tasfiye ettiklerinin, devrimin
yerine “özgürlükçü demokrasiyi” ve
demokratlığı, insan hakları mücadelesini, legal particiliği ve parlamenterizmi nasıl keşfettiklerinin anlatımıdır aslında. Yazıda geçen her şey
bugün ÖDP’de vardır. Tek satırda
adı geçmese de, ima edilmese de,
DY’nin ÖDP ile, Politikleşmiş Askeri
Savaş Stratejisi’ni, öncü savaşını, silahlı propagandayı, devrimi, sosyalizmi savunmaktan süpürgeli, aynalı,
zırıltılı, düdüklü, kırmızı kartlı, hoplayıp zıplamalı, hatta soyunmalı eylemlere evrilmesinin öyküsüdür bu
yazı. Nasıl düzene yerleştiklerinin,
nasıl “Aşkın ve Devrimin Partisi”,
nasıl “Geceleri evleri basılmadan
uyuyabilenlerin partisi” olduklarını,
nasıl “risksiz devrimcilik “ yapmayı
keşfettiklerinin öyküsüdür. Nasıl devrim davasına ihanet ettiklerini meşrulaştırmanın yazısıdır.

Örgütü Reddedip “Dergi
Çevresiyiz” Demekle
Başladılar
Aktivistliğe Geçmeye
DY’den ÖDP’ye uzanan süreç,
teorisi ve pratiğiyle, Türkiye solu
açısından olumsuzluklarla doludur.
Çünkü sosyalizmin inkarını ve mahkum edilmesini “özgürlükçü sosyalizm” kavramı altına gizleyen
ÖDP’dir. “Özgürlükçü sosyalizm”

adı altında da “sosyalleştirilmiş burjuva demokrasisi”ni savunan da
ÖDP’dir. Devrimciliğin sosyalizm
için savaşmak olduğunu unutturmak
isteyen ÖDP’dir.
12 Eylül mahkemelerinde devrimciler meslek sorusuna “devrimciyiz” derken, devrimi ve sosyalizmi
savunup faşizmi yargılarken binlerce
kişilik DY davasında, örgüt reddedilip “dergi çevresiyiz” savunması
yapıldı. 33 yıl sonra ise utanmadan
Oğuzhan Müftüoğlu, “mahkeme hakimi Laz’dı, böyle yazdı” dedi. Yani
bir örgütü tasfiye etmenin açıklaması
buydu. İşte o zaman başladılar aktivistliğe doğru evrilmeye.
DY önderlerinin, 12 Eylül mahkemelerinde “Biz 1980 öncesinin
Türkiye’sinde devrimcilerin önündeki
temel sorunu Türkiye’deki mevcut
ekonomik ve siyasal düzenin ortadan
kaldırılarak yerine M-L bir düzen
kurmak olduğunu düşünecek kadar
hayalci değildik” diye savunmaya
yaptıklarında başladılar aktivistliğe
evrilmeye. Birgün yazarı Kemal
İnal’ın yaşı DY’nin bu sürecini bütün
çıplaklığı ile hatırlamaya yeter. Fakat
Kemal İnal, DY’ye hiç dokunmadan
“militanlıktan aktivistliğe geçişe”
gerekçeler ararken şöyle diyor; “12
Eylül sonrasında yaşanan baskı ve
travmalar, bir militanın sadece devrimci olması ve fakat elinden başka
bir iş (meslek olarak iş) gelmemesinin
aslında büyük bir eksikliği dile getirdiği anlayışının tartışılmasına neden olmuştur. Birçok devrimci militan,
başka bir iş, meslek veya meşgaleye
sahip olmamasını eksiklik olarak
görmüştür. Bundan pişman olanlar
kadar olmayanlar da vardı elbette.
Tüm bu eleştiri veya özeleştirilerin
bir biçimde militandan aktiviste doğru
alınan yolda etkili olduğu söylenebilir...” Birgün yazarının gözünü kapadığı bir gerçek var. Devrimciler,
bugünde dün olduğu gibi “mesleğiniz?” sorusuna gururla “devrimci”
diye cevap veriyorlar. Profesyonel
devrimcilik yapmayı bir görev ve
onur olarak görüyorlar. Ve bundan
asla pişman değiller. Ayrıca şunu da
belirtelim: devrimciler ellerinden
başka iş gelmeyen kişiler değildir,
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düzenin halkın karşısına “uzman”
diye çıkarttıklarından her konuda
daha fazla ellerinden iş gelmektedir.
Kendi dönekliklerinizi meşrulaştırmak
için bu tür safsatalara sığınmayın.

Devrimciliği
Sınıfsallıktan Uzaklaştıran
Reformizdir
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“Militanlıktan Aktiviste geçiş”
yazısı sadece ÖDP’nin değil, aralarındaki nüans farklara rağmen Kürt
Milliyetçiliği ve EMEP’in de legal
particiliğe, sivil toplumculuğa evrilişinin öyküsüdür aynı zamanda. Militanlıktan aktivistliğe evrilenler, düzene yerleşenlerin, düzenden aldıkları
burjuva ideolojisinin, burjuva kültürün
sola taşınmasının da aracı olması
kaçınılmazdır. ÖDP’de, EMEP’de,
Kürt Milliyetçileri de bu aracılığı
iyi yapanlardandır. AB’cilik, “her
türlü şiddet karşıtlığı”, barış savunuculuğu, parlamenterizmi kutsama,
kapitalizmin krizini çözme görevini
üstlenip “istikrar”ı savunma gibi burjuva düşünceleri sola taşıyan reformist
soldur. “Terörün sağı solu olmaz”
diyerek devrimci şiddeti mahkum
etmek isteyen ÖDP yöneticileridir.
Devrimcilerin cenazelerine katılmayıp
asker cenazelerini kaldırmaya soyunan, devrimcilerin katledilişini “aynı
mahalleden değiliz” diyerek seyreden
ÖDP, “farkımızı koyduk iyi oldu”
diyen Kürt Milliyetçileridir.
Artık mücadelenin ihtiyacı illegal
örgütlenme, devrimci şiddet değil,
legal parti, üstelik de “parti olmayan
parti” diyen ÖDP’dir. Kitleleri “ürkütmeyecek” bir söylem ve eylem
geliştirmek gerektiğini söyleyen
ÖDP’dir. ÖDP’nin temeli, militanlıktan aktivistliğe geçen, yılgın, yorgun, devrim ve sosyalizmi inkar ve
mahkum eden kadrolardan oluşmuştur. Genel olarak ÖDP’nin tabanı da
militanlıktan aktivistliğe geçmiş, esnaflaşmış, düzeniçine yerleşmiş “eski
solcu”lar, memurlar ve mühendisler
gibi küçük-burjuva çevrelerdir.
Militanlıktan aktivistliğe geçiş
çürümedir. Yozlaşmadır. Militanlıktan aktivistliğe geçiş, devrimci
değerleri inkar edip yerine burju-

vazinin değerlerinin, üslubunun,
kavramlarının, davranış biçimlerinin ve politika yapış tarzının konulmasıdır.
Buna en iyi örneklerden biri de
ÖDP’dir. Devrimci ruha, coşkuya ve
devrimci kültüre en büyük zararı veren örgütlerden biridir ÖDP. Solda
dejenerasyonun başını çeken ÖDP
kültürü, her alana yansımıştır
ÖDP’nin çizgisinde burjuva politika
tarzının, sivil toplumculuğun her biçimi görülür. Akıllı Solculuk yapan
ÖDP, çevre, feminizm, eşcinsellik...
her konuya el atar ama emperyalizme,
oligarşiye karşı militan bir eylem
yapmaz.

KESK’in Tarihine
Onurlu Sayfaları Yazan
Devrimci Kamu
Emekçileridir
16 Aralık tarihli Birgün‘ün Pazar
ekinde, “Zalimin Zulmü Varsa
Emekçinin KESK’i Var”, “KESK
zindanlardan işkencehanelerden
doğdu”, “Onurun, Direnişin ve Teslim Olmamanın Tarihi” şeklinde
KESK’e atfen yazılanların ÖDP’nin
sendikal anlayışıyla uzaktan yakından
ilgisinin olmadığı gibi yazılanlar
KESK için de gerçekçi ve doğru değildir.
Kamu emekçilerinin şehitler verdiği, işkencelerden geçtiği, zindanlarda bedel ödediği, KESK’in tarihinde direnişlerle anılacak onurlu
sayfaların olduğu doğrudur elbette.
Ama bunlar KESK tarihine yazılamaz. Bu sayfaları yazanlar ÖDP’nin
ve Kürt Milliyetçilerinin reformist
sendikal anlayışı değil, KESK içinde,
militanca direnişleri ve ısrarlı mücadelesi ile devrimci kamu emekçilerinin, Devrimci Memur Hareketi’nin
yarattığı değerlerdir. ÖDP’liler ve
Kürt Milliyetçileri ise bu değerleri
yaratan devrimci kamu emekçilerini
sabote ettiler. Bu değerleri yaratan
devrimci anlayışları sendika yönetimlerden tasfiye etmeye çalıştılar.
Devrimci Memur Hareketi’nin
önderliğinde sendikaların kurulmaya
başladığı dönem, memurların fiilen
hiçbir örgütlenme hakkının olmadığı,

sendika lafının telaffuz bile edilmediği
bir dönemdir. İlk memur sendikalarını
kuran Devrimci Memur Hareketi’dir.
Devrimci Memur Hareketi’nin sendika kurma önerisine, memurların
sendikal mücadelesinin meşruluğuna
inanmayanlar, sendikalar kurulduktan
sonra bu kez de mücadeleyi düzen
icazet sınırları içine çekmeye çalıştılar.
Geniş memur kitlesini pasifize eden
onları örgütlülükten, eylemden uzak
tutan “biz devlet memuruyuz” anlayışını kırıp mücadelenin, örgütlemenin önü açan Devrimci Memur Hareketi’dir. Hedeflere ulaşmak için
cüret etti, emek harcadı, bedel ödemekten çekinmedi.
KESK Genel Başkanı Lami Özgen, Birgün’ün Pazar ekine yaptığı
röportajda, kuruluşundan bu yana
KESK’in 17 yılını değerlendirirken
tek satır bile devrimci kamu emekçilerine, Devrimci Memur Hareketi’ne
değinmiyor. KESK’in misyonu için;
“Bizim gibi ülkelerde sınıf mücadelesi
aynı zamanda demokrasi mücadelesidir. Bu anlamda KESK kurulduğu
günden beri emek ve demokrasi mücadelesini paralel yürüttü, yürütmek
zorunda kaldı. Bundan sonra da Türkiye gerçek anlamda demokratik bir
ülke oluncaya kadar, bu ülkenin
emekçileri, ezilenleri kendi kimlikleri,
kültürleri, dilleriyle kendini ifade
edene ve özgürlüklerine kavuşana
kadar Türkiye’deki sendikalar bu şekilde mücadele vereceklerdir. KESK’in
kuruluş misyonlarından biri de budur
zaten” diyor Lami Özgen.
KESK bugün bu misyonun çok
uzağındadır. KESK’in bugüne gelmesinden reformizm ve Kürt milliyetçilerinin sendikal anlayışı sorumludur. Militan bir gelenek oluşturan
memur hareketini adım adım tasfiye
etmeye çalıştılar. KESK’in memurlar
nezdindeki inandırıcılığını yitirdiler.
KESK’e kazanılmış mevzileri ve üye
kaybettiren de ÖDP’nin halktan, kitleden kopuk reformist, sivil toplucu
politikaları ve Kürt Milliyetçilerinin
“başta Kürt sorunu” diye başlayan
ve Kürt sorunundan başka sorunu
görmeyen sendikal anlayış KESK’i
kitleden koparmıştır. KESK’teki bu
bu anlayışların kitleye götürecekleri
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Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir
Cepheli sıra neferidir. Her işi yapar, her işe koşar. Eksikleri, boşlukları
tamamlar. Emekçidir ve bu konuda
kendisini hep bir adım daha ileriye
taşımak için çalışır. Her zaman elinden gelenin daha fazlasını yapmak
için uğraşır. Her konuda sürekli kendini geliştirir.
Cepheli herkesten çok iş yapar
ama kendine ayrıcalık tanımaz. Ayrıcalık tanıyanlar popülisttirler, bencildirler. Emek harcamaktan kaçan,
devrimciliği tam anlayamamış, kavrayamamış olan kişiler ayrıcalık isterler. Kendilerini üstün görürler.
Çok bilmişlik yaparlar. Kendilerini
beğenirler. Halktan, örgütten yoldaşlarından koparlar. Kendilerini örgütlülüğün dışında görürler. Bir süre
sonra örgütü de beğenmezler. Bu
bir politikaları da yoktur.
Ortaya çıkan boşluk, AKP iktidarının gerici faşist sendikalarıyla
doldurmaya çalışılmaktadır. Elbette
özelleştirmeler, esnek çalışma, sözleşmeli personel gibi yöntemler, uluslararası düzeydeki örgütsüzleşme saldırısı sendikaları güçsüzleştirmeyi
hatta tasfiyeyi amaçlamaktadır. Ancak
güçsüzleşmenin asıl nedenleri, saldırılara karşı militan, kitlesel bir direnişi örgütlemekten uzaklaşmadır.
KESK, oligarşinin saldırıları artarken,
hak gaspları sürerken, ülkede yaşanan
onca sorun varken KESK’in yönetimini elinde bulunduran reformist ittifak, yasak savmacı bir çizginin ötesine geçememektedir.
Sendikal alandaki mücadelenin
gerilemesini ve örgütlenme sorunlarını sadece yöntem ve program sorunu
olarak açıklamak mümkün değildir.
Bugün KESK’teki tıkanıklığın asıl
nedeni “İdeolojik”tir. KESK’teki
ideolojik savrulmanın sorumlusu
başta ÖDP ve Kürt Milliyetçileridir.
KESK’e “sivil toplumcu” anlayışı
yerleştirdiler. KESK’te sivil toplumculuğun hakim kılınması süreci, aynı

Cepheli Kendine
Ayrıcalık Tanımaz

kişilikteki insanlar her şeyin en
iyisini kendilerinin bildiğini sanırlar.
Her şeyin en güzelinin, en iyisinin
kendilerinin olmasını isterler. "Ben
çok çok çalışıyorum, ben hak ediyorum." diye düşünürler. Ama aslında
hiçbir şey bilmezler. En çok işi biz
yapıyor olabiliriz, yaparız da. Bu
her Cephelinin sorumluluğudur, görevidir. Bunu dile getirmememiz,
kendimizi üstün görmememiz, abartmamamız, mütevazı olmamız gerekir.
Böyle davranmayanlar devrimciliklerini geliştiremezler. Öğrenemez ve
öğretemezler. Çünkü emek harcamazlar, hazırlopçudurlar. Gelişmedikleri gibi hızla gerilerler. Küçük
burjuva zaaflarını büyütürler ve zamanla yılgınlaşırlar, çürürler. Ve
unutulmamalıdır ki kendini geliştirmeyenler düzene gitmeye mahkum-

durlar.
Oysa sıra neferi olmak, mütevazı
olmak ilk görevlerimizdir. Cepheli
asla kendini üstün görmez, ayrıcalık
tanınmasını istemez. Cepheli az laf
çok iş mantığıyla hareket eder. Cepheli coşkuludur, öğrenme ve öğretme
isteğiyle doludur. Bunun için emek
verir, kendini geliştirir. Fedakarlık
devrimciliğimizin temelidir. Cepheli
her zaman öne atılır ve fedakarlık
yapar. Asla ukalalık, çok bilmişlik
yapmaz. İşten emekten kaçmaz. Ne
öğrenebilirim, daha iyi nasıl yapabilirim diye düşünür. Bu bilinçle hareket ederek herkesle birlikte çalışır,
emek harcar ve öğrenirken öğretir.
Devrimi, devrimciliğini geliştirir.
Cepheli herkesten çok iş yapan fakat hiçbir ayrıcalık istemeyendir.

DY’nin Tasfiyeciliği,
Devrimci Düşmanlığı
TMMOB’de Sürüyor

Odası’nda çalışan Cansel Malatyalı,
demokrasiden, emekten, halktan yana
olduğunu söyleyen İMO ve TMMOB
yönetimlerinin onayıyla keyfi olarak
işten atıldı. Cansel Malatyalı, açlık
greviyle, oturma eylemiyle, çadır
kurarak aylarca direndi. İMO ve
onun üst örgütü TMMOB bu direnişi
görmezden geldi. Kendisini “Emeğin
ve demokrasinin yılmaz savunucusu” olarak tanımlayan Ankara
İMO ve onun üst örgütü TMMOB,
Cansel Malatyalı ve onu destekleyen
devrimcilerin direnişini “alçaklık”la
suçladılar.

ÖDP, “TMMOB tarihi, mücadelenin tarihidir” diyerek, geçmişte
devrimcilerin yarattığı değerler üzerinden kendisine pay çıkarmaya devam ediyor. Geçmişte devrimcilerin
bedeller ödeyerek kazandıkları faşizmin saldırılarına karşı bedenlerini
barikat yaparak korudukları meslek
örgütlerinde, sendikalarda çöreklenen
DY artıkları, odalardan devrimci anlayışı ve devrimcileri tasfiye etmek
için her yolu deniyor. 2012’nin Ocak
ayında Ankara İnşaat Mühendisleri

Ankara İMO ve diğer oda yönetimlerine çöreklenen bu siyasi anlayış,
12 Eylül öncesi sol içi çatışmada
onlarca devrimcinin kanını döken,
12 Eylül cuntasının hapishanelerinde
hazır ola geçip nedamet getiren,
tarihe tasfiyecilikten, devrimci düşmanlığından başka hiçbir şey bırakmayan devrim ve örgüt düşmanı DY
kalıntılarıdır. KESK yönetimi de
Cansel Malatyalı’nın direnişinin karşısında yer alarak aynı mayadan olduklarını göstermiştir.

zamanda devrimcilerin ve devrimci
sendikal anlayışın tasfiye edilmesi
sürecidir. Devrimcilerden “kurtuldukları” ölçüde, burjuvazinin politikalarını daha açık ve cüretli uygulamaya başlamışlardır. KESK’te militanlıktan aktivistliğe evrilmenin diğer
bir örneğidir. KESK’i bu noktaya
getirenler, devrimciliği sınıfsallıktan
soyutlayan ÖDP ve Kürt Milliyetçileridir.
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AKP’nin “Bir Ekmek Bir Battaniye”
Kampanyası Direnen Suriye Halkına Rüşvettir!
Amerika ‘Kimyasal Silah’ Yalanıyla Irak’ı İşgal Etti!
Şimdi Aynı Yalanla Suriye’yi İşgale Hazırlanıyorlar!
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Uzun süredir Suriye’ye yönelik
saldırganlığını sürdüren Türkiye oligarşisi Patriot füzelerinin alınıp yerleştirilmesi gibi yapılan hazırlıkların
ardından şimdi de açık bir savaşa,
Suriye’nin işgaline girişmenin son
hazırlıkları içine girmiş bulunuyor.
Geçtiğimiz günlerde Başbakan
Erdoğan’ın Urfa’ya yaptığı gezi bu
hazırlıkların açık bir işaretiydi.
Suriye yönetimini bir türlü dize
getiremeyen emperyalist haydutlar
işbirlikçileri Türkiye oligarşisi üzerinden son hazırlıklara giriştiler. Bu
hazırlıkların bir ayağını Suriye halkının emperyalistlerle ilişkilerini geliştirme temelinde yürüyen ve adı
insani yardım olan yardım toplama
çabalarıdır. Bir ayağı özellikle sınır
bölgesinde bulunan halkın savaşa
hazırlanmasıdır.
AKP ve onun denetimindeki bir
kısım örgütlenmeler son günlerde
Suriye halkıyla dayanışma amaçlı
bir dizi kampanya örgütlemektedirler.
Ülkemizde halkımızın aç açık bırakıldığını bilmeyen görmeyen biri de
AKP’nin yönettiği oligarşik iktidar
sayesinde halkımız refah içinde yüzüyor ve bir de komşusu olan halklara
yardımda hiçbir desteğini esirgemiyor
sanır… Elbette yardım ve destek
sunmak için refah içinde yüzmek de
gerekmiyor. Ancak AKP’nin ikiyüzlülüğü öyle bir noktadadır ki Suriye’de yaşanan her gelişmeyi emperyalizmin borazancılığı görevini üstlenmiş olmasının gereği olarak abartarak ve sanki yaşananlarda kendisinin
hiçbir suçu yokmuş gibi göstererek
sözde yardım eli uzatma manevralarına başvuruyor. Şöyle diyor hükümet
sözcüsü Bülent Arınç:
“Suriye'de yaşanan insanlık trajedisi… Ekonomik açıdan çok zor
durumda... Maalesef Suriye yönetimi,
sivil halka yardım ulaştırılmasına

engel oluyor. Türkiye her konuda olduğu gibi insani yardım yapma konusunda Suriye'ye 50 bin ton ekmeklik
buğday karşılığı unu, yaklaşık 3637 bin ton ediyor hibe etmek konusunda bir kararname imzaladık.”
Hükümetin bu girişimi kendisine
ortaklık eden İslamcı kuruluşlar tarafından da hemen destek gördü ve
İHH aynı paralelde bir yardım kampanyası başlatarak 20 kurumu daha
kendi yanına katıp Suriye’ye yardım
topladı… Kendi açıklamalarına göre
Suriye için 6 tır dolusu yardım toplamış ve göndermişler…
Başbakan Erdoğan da Suriyeli sığınmacılar için başlatılan yardım
kampanyasına ilişkin bir genelge yayınlıyor ve şunları söylüyor: “Türkiye
Cumhuriyeti'nin, yardımlaşma ve
dayanışma duygusuyla, halkın da
beklentileri doğrultusunda, muhtaç
ve mağdur durumdaki Suriyeli sığınmacılara yardım için her türlü
desteği sağlayacağını...”
Sadece gazeteciliğin en temel soruları olarak bilinen 5N1K ile formüle
edilen sorularını sorduğumuzda bile
AKP’nin gerçek yüzü, sahtekarlığı
ortaya çıkacaktır.
Birinci soru; Suriyeliler neden
sığınmacı durumuna düştüler? Onları
ülkelerinden kaçıran gerçek nedir?
İkinci soru; Emperyalistler, Esad
yönetiminin çekilmesini veya kendilerine biat etmesini istemeden önce,
Suriye’de halkın bir ekmek ve bir
battaniyeye ihtiyacı var mıydı?
Üçüncü soru; Esad yönetiminin
gitmesini isteyen muhalifler denilen
işbirlikçiler madem Suriye halkını
temsil ediyorlar o halde neden onca
katliamı yapıyorlar ve neden hala
Suriye halkı bunların yanında değil.
Dördüncüsü; Bir ülkenin insanı
başka bir ülkeden icazet alarak ve
onların eğitiminden geçerek kendi

ülkesine karşı bir savaşın içine giriyorsa ve çocuk katliamları gerçekleştirecek kadar alçalıyorsa bunlara
muhalif mi denir yoksa işbirlikçi paralı askerler mi?
Beşincisi; Emperyalizmin ve işbirlikçilerinin kendi çıkarları olmadan,
sadece halkların çıkarı için harekete
geçtikleri hiç görülmüş müdür?
Temel olan ve görülmesi gereken
emperyalizm gerçeğidir… Emperyalistler ve onlar adına hareket eden
işbirlikçiler nerede bir şeye doğru
dedilerse orada mutlaka EĞRİ olanı
aramak gerekir… Onlar Suriye’deki
işbirlikçileri destekliyorlarsa ve onlara
eğitim veriyorlarsa orda bir sorun
vardır… Onlar yardım toplamaya
başlamışlarsa mutlaka orada yardıma
muhtaç olan insanlar değil bir çıkar
durumu söz konusudur.
Bunlar genel doğrulardır. Bunlara
göre baktığımızda ortaya çıkan gerçek; emperyalistler ve işbirlikçisi
AKP iktidarının “Bir ekmek bir battaniye” kampanyasının asıl nedeni
Suriye halkına şirin gözükmek ve
bir türlü iktidardan alaşağı edemedikleri, kendilerine biat etmeyen Esad
yönetimine karşı kendilerini desteklemelerini sağlamaktır… Yani alçakça
kan gölüne çevirdikleri Suriye’de
halka direnmekten vazgeçmeleri, teslim olmaları için rüşvet vermektedirler. Bunu da her türlü yardıma
muhtaç olan Suriye halkına “yardım”
adı altında yapmaktadırlar.
Bir taraftan Suriye halkının vatanını yağmalayacaksın, yakıp yıktıracaksın, kan gölüne çevirteceksin,
diğer taraftan “bir ekmek bir battaniye” kampanyası... Tam bir alçaklık...
Amerikan uşağı AKP’ye uygun bir
kampanya. Amerika, Afganistan’ı işgal ettiğinde aynı şeyi yapmıştı.
Afgan halkına direnmemeleri için
uçakla bir taraftan bildiri, bir taraftan
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KESK-DİSK-TMMOB-TTB tarafından 20 Ocak 2013 Pazar
günü Gaziantep’te “ABD Emperyalizminin Taşeronu
Olmayacağız- Ortadoğu’nun Geleceğine Halklar Karar
Versin-Suriye’de Emperyalist Müdahaleye Hayır” şiarı ile
bölgesel miting yapma kararı alındı!

bomba, bir taraftan
da bozuk gıdaları attılar.
Suriye halkı kendisini aşağılayan ve
ülkesine savaşı sokup
kendisini göç yollarına düşürüp sığınmacı haline getiren ve aç açık bırakanları kabul eder mi? Bunu tarih
de gösterecektir ki asla kabul etmez,
etmeyecektir… Çünkü hiçbir halk
ne kadar kandırılırsa kandırılsın er
ya da geç gerçeklere sarılır ve işgalciye sömürücüye başkaldırır…
Evet, emperyalizmin ve Türkiye
oligarşisinin, AKP’nin yardımlarla
hesabı budur. Diğer yandan ise bu
yardımların paralelinde Suriye’ye
karşı açık bir saldırının işgalin de
zemini hazırlanmaya çalışılmaktadır.
Daha önce alınan ve yerleştirilmeye başlanan Patriot füzelerinden
sonra şimdi de Suriye ile sınır olan
bölgedeki halkımız savaşa hazırlanmaya çalışılmaktadır. Suriyeli sığınmacıların bulunduğu kamplar ziyaret
edilerek işbirlikçiler görücüye çıkarılıp Suriye halkına kabul ettirilmeye
ve bu sığınmacıların da emperyalistlerle işbirliği içinde hareket etme
zeminleri güçlendirilmeye çalışılmaktadır.

kının düşüncesine
göre mi?
Aslında temel
mesele de buradadır. Emperyalistler
biz ne diyorsak o
olacak diyorlar ve tüm güçleriyle
harekete geçiyorlar. Onların istekleri
söz konusu olunca işbirlikçi ülkeler
ve AKP gibileri de ellerinden gelenden daha fazla bir çaba ile harekete
geçerek saldırıyorlar.
AKP iktidarı emperyalizmin borusunu eline almış ve halkımızı Suriye
halkına karşı kışkırtmaya çalışıyor.
Suriye halkının da kendi yanında
yer alması için ona şirin gözükecek
manevralar yapıyor. Ancak bu onların
emperyalist efendileriyle birlikte yaptıkları planları ve hesaplarıdır.
Bu planlar boşa çıkacak ve hesaplar tutmayacaktır. Çünkü bizim
halkımız yıllardır yan yana yaşadığı
Suriye halkının kanını dökmeyecektir.
Bizim halkımız emperyalistlerin çıkarları için başka bir ülkenin işgal
edilmesini onaylamayacak ve emperyalist çıkarların yanında olmayacaktır. Tarihinde işgalciye, emperyalizme karşı mücadele bayrağı açan
bir ülkenin başka bir ülkeyi boyunduruk altına alması ve onun için
savaşa tutuşması mümkün değildir.
Sonuç olarak;
Bir; AKP’nin “bir ekmek bir battaniye” kampanyası Suriye halkının
emperyalistlere ve işbirlikçilerine
karşı direnişini engellemek için sunulan bir rüşvettir.
İki; AKP iktidarı bir taraftan Suriye’nin kan gölüne çevrilmesi için
işbirlikçileri desteklerken diğer taraftan
Suriye halkının muhtaç olmasını bu
kampanyayla alçakça kullanmaktadır.
Üç; Amerika Irak’ta olduğu gibi
yine kimyasal silah yalanıyla Suriye’ye saldırının hazırlıklarını yapıyor.
Halkımız; Emperyalizmin ve işbirlikçi AKP’nin yalanlarına kanmayın. Suriye halkı kardeşimizdir. Emperyalizmin Suriye’yi işgal etmesi
için ülkemizi üs olarak kullanmasına
izin vermeyelim...

Halk Cepheliler bu mitinge katılacaktır!

Amerika Kimyasal Silah
Yalanıyla Irak’ı İşgal Etti
Aynı Yalanı Şimdi de
Suriye’ye Saldırı İçin
Kullanıyor!
Üst perdeden yağıp gürleyen Erdoğan bölge halkının emperyalist işgale ve savaşa onay vermesi için
uğraşmaktadır. Ki yine Avrupa’daki
bir gazetenin yazdığına göre de NATO’da bilindik kimyasal silah yalanlarını yeni dayanaklarla besleyip
“pasif tutumdan” vazgeçerek aktif
tutuma geçmeyi düşünüyormuş…
Yani savaşa hazırlanıyormuş… Bunun
için talep ise ABD, İngiltere ve Türkiye’den geliyormuş… İşte bunun
pratik yansıması da Türkiye’de gerçekleşen hazırlıklar ve Erdoğan’ın
son gezisi olmaktadır.
Yaptığı gezide Suriye’deki çatış-

maların yakından etkilediği Akçakele’yi özellikle ziyaret etmiştir. Burası üzerinden yaptığı demagojilerle
halkı Suriye’ye karşı biliyor ve olası
işgallerine destek arıyor Erdoğan ve
şöyle diyor:
"Akçakaleli kardeşlerim biliyorum
sıkıntılı günler yaşıyorlar, yaşadılar.
Fakat şunu unutmayın. Her kutlu
doğum sancılı olur. İnşallah bu kutlu
doğum Suriye'deki kardeşlerimizin
iradeleriyle tecelli edecek. Zalim
Esed inanıyorum ki zulmüyle anılacak… 50 bin Suriyeli kardeşimiz ne
yazık ki onun bombaları altında,
onun zulmü altında şu ana kadar
ebediyete göçtü. Zulüm ile abad olunmaz…
''Bu sürecin artık sonuna gelindiğine dair güçlü sinyaller almaya
başladık. Yaklaşık 2 yıldır devam
eden bu kanlı, bu zalimane süreç artık
sona yaklaşıyor. Suriye'de halkın taleplerini karşılayan bir yönetim inşallah kısa sürede yönetime gelecektir'' diyerek bir yandan Esad yönetimini karalayıp halkı buna karşı
bilerken diğer yandan ise muhalifler
denilen işbirlikçileri de yanında gezdirip görücüye çıkarıyordu. Suriye
Koalisyonu denilen işbirlikçilerin lideri El Hatip’i de yanında gezdirerek
görücüye çıkartıyor Erdoğan.
Halkın kimi isteyip kimi istemediğine neden dünya ülkeleri karar
veriyor da Suriye halkı karar vermiyor
acaba? Dünyada 100 tane ülke işbirlikçileri destekliyorsa bu onların
iyi olduğu anlamına gelmez… Bunları
Suriye halkı destekliyor mu ona bakmak gerekir. Yoksa dünyada devrim
yapmış ülkeleri biliyoruz ki uzun
yıllar emperyalistlerin zorlaması ve
yönlendirilmesiyle kimse tarafından
kabul görmemişlerdir ama buna rağmen kendi halkları yönetimlerinden
memnundur. Emperyalistlerin dediğine göre mi belirlenecek kimin iyi
kimin kötü olduğu yoksa Suriye hal-

F TİPİ FİLM’E 5 KİŞİ GÖTÜRÜYORUM

Sayı: 346

Yürüyüş
6 Ocak
2013

33

Devrimci İşçi
Hareketi

TEK TALEP VE SONUNA
KADAR MÜCADELE
İş Cinayetleri Durdurulsun
Sorumlular Yargılansın!
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2012 yılında resmi rakamlarla 867 işçi
iş cinayetlerinde katledildi. Bu sayının
çok daha yüksek olduğu açıktır. Her gün
4 işçi iş cinayetlerinde ölüyor. İş cinayetlerinde ölen, katledilen işçilerin ilginç bir hikayeleri yoksa haber bile olmuyorlar. Ya da kıyıda köşede küçük bir haber oluyor. Oysa
her gün inşaatlarda, madenlerde, tersanelerde, tarım,
enerji, orman, metal sektöründe en az 4 işçi ölüyor.
Ölen işçilerin büyük çoğunluğunun inşaat sektöründe
çalışan işçiler olduğu görülmektedir. Son yıllarda inşaat
sektöründeki büyüme, artan işçi ihtiyacı, yaygın taşeronlaştırma ve güvencesiz çalışma sonucu inşaatlarda kazaların yaşanmadığı gün yok gibidir. Hemen hemen büyük oranda önlenebilir “kazalar”, taşeron şirketlerin maliyeti artırmasın diye önlem almamaları nedeniyle adeta
“kader” haline getirilmiştir.
İnşaat sektörünü sırasıyla tarım, orman, enerji, maden
sektörlerinde yaşanan iş cinayetleri izlemektedir.
Oranlar büyümekte, sayı artmaktadır. 2009 yılından
2010 yılına iş kazası sonucu ölümün yüzde 24 oranında
arttığını gösteriyor. Resmi rakamlara göre geçtiğimiz yıl
“iş kazaları”nın sayısında da yüzde 10 artış olmuş. Ve bu
“iş kazaları”nda ölenlerin sayısı ise yüzde 8.24 gibi bir artış göstermiş. Bu oran giderek artmaktadır.

Ölümlerimizin Sorumlusu
Patronlar ve Onun İktidarı AKP'dir!
Ölümlerimiz artık gizlenemez bir durumdadır. Ölümlerimizin sorumluları bu gerçeği gizleyemediklerinden gerçek sorumluyu gizlemektedirler.
Çok zorunlu kalmadıkça ölümlerimizi haber yapmıyorlar. Haber yapıldığı ise eğer tepki büyükse “ihmalsizlik”
suçlamasıyla ortadaki bir kaç görevli suçlu gösterilmekte, o da soruşturma, yargı sürecinde ya göstermelik cezalarla ya da unutturularak dosya kapatılmaktadır.
Sözde yasaların yetersizliği vb. cinayetlerindeki artışa neden olarak sunulmaktadır. Oysa bu da düpedüz bir
yalandır. Mevcut yasalar uygulanmamaktadır. Bizzat
yasa koyucular, bizzat devletin kendisi patronları koruyan
durumdadır. İş cinayetleri ve artan tepkiler karşısında 2012
Haziran’ın da “İş güvenliği ve sağlığı yasası” çıkartıldı.
Burjuva basın ve AKP’liler bu yasayı da her zaman ki gibi
“devrim” niteliğinde yasa ifadeleriyle duyurdu. Gerçek tam
tersiydi. Yeni yasayla mevcut yasadaki kimi maddeler kaldırılıyordu. Kaldırılan düzenlemelerle mevcut durumdan
daha da geriye gidiş sözkonusudur.
Bizi sömürenler bizim için yasalar yapamazdı. Bizi katledenler güvenliğimizi sağlayamazdı. Böyle bir dertleri de
yoktu. Ve tüm demagojilere karşılık yasanın içeriği iş cinayetlerinin, ölümlerimizin gerçek sorumlularını gözler
önüne seriyordu.
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Söylediklerimiz yaşananlarla da sabittir. “Hem seyrettiler hem de bize seyrettirdiler!” Erzurum Karasu göletinde boğularak ölen işçilerin ardından bir işçi bunları
söylüyor. Müdahale edilmediği için 2 saat donarak boğularak can verdi 5 işçi. Devlet ne işçileri kurtardı ne de
kurtarılmasına olanak tanıdı. Arkadaşlarının ölümünün hesabını sormak için yolu trafiğe kapatarak eylem yapan 100
işçiye AKP’nin polisi biber gazı ile saldırdı. 5 işçi hastanelik oldu... Çoğu iş cinayetlerinde cesetlerimizi bile alamıyoruz. İşte bir örnek, aileler çaresizlik içinde haykırıyorlar: “cesetleri aramıyorlar artık” diyorlar.
Ölümlerimiz her geçen gün artıyor. Çünkü çalışma koşullarımız her geçen gün ağırlaşmaktadır. Çalışma koşullarının ağırlığı iş cinayetlerindeki artışı da beraberinde getiriyor. Güvencesiz ve kuralsız çalışma işçiyi her türlü yaşam riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Esnek çalışma
biçimlerinin hızla yaygınlaşması, taşeronlaşma, çağrı üzerine çalışma, kısmi zamanlı çalışma, denkleştirme
süreleri, ödünç iş ilişkisi, geçici iş sözleşmeleri, çalışma yaşamının tekelci patronların istemlerine ve ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesine yani kuralsızlığa, yani daha
fazla sömürüye, yani işsizliğe yol açmaktadır. Tüm bunlar işçiye ölüm riski yüksek çalışma koşullarını dayatmaktadır. İşçiler azgın bir sömürü içinde yaşam ve iş güvencesinden yoksun çalışmaktadır.
AKP iktidarı göstermelik ve cinayetleri yasalaştıran “İş
Güvenliği ve Sağlığı Yasası”nın ardından Toplu İş İlişkileri
Kanunu’nu çıkarttı. Yetmedi taşeronluğu daha da yaygınlaştırma ve hakim hale getirmeye dönük düzenlemelerin hazırlığını yapmaktadır.
Yaşadığımız ve devam eden onca ölümümüz bize açık
olarak göstermektedir ki çalışma koşulları işçiler lehine
değişmedikçe, güçlü örgütlenmelere sahip olmadıkça
ölümlerimiz kader haline getirilecektir.
Peş peşe çıkartılan yasalar daha kolay, daha azgın sömürünün koşullarını yaratmakta, kölece çalışma koşulları yasalarla güvence altına alınmaktadır. AKP tarafından meclisten geçirilen saldırı yasaları bir gerçeği daha
ortaya koymaktadır. Örgütlenme hakkımıza saldırı.
Örneğin 2012 yılı Ekim ayında meclisten geçen Toplu İş İlişkileri Kanunu ile milyonlarca işçinin sendikalaşma,
örgütlenme hakkı çalınırken sendikalı işçiler açısından da
sendikal güvence ortadan kaldırılmaktadır. Halk düşmanı, emperyalizm işbirlikçisi AKP işçilere “örgütlenmeyin,
sömürüye rıza gösterin” demektedir.
Aynı şekilde taşeronlaştırmanın yaygınlaştırılmasıyla
ilgili düzenleme de güvencesiz çalışmayla birlikte örgütlenme hakkını da ortadan kaldıran bir içeriğe sahiptir.

AKP’NİN SANSÜR SALDIRILARINA KARŞI

www.devrimciiscihareketi.net
Öldüren sömürücü kapitalizmdir, patronların kar hırsıdır. Ve onu yasalarla koruyan AKP’dir, düzen partileridir. Gerçekleri gizleyen burjuva medyadır. Patronların
güvencesi yasalarıyla, mahkemeleriyle, polisiyle, ordusuyla oligarşik devlettir.

Yoksa önlerine nasıl bir politika koyacaktır?
Bu sorular cevaplanmalıdır. Bu soruları cevaplamak
kaçınılmazdır.
İktidarın saldırıları karşısında işçi ve memur konfederasyonları güçsüzlüklerini gerekçe göstermektedirler. Neden örgütlenilemediği, örgütlenme önündeki zorÇözüm Örgütlenmekte
lukların nedenini, AKP’nin, patronların saldırılarını göğüsleyememenin
nedenlerini başka yerde aramak boşuÇözüm Mücadele Etmekte
nadır, kendini kandırmaktır.
Yasalarla kölece çalışma koşullarını dayatıyorlar,
“İş Cinayetleri Durdurulsun, Sorumlular Yargıelimizi kolumuzu bağlıyorlar. Çözüm düzen partilerinlansın”
diyerek tek bir taleple sonuna kadar gitmek
de, onun meclisinde, mahkemelerinde, yasalarında değil
demek patronları, onun koruyucusu düzen partileriçözüm bizdedir. Haklı mücadelemizdedir. Kendi örgütni, AKP’yi köşeye sıkıştıracağımız zemindir. Sömürü
lenmelerimizdedir. Çözüm örgütlenmekte, iş güvencemiz,
gerçeğini gözler önüne serecek zemindir. Örgütleninsanca çalışma koşulları için mücadele etmektedir.
menin zorunluluğunu kavratacak zemindir. İşçileri birHer gün 4 den fazla işçinin katledildiği iş cinayetleleştirecek zemindir. İşçi sınıfı dostlarını da düşmanri gözardı edilemez bir durumdadır. İş cinayetleri kapilarını da gösterecek zemindir.
talist azgın sömürü gerçeğini gözler önüne sermektedir.
Devrimci İşçi Hareketi olarak, iş
Oligarşik devletin yasalarıyla, meclicinayetlerini karşı bir mücadelenin örsiyle, mahkemeleriyle halk düşmanı
KAZA DEĞİL CİNAYET
gütlenmesini emekten yana tüm güçgerçeğini, patronların devleti olduğu
ÖRGÜTLENELİM
lerin önüne koymaya çağırıyoruz. Örgerçeğini gözler önüne sermektedir. Ve
MÜCADELE EDELİM
gütlü bir mücadele yapılmadan bu sobu tablo ciddi bir politikayı önümüze
ÖLÜMLERE DUR DİYELİM runların daha da artacağını söylüyokoymamızı gerektirmektedir.
ruz.
Sendikalar, işçi konfederasyonlaİşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi
rı bu tablo karşısında genellikle sus- 2012 yılında iş cinayetlerinin rakamını
kundur. Gösterilen tepkiler birkaç açıkladı: 867 işçi, iş cinayetlerinde Acil olarak “İş
açıklamayı geçmemektedir. İşçisini katledildi. Her gün en az 4 işçi iş Cinayetlerine Karşı ALO
bu anlamda da sahipsiz bırakan bir sen- cinayetlerinde öldürülüyor!
HATTI” kurulmalıdır!
dikacılık bitmiştir.
Örgütsüzlük içindeki milyonlarca
2012 YILI İŞ CİNAYETLERİ
HAK-İŞ, TÜRK-İŞ işbirlikçi, devişçi kölece çalışma koşulları karşı-Ocak ayında 62 işçi öldü
letçi, sarı sendikacılığı ayyuka çıkmış
sında, yaşadığı haksızlıklar ve iş cikonfederasyonlardır. Ve bu konfe-Şubat ayında 42 işçi öldü
nayetleri karşısında hakkını nasıl araderasyonlar emekten yana olduğuyacağını, nereye kime başvuracağını
-Mart ayında 59 işçi öldü
nu söyleyen devrimci, ilerici, debilememekte
suskunca kaderine bo-Nisan ayında 75 işçi öldü
mokrat olduğu iddiasındaki örgütyun eğmektedir. ALO HATTI tepki-Mayıs ayında 69 işçi öldü
lenmelerin suskunluğundan, tepkilerimizi bir merkezde buluşturacak ve
-Haziran ayında 59 işçi öldü
sizliğinden dolayı kendilerini gizlebizi birleştirecek zemin olacaktır.
mektedirler. Hemen her konuda birDevrimci İşçi Hareketi iş cina-Temmuz ayında 110 işçi öldü
likte hareket eden, ortak açıklamalar
yetlerinde mağdur olan tüm işçilerin
-Ağustosta ayında 71 işçi öldü
yapabilen DİSK, KESK, TTB,
davalarına bakacak bir Hukuk Ko-Eylül ayında 83 işçi öldü
TMMOB gibi işçi, memur konfedemisyonu kuracaktır. Hiçbir işçi sa-Ekim ayında 78 işçi öldü
rasyonları ve meslek örgütleri emek
hipsiz değildir. Güçsüz de değildir.
düşmanlarının gerçek yüzlerini orta-Kasım ayında 82 işçi öldü
Güçsüzlüğümüz, çaresizliğimiz örya serecek, onları köşeye sıkıştıragütsüzlüğümüzden, dağınıklığımız-Aralık ayında 52 işçi öldü
cakları yerde onlardan medet umRakamlar, resmi kayıtlara geçen ra- dandır.
makta, onların tepkisizliğini kendiEmekten yana, devrimci, ilerici,
kamlardır. Haber olamayan, basına,
lerine gerekçe yapmakta ve bu yandemokrat
olduğu iddiasındaki tüm
kayıtlara geçmeyen onlarca ölümümüz
larıyla da giderek onlara benzemekgüçleri
iş
cinayetlerine
karşı örgütlü
vardır. Ölümlerimizin nedeni yaşatedirler.
mücadeleye
çağırıyoruz.
Bu konuda
nanların cinayet olduğu gerçeğini
Evet çok açık soralım! DİSK,
gösteriyor. ÖLÜMLERE DUR DE- atılacak adımlara destek vermeye
KESK, meslek örgütleri iş cinayetMEK ÖRGÜTLENMEKTEN VE çağırıyoruz. İş cinayetlerinin kader olleri karşısında ne yapıyorlar? Bir
MÜCADELE ETMEKTEN GE- madığını gösterelim. Kaderimizi kenpolitikaları var mıdır? Yoksa neden?
di ellerimize alalım.
ÇİYOR.
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DEVRİMCİ ANNELERİMİZE ÖZGÜRLÜK!
GELECEĞİMİZ İÇİN MÜCADELE EDEN
ANNELERİMİZ SERBEST BIRAKILSIN!
TAYAD’lı Aileler
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Liseli DEV-GENÇ’liler, “GELECEĞİMİZ İÇİN MÜCADELE
EDEN ANNELERİMİZ SERBEST
BIRAKILSIN!” kampanyasını başlatarak, devrimci annelerinin özgürlüğüne kavuşmasını istiyorlar. Bizler
de TAYAD’lılar olarak, tutuklanan
TAYAD’lı ailelerimizi sahiplenmek
için devrimci gençliğin yanında bu
kampanyayı beraber sürdürüyoruz.
Tutuklanan annelerimiz, düzenin
bencillik dayatmasına karşı sadece
kendi çocuklarını değil dünyanın
tüm çocuklarını da düşündükleri için
hapishaneye koyuldu.
Devrimci annelerimiz çocuklarının üstüne titremekle kalmayıp
dünyanın bütün yoksul bıraktırılmış çocuklarını ve ailelerini aynı
duyguları hissedendir. Bu yüzden
annelerimiz de bu mücadelede yer alarak onlara güzel bir gelecek hazırlamak ister. Çocuklarını okutmak ister,
önüne para engeli konulur. Bu sefer
parasız eğitim için mücadele eder. Parasız eğitim istediği için çocuklarına
işkence yapılır. “İşkence Yapmak
Şerefsizliktir!” diyerek işkenceye
karşı mücadele eder. Ve bakar ki bu
sorun sadece kendi çocuğunun sorunu değil. Gecekonduları yıkılmaya çalışılır. Çocukları evsiz barksız kalmasın diye yıkımlara karşı mücadele eder. Çünkü artık biliyor ki çocuklarının gerçek kurtuluşu tüm halkların kurtuluşundan geçer.
Üç çocuk annesi Ünzile Araz bir
TAYAD’lı olarak işkencede katledilmek istenen bir devrimciyi sahiplenmek için gittiği Okmeydanı Araştırma
Hastanesi önünden gözaltına alındı ve
keyfi gerekçelerle tutuklandı. Bir çocuk annesi Yurdagül Gümüş, Antalya
Özgürlükler Derneği’nde çalışmalar
yürütürken, katıldığı demokratik eylemler gerekçe gösterilerek tutuklandı. Ülkemizde zengin bir devrimci
anne geleneği vardır ve hiçbir saldırı bu mücadelenin önünü kesemeyecektir. Annelerimiz, günü geldi tecritteki evlatları için, evlatları ile omuz

omuza ölüme yatmışlardır.
Analarımız, onlardan öğrenmeye devam edecektir.
Tecrite karşı ölümsüzleşen
Gülsüman ve Şenay analarımızın fedakarlığını kuşanacaklar. Gülsüman ve Şenay analarımız, yakınları
hapishanede tecrit edilerek
yok edilmeye çalışılırken,
çocuklarını tereddütsüz bir
şekilde halka ve devrimcilere emanet ederek ölüme
yattılar. Direnişleriyle yeni
bir feda geleneği yarattılar.
Anne olmanın sadece çocukları doğurup, yedirip içirmek olmadığını
gösterdiler. Bir annenin fedakarlığını
bir adım daha büyütüp herkes için bir
fedakarlığa dönüştürdüler. Yaşamları,
mücadeleleri ile bize yol göstermeye
devam ediyor.
AKP suskun bir toplum istiyor.
Evinin sorunlarının içinde boğulmuş
anneler istiyor. Halkı tamamen kendine bağımlı kılmak istiyor.
Devrimci annelerimiz, düzenin
dayattığı bu çaresizliği redederek
halkın mücadelesine katıldıkları için
cezalandırılmak istenmektedir. Annelerimiz, çocuklarına güzel bir gelecek vermek için atıldılar bu kavgaya, “benim çocuğum var, uzak durayım” demediler. Aksine tam da sorunun asıl kaynağını gösterircesine
“benim çocuğum var, onlara güzel
bir gelecek için daha çok mücadele etmeliyim” dediler. AKP’nin asıl
tahammülsüzlüğü de bunadır.
“Hep annelerimiz peşimizden
koştu, en zor şartlar altında bizleri
sahiplendi, şimdi onlar tutsak ve
şimdi onları biz sahipleneceğiz” diyen Liseli DEV-GENÇ’liler, sahiplenmenin nasıl yapılması gerektiğine
bir örnek daha gösteriyorlar.
Annelerimiz nasıl ki bizim için mücadele ettiler, tutsak düştüler, hiçbir bedel ödemekten çekinmedilerse, bizler
de onları özgürlüklerine kavuşturmak için mücadele edeceğiz. Şimdi

sıra bizim onları sahiplenmemizde!
İmza toplayarak, onlara mektup
yazarak ve “Devrimci Annelere Özgürlük” kampanyasına katılarak onları sahiplenebiliriz. “Geleceğimiz
İçin Mücadele Eden Annelerimiz
Serbest Bırakılsın” kampanyasını
büyüterek yalnız olmadıklarını gösterebiliriz. Yapacağımız en ufak bir
şey bile zulme karşı direnen annelerimize güç katacaktır.
Bu görev sadece evlatlarımızın
değil aynı zamanda tüm anne-babaların da sahip çıkması gereken temel
görevdir. Birgün siz de yapılan zulme
karşı sessiz kalmadığınız için tutsak
düşebilirsiniz. Siz de gün gelir Türkan
Albayrak, Cansel Malatyalı gibi işten
atılabilir, direnmek zorunda kalabilirsiniz. Evlerinizin yıkılmasına, yoksulluğa karşı geldiğiniz için karşınızda polisin işkencelerini, hapishaneleri görebilirsiniz. Yarın sıra bize gelmeden bu zulme dur demeye annelerimizi sahiplenmekle başlayalım!
Ülkemiz, emperyalistlerin işgali
altında. Ülkemizde de yoksullaştırma,
sömürü, yozlaştırma gibi bin türlü zulüm hüküm sürüyor. Hiçbir anne, bu
koşullara karşı mücadele etmeden
çocuklarına temiz ve güzel bir gelecek bırakamaz.
Çocuklarımıza güzel bir gelecek,
bağımsız bir ülke bırakmak için mücadele eden ve bu uğurda tutsak bulunan annelerimizi sahiplenelim, sahiplendirelim.

AKP’NİN SANSÜR SALDIRILARINA KARŞI

Ülkemizde Gençlik

PARASIZ EĞİTİM HAKKIMIZI ALINCAYA
KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ!
Gençliğin sorunlarının anlatıldığı “Parasız Eğitim Kurultayı” 29-30
Aralık tarihinde Okmeydanı’da bulunan Serhat Düğün Salonu’nda yapıldı. 1. gün Liseli Dev-Genç'li Birdal Nakay Gençlik Federasyonu adına açılış konuşması yaptı. Nakay, “Bu
kurultayı yapmamızın amacı adından
da anlaşılacağı gibi parasız eğitimi, temel olan eğitim siteminin çürümüşlüğünü, liselerimiz ve üniversitelerimizdeki sorunları tartışıp konuştuğumuz bir kurultay olacak" diyerek
konuşmasına başladı. Konuşmanın ardından, Sincan 1 No'lu F Tipi Hapishanesi’nde tutsak olan DevGenç’liler Metin Bulut ve Rıdvan Akbaş’ın mesajı okundu.
Dev-Genç’li olmanın bedellerinden biri de tutsaklıktır. Devrimci hareketin kadrolarını oluşturan DevGenç’liler her zaman tutsaklıkla da
karşı karşıya kalmıştır. F Tipi hapishaneden yakın süreçte tahliye olan
Dev-Genç’liler Bilgehan Karpat ve
Mahir Bektaş hapishanede devrimci
tutsakların yaşamlarını, gördükleri
baskıları anlattılar.
Aranın ardından, Dayı’nın DevGenç’in yirminci yılında gönderdiği
mesaj okundu. Ve “Dünden Bugüne
Dev-Genç” başlıklı ilk oturum yapıldı.
Hayriye Gündüz, Veysel Şahin ve Av.
Günay Dağ konuşmacı olarak katıldılar. Hayriye Gündüz Dev-Genç'in
kuruluşundan bahsederken Veysel
Şahin'de ‘90’larda Dev-Genç'in ey-

lemliklerindeki militan, dinamik halini anlattı. Av. Günay Dağ ise 2000’li
yıllarda Gençlik Federasyonu’nun
nasıl kurulduğundan, o süreçteki dernekleşme sürecinden ve Dev-Genç’in
militan mücadelesinden bahsetti.
“Nasıl Bir Eğitim İstiyoruz” konulu 2. oturuma İstanbul'dan Meltem..., Liseli Dev-Genç'li Yusuf Sinan
Kul ve İzmir'den Eylem Mahanda konuşmacı olarak katıldılar. İlk olarak
söz alan İstanbul Üniversitesi öğrencisi olan Meltem, okullarında anti-bilimsel, düşünmeyen bir gençlik yaratılmak istendiğinden bahsetti. Liseli
Dev-Genç'li Yusuf Sinan Kul da kendi okuduğu lisenin zorluklarını anlattı.
Ege Gençlik Derneği’nden Eylem
Mahanda da politeknik eğitimi anlattı.
Son olarak Mehmet Ali Yılmaz
"Nasıl Bir Eğitim İstiyoruz" konulu
bir sunum yaptı. Yılmaz, genel olarak
eğitim sisteminin nasıl işlediğini detaylı bir şekilde anlattı. Daha sonra
Dev-Genç'lilerin hazırladığı çadır direnişlerini anlatan tiyatro oynandı. Tiyatronun ardından ilk günün programı sona erdi.
Kurultayın ikinci günü “Yeni Sürecimiz ve Dev-Genç” oturumuyla
başladı. Konuşmacılardan Cavit Yılmaz, Dev-Genç’li olmanın Hasan
Selim Gönenler gibi feda ruhuna sahip olunması olduğunu anlatırken;
Nehir Sarıkaya Dev-Genç’in cüretli,
militan ve dinamizmin düşman karşısında bir ateş çemberine dönüştü-

ğünü anlattı. Ardından söz alan Aliye Saban, Dev-Genç’in sürecinin bir
adım öne çıkmayı gerektirdiğine,
mücadelenin hızlandığına, sürecin
ihtiyaçlarına göre şekillenmek gerektiğine dikkat çekti.
İkinci oturumda Liseli DevGenç’liler okullarında yaşadıkları
sorunları, sorunlar karşısında yaptıklarını, çözüm önerilerini konuştular.
Verilen kısa aranın ardından “Berdan’a” şiiri okundu. Anadolu’nun
birçok yerinden gelen Dev-Genç’liler, “Tutsak Dev-Genç’lilere Özgürlük” kampanyasıyla açtıkları çadırları
ve bu çadırlarda faşizmin tahammülsüzlüğünü, saldırılarını anlattılar. İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli,
Çanakkale, Ankara adına söz alan konuşmacılar çadır sürecinde yaşananları ayrı ayrı boyutlarıyla anlattılar.
Oturumun ardından tüm illerde yaşanan çadır sürecine ait görüntülerin
yer aldığı sinevizyon gösterimi yapıldı. 2. oturumdan sonra verilen
aranın ardından serbest kürsü yapılarak konuşmacıların dışında konukların da söz aldığı, düşüncelerini
paylaştığı bir oturum yapıldı.
Son olarak “Öğrenci Meclisleri’nin” anlatımıyla son oturum gerçekleştirildi. Anlatımda öğrenci meclislerinin, geniş ve kapsayıcı, gençliğin en demokratik, en meşru ve öz yapılanması olduğu vurgulandı.
Kurultay Grup Yorum’un kavga-
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Bursa
ya çağıran şarkıları ve Dev-Genç
Korosu’nun Anadolu’nun birçok yerinden söylediği türkülerin ardından
sona erdi.

İstanbul
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26 Aralık günü Liseli Dev-Genç'liler Ferahevler Mahallesi’de “Parasız
Eğitim Kurultayı”nın ve “AKP Zulmünü Yeneceğiz Milyonları Örgütleyeceğiz” kampanyasının afişlerini
yapıştırdılar ve bildiri dağıtımı yaptılar. 5 saatlik çalışma ile 200 bildiri
dağıtıldı, 50 afiş asıldı.
Dev-Genç’liler 26 Aralık günü
Okmeydanı Şark Kahvesi bölgesinde
500 bildiri dağıttılar.
Aynı gün Kadıköy İskele Meydanı’nda, masa açılıp bildiri dağıtıldı.
Ayrıca masada Yürüyüş ve Tavır dergisinin de tanıtımı yapıldı. 500 bildiri
dağıtılırken; 100 adet afiş asıldı.

Gençlik Kurultay
27 Aralık’ta ise Sarıyer Dağevleri’nde 50 tane afiş asıldı.
Dev-Genç’liler İstanbul Üniversitesi’nde de 26 Aralık günü Hergele Meydanı’nda masa açtılar. 2 saat
açık kalan masada 200 bildiri dağıtıldı. Masa kapatıldıktan sonra Edebiyat Fakültesi’nin yemekhanesinde
bildiri dağıtımı yapılarak öğrenciler
yapılacak olan kurultaya çağrıldı.
Edebiyat Fakültesi’nde 70 afiş asıldı.
Aynı gün merkez kampüste de 70
afiş asıldı. Sonrasında yarım saatlik
bildiri dağıtımı yapıldı. Yapılan bildiri dağıtımında 120 bildiri öğrencilere ulaştırıldı.
Sarıgazi’de de Dörtyol Mehmetçik Lisesi, Nazım Hikmet Parkı ve
Demokrasi Caddesi’nde “Parasız Eğitim Kurultayı'nda Buluşalım” afişleri asıldı. Sarıgazi gençliğini parasız

Faşizme Karşı Omuz Omuza!
Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde yaşanan polis saldırısının ardından Grup Yorum/Sanat Cephesi tarafından 27 Aralık’ta yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Biz ODTÜ öğrencilerinin ve rektörlüğünün
yanındayız. Bilimin emperyalistlere peşkeş çekilmesini kabul etmiyoruz. Tüm sanatçı dostlarımızı, aydınları, bilim emekçilerini, akademisyenleri, eğitimcileri, üniversite öğrencilerini ve halkımızı faşizme karşı omuz omuza durmaya çağırıyoruz” denildi.

Vatanı Sevmenin Ustasıyız,
Kelepçeler Duvarlar Vız Gelir!
Tekirdağ’da, Tekirdağ Gençlik Komitesi tarafından 26 Aralık günü Namık Kemal Üniversitesi yerleşkesi önünde “Tutsak Dev-Genç’liler Serbest Bırakılsın” talebiyle bir eylem yapıldı. Eylemde DevGenç’lilerin hukuksuzca tutuklandığı söylenerek, vatanı sevmenin ustası Dev-Genç’lilerin her koşulda tutsaklarını sahiplenecekleri vurgulandı.
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eğitim kurultayına çağrıldı.

İzmir
Dev-Genç’liler, 25-27 Aralık tarihlerinde Ege Üniversitesi Hazırlık
Kampüsü ve öğrenci çarşısında Parasız Eğitim Kurultayı’nın duyurusu
için masa açtılar. Açılan masada kurultayla ilgili bildiri dağıtıldı. Grup
Yorum şarkılarının çalındığı masada
Yürüyüş ve Tavır dergileri öğrencilere
ulaştırıldı.

Bursa
Dev-Genç’liler 26 Aralık günü
Bursa Uludağ Üniversitesi’nde 29-30
Aralık’ta İstanbul’da yapılacak olan
“Parasız Eğitim Kurultayı”nın afişlerini astılar. Polisin talimatıyla ÖGB’lerin afişleri söktüğünü fark eden DevGenç’liler sökülen afişleri tekrar yapıştırdılar. 30 adet afiş asıldı.

Siz Yasakladıkça Biz Çadırlarımızı
Kuracak, Tutuklu Dev-Genç’lilerin
Özgürlüğünü İstemeye Devam
Edeceğiz!
Edirne Trakya Üniversitesi’nde “Parasız Eğitim İstemek
Suç Değildir Tutsak Dev-Genç’liler Serbest Bırakılsın” kampanyası için 3 günlük çadır ve açlık grevi direnişi başladı.
2 Ocak’ta başlatılan eylemde Gençlik Federasyonu adına bir açıklama yapan Ahmet Özlü, Dev-Genç’lilerin 1 Mayıs’a katıldıkları, ‘Amerika Defol Bu Vatan Bizim’ dedikleri, parasız eğitim sınavsız gelecek istedikleri ve Grup Yorum konserine katıldıkları için AKP’nin işkenceci polisleri tarafından gözaltına alınıp, F Tipi hücrelerde hapsedildiklerini söyledi. Tutuklu Dev-Genç’lilerin dışarıdaki sesi
soluğu olacaklarını belirten Özlü; son olarak Edirne Valisi’nin
tüm yasaklamalarına karşı bu çadırı 3 günlüğüne burada açacaklarını ifade etti. Açıklamadan sonra çadır kuran DevGenç’lilerin eylemi dergimiz yayına girerken coşkuyla sürüyordu.
15 kişinin katıldığı eylemde sık sık “Parasız Eğitim İstemek Suç Değildir”, “Tutsak Dev-Genç’liler Serbest Bırakılsın”, “Yaşasın Dev-Genç Yaşasın Dev-Genç’liler” sloganları atıldı.
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Gençlik Kurultay

Liseli Dev-Genç’lileri
Yasaklarla, Okuldan Atmalarla
Durduramazsınız!
Devrimcilere yakın olduğu, haksızlıklara karşı çıktığı, okul yönetimine karşı çıktığı gerekçe gösterilerek Behçet Kemal Çağlar Lisesi’nden atılan Hale Nur Elibüyük
için Liseli Dev-Genç'liler 28 Aralık günü Behçet Kemal
Çağlar Lisesi önünde eylem yaptı. Liseli Dev-Genç'lilerin eylemi nedeniyle okul idaresi ve polisler öğrencileri
farklı bir kapıdan çıkartmak istedi. Liseli Dev-Genç'liler
diğer tarafa gidince bu sefer de faşist bekçi ve okul müdürü, öğrencileri Liseli Dev-Genç'lilerin olmadığı kapıdan çıkarmaya çalıştı. Liseli Dev-Genç'liler okul müdürünü ve bekçiyi teşhir ettiler. Sonunda 2 kapıdan da parça parça öğrencileri çıkarmak isteyen okul müdürüne karşı ana kapıda eylem, diğer kapıda da bildiri dağıtımı yapıldı. Eylemde özellikle gözaltılarla, okuldan atmalarla devrimcilerin yılmayacağı vurgulandı.

Müşteri Değil Öğrenciyiz! Parasız Eğitim
İstiyoruz Alacağız!
Ankara Mamak’ta bulunan Ege Lisesi’nde yemek firması ile anlaşılarak öğrencilere zorla pahalı yemek dayatmasına karşı Dev-Genç’liler 25 Aralık günü okul çıkışında eylem yaptı.
Eylemde, AKP iktidarının, “Eğitimi parasız yaptık” sözlerinin yalan olduğu vurgulanarak, Liseli Dev-Genç’lilerin
bu oyunu bozacakları ifade edildi. Fiyatların yüksek olmasından kaynaklı yemek firmasının yiyeceklerine talep
olmaması üzerine müdürün ve yardımcılarının bu yemekleri almaları için öğrencileri zorladığı belirtilerek,
“Okul dışından yemek ihtiyacımızı karşılayabilecekken
okulumuzun kapıları kitlenerek engelleniyoruz. Biz Ege
Lisesi Dev-Genç’liler bu dayatmalara boyun eğmeyeceğiz” denildi. Eyleme 20 kişi katıldı.

Ölüm Değil Üst Geçit İstiyoruz!
İstanbul’da, 2 Ocak günü, Gazi Mahallesi Halk
Komiteleri tarafından Yunus Emre Mahallesi’nde Dostluk İlköğretim Okulu önüne üst geçit yaptırmak için okulun önünde pankart açılıp ailelere ajitasyon çekildi. Açılan pankarta Halk Komiteleri imzasıyla, “Ölüm Değil Üst
Geçit İstiyoruz” yazılıydı. Trafik kazalarının yaşandığı
yola üst geçit yapılması için imza atmak isteyen ailelere imza föy yetmeyince bir sonraki gün tekrar gelineceği
ve masa açılacağının bilgisi verildi.

Küçük Armutlu

Halk Gelenekleriyle Halktır,
Sahip Çıkacağız!
Dersim Aleviliğine özgü bir gelenek olan ve yeni yılın
karşılanması amacıyla yapılan Gaxan 27 Aralık günü yapıldı. Davul zurna eşliğinde Ovacık esnafı gezilerek Gaxan lokması toplandı. Önce belediye önünde üç kadın kıyafetleri giyinen, Arap Ağa ve Khalik Ağa kılığında 8 kişiden oluşan Devzer Halk Oyunları Ekibi, belediye önünde halaya başladı. Sonrasında bütün esnaflar gezilerek Gaxan lokması toplanmaya başlandı ve akşam belediye düğün salonunda yapılacak programa davet edildi.
Toplanan Gaxan lokmaları, Zeynel Dedenin lokma
duasıyla dağıtıldı. Ardından Devzer Halk Oyunları
Ekibi sahne aldı. Yapılan konuşmaların ardından “Ev Halkı” tiyatro oyunu ve Khal Galek oyunları oynandı. Hemen ardından sahneye çıkan Cihan Gün; “Sizlerle bir şiir
paylaşacağım, bu şiir 22 yıldır tutsak olan devrimci şair
Ümit İlter’in şiiri. Bu şiiri düşünceleriyle, bilinçleriyle
aramızda olan özgür tutsaklara atfediyoruz” diyerek “Şahidimsin” şiirini okudu. Yüzlerce Dersimli’nin katıldığı kutlama yerel sanatçılar Gürsel ve Fırat’ın türkülerinden sonra davul-zurna ve halay eşliğiyle sona erdi.
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Yasaklanan Eylem Yapma Hakkımızı
Eylem Yaparak Geri Alacağız!
Edirne Emniyet Müdürlüğü, Edirne Valiliği’nin de onayıyla 21 Aralık tarihinde yayınladığı karar ile eylem yapılmasını yasakladı. Alınan kararda, “Sözde tutuklu şahıslar ve öğrencilerin serbest bırakılması adı altında çadır kurma eylemi, açlık grevi, oturma eylemi, imza standı, gösteri yürüyüşü, pankart asma vb. gibi eylem şekilleri yasaklanmıştır” denildi.
Demokrasiden uzak faşist yasaklara karşı 27 Aralık
günü Edirne’de demokratik kurum ve kuruluşlar ortak bir
eylem yaptılar. Eylemde yapılan açıklamada, “AKP kendine biat etmeyi reddeden, inşa ettiği gerici, otoriter ve sömürü düzenine muhalefet eden herkese adeta savaş açmıştır” denildi ve AKP’nin saldırılarına boyun eğilmeyeceği vurgulandı.
Açıklamanın altına Edirne Gençlik Derneği, Türk-İş,
DİSK, KESK, TMMOB, TTB, EDO, Edirne Kent Konseyi, Edirne Halk Meclisi, Trakya’da Birlik ve Dayanışma Derneği, CHP, ÖDP, TKP, HDK, TTB Öğrenci Tıp
Kolu, CHP Gençlik Kolları, Öğrenci Kolektifleri, Gençlik Muhalefeti, Ekim Gençliği, Demokratik Gençlik Hareketi imza attı.
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Bakın Hırsız TKP’ye; “Grup Yorum Bugüne Cevap Veremiyor" Diyor

Faşizmin Tutuklamalarına, İşkencelerine
Rağmen; Yüzbinleri Alanlara Taşıyoruz!
Türkiye Devrim Tarihinin Dününe,
Bugününe Damgamızı Vuruyoruz!
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Sol gazetesi Bugünün Mücadele
Şarkıları" isimli yazı dizisinin 6. ve
son bölümünü 21 Aralık günü yayınladı. Elbette bir gazete yazı dizileri
yayınlayacak, değişik konuları ele
alacaktır. Ama tüm bunları yaparken,
hele de solcu, devrimci olduğunu
iddia ederek gazetecilik yapanların
dikkat etmesi gereken çok önemli
bir konu vardır. O da gerçekleri
ortaya koymaktır, çarpıtmak, tahrif
etmek, kafa karışıklığına yol açmak
değildir.
Sol gazetesine göre Grup Yorum
devrimci şarkı geleneğinin en önemli
birkaç grubundan biridir, ama artık
mevcut üretimleri ile bugüne cevap
veremiyordur. Grup Yorum kaba bir
siyaset yaptığı için ve kaba anlatımlarda bulunduğu için cevap veremiyordur bugüne.
Hezeyan halindesiniz, hiç kusura
bakmayın. Grup Yorum onca baskı
altında, onca saldırıya direnirken, üyeleri hapislere atılır, ev hapsine mahkum
edilirken fırsat bu fırsat bir de biz
vuralım diyerek saldırıyorsunuz.
Yazıklar olsun.
Aslında bize değil düşüncelerimize
saldırıyorsunuz, çok iyi biliyoruz.
Hatırlıyor musunuz 19 Aralık katliamı daha devam ederken, hapishanelerden annelerin ellerine kömürleşmiş bedenler teslim edilirken “devrimci demokrasi” bitti açıklamaları
yapıyordunuz, hatırladınız mı?
Hiç değişmiyorsunuz, dün devrimci demokrasi bitmişti, bugün de
“Grup Yorum bugüne cevap veremiyor” öyle mi?
“Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz” diye bir söz vardır. Sizin durumunuzu en iyi ifade eden söz bu
olsa gerek. Önce söyler misiniz siz
hangi hakla, hangi bilgiyle ağzınıza
geldiği gibi konuşabiliyorsunuz? Şim-

di eminiz bize çok
sektersiniz, eleştiriye tahammülünüz
yok vs. diyeceksiniz, en komünist
duygularınızla. Fidel
Castro’nun bir sözünü hatırlatmak isteriz size. Diyor ki
Castro “devrim için
savaşmayana komünist denmez.” Durum böyleyse asla
Grup Yorum; Halkın Umutlarına ve
eleştiremezsiniz
bizi, buna hakkınız yok.
Özlemlerine, Faşizmin Tüm
Söyler misiniz Grup YoSaldırılarına,
rum onca baskı altında
Reformizmin- Oporütnizmin
iken bir geçmiş olsun diyebildiniz mi? DemediKüfürlerine Karşı Dün Nasıl Cevap
niz. Sormazlar mı o zaVerdiyse, Bugün de Cevap Vermeye
man siz nasıl bir ahlaka
Devam Ediyor!
sahipsiniz diye? Grup Yorum yok olsa zil takıp
istemeseniz de. Biz yön veriyoruz
oynayacaksınız. Siz Yorum’a çamur
sokaklara, bizim şarkılarımız çalınıyor
atana kadar, oturup kendinize bakın.
işçi grevlerinde, direniş çadırlarında,
Siz öyle umuyorsunuz, öyle istiöğrenci eylemlerinde, gözaltında devyorsunuz diye gerçekleri çarpıtma
rimciler işkencede bizim şarkılarıhakkına mı sahipsiniz? Söyler misiniz
mızla faşizme karşı direniyor, siz
bugüne kim cevap veriyor, bugün
kim oluyorsunuz? Bugünün neresinneler yaşanıyor Türkiye’de biliyor
desiniz hiç düşündünüz mü? Hangi
musunuz? Biliyorsunuz tabi ama bilgeleneği yarattınız, korudunuz bu
mezlikten geliyorsunuz, çünkü devülkede? Yarattığınız tek gelenek zoru
rimci değerlerinizi yitirmişsiniz, kogörünce sıvışma geleneğidir.
münistlik savaşarak olunur, ama önce
Nereden mi biliyoruz... İlk aklıadam olunur. Siz önce adam olmayı
mıza gelenleri sayalım isterseniz...
öğrenin!
Genelkurmay'a Yönelik
Bugüne cevap vermediğini söylediğiniz Grup Yorum bugün yüzÇağrınızı Unutmadık!
binleri alanlara döküyor.
Genelkurmay'ın "kitlesel refleks"
Bugüne cevap veremediği için
çağrısı yapan açıklaması üzerine TKP
350 bin kişi aynı coşku ve heyecanla
Genel Sekreteri Kemal Okuyan imher türlü baskıyı göze alıp Yorum
zasıyla yayınlanan açıklama hala akkonserine geldi.
lımızdadır.
Çok kızacaksınız ama ne yapalım
Sol üslup olarak yeterince sorunlu
söyleyeceğiz, evet bugüne yalnızca
olması bir yana... Bu ülkede yaşayan
biz cevap veriyoruz, siz isteseniz de
Genelkurmay'ın bu ülkede dökülen
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her damla kanda, tüm zulüm politikalarında birinci dereceden rol oynadığını bilen herhangi biri için, hele
ki herhangi bir örgüt için, generallerin
böyle bir çağrıda bulunmasının anlaşılmayacak, şaşılacak bir yanı yoktu.
Ama TKP şaştı ve Genelkurmay'a
akıl vermek için çağrıda bulundu
"iyi düşünün ve yanlış anlaşıldık"
deyip açıklamanızı çekin dedi.
Diğer bir nokta ise eğer faşist
devletin Genelkurmay'ı, Türk-Kürt
çatışmasını kışkırtacak bir açıklama
yapmışsa, komünistlerin, devrimcilerin, solcuların görevi Genelkurmay'a
"yanlış anlaşıldık" deyin demek değildi, olamazdı da.

Katliam Sürerken
“Devrimci Demokrasi Bitti”
Deyip, Devrimcilerin
Ölümüne Sevinen
Siz Değil miydiniz?
Ulucanlar hapishanesindeki 10
devrimci tutsak hamamda işkenceyle
katledildikten sonra “Ulucanlar devrimci demokrasininin de ölümüdür”
diyen sizdiniz...
19 Aralık katliamında, diri diri
yakılan devrimcilerin naaşları maltalarda dururken, oligarşinin tarihindeki en büyük hapishaneler katliamını
lanetlemek yerine TKP'nin Genel
Başkanı Aydemir Güler imzasıyla
yazılan şu satırları unutmayacağız:
“Devrimci demokrasi artık siyaset
dışına düştü... Bu yolda ısrar edenlerin tasfiyesi kaçınılmazdı.”
Bunun anlamı açıktı; emperyalizmin ve oligarşinin devrimci tutsakları teslim alma politikası kabul
edilmemiş, hücre hücre erimeyerek
ölümü göze almış, F Tiplerini açmak
için gerçekleştirdiği 19 Aralık katliamı’na karşı da onlarca devrimci
şehit düşmüş ama direnilmişti.
Devrimcilerin yok edileceğini,
burnunun sürtüleceğini düşünenlerin
"gözü aydın" olmamış, "devrimci
demokrasinin ölümünü" kutlayamamışlardı. Devrimciler F Tiplerinde
tecrit ve tüm baskılara karşı direnmeye devam ediyorlar. Devrimciler
içeride dışarıda emperyalizme ve faşizme karşı savaşını sürdürüyorlar.

Hırsız TKP:
Hiçbir Geleneği, Hiçbir
Geçmişi Olmayan SİP Siz
Değil misiniz?.. Köksüz
Olduğunuz İçin Kendinize
Soysop Arayanlar
Siz Değil miydiniz?..
TKP'nin mirasını çalmaya çalışan
dünün SİP'i bugünün TKP'sidir...
TKP, bizim pek çok açıdan eleştirdiğimiz bir partidir. Ama sonuçta,
bir tarihi oluşumdur. O isme vücut
veren binlerce militanın o isimde
hakkı vardır. Ama hak, hukuk, değerler, tarihe saygı gibi şeyler, SİP’çi
fırsatçıların literatüründe yoktur.
Onun için TKP sanki babalarının
malıymış gibi gösterip, TKP ismini
resmen ÇALMIŞLARDIR. Yani düpedüz HIRSIZ durumundadırlar.
SİP, esasında köksüz, geleneksiz
bir gurup. Kendine bir soysop arıyor.
TKP’nin ismini çalması, Che afişleri
yapması, faaliyetlerinde Mahir’in,
Deniz’in resimlerini kullanması bu
ihtiyacın ürünüdür.
Ne ilginiz var sizin Che'yle, Mahir'le? Dün onlara goşist, maceracı
diye küfredenlerden biri de sizler
değil miydiniz? Goşistler birden bire
baştacı yapılıyor.
Mihri Belli'yi bile onyılların tecrübesine rağmen şaşırtan siz değil
miydiniz... Kandırıp kongreye getiren,
F Tipiyle ilgili tek cümle kendiniz
etmediğiniz gibi, Mihri Belli'nin F
Tiplerini sahiplenen cümlelerini de
sansürleyen, okumadan geçen yine
siz değil misiniz? Mihri Belli'nin o
sürece ilişkin yazdığı, fırsatçılığınızın
belgeleri:

5 Devrimciyi Katleden
Devlet, Aynı Gün SİP'in
İsim Değiştirmesine...
TKP'nin Kuruluşuna Nasıl
Onay Veriyor!
İşin elbette bir diğer kısmı da
devlet tüm silahlı güçleriyle Armutlu
Mahallesi’ne saldırıp, F Tiplerine
karşı direnen 5 devrimciyi katledip,
onlarca insanı işkenceden geçirip,
tutuklarken aynı gün aynı devlet
SİP'in Türkiye Komünist Partisi adını

kullanmasına resmi onay veriyordu.
TKP'nin devrimcilere ettiği küfürler, devlet tarafından ödüllendiriliyordu.
Nasıl bir "komünist partisi"dir ki
bir tek tutsağı bile yoktur.
Nasıl bir "komünist partisi"dir ki
bir tek yayını bile toplatılmamıştır.(*)
Bu bile verdiği mücadelenin nasıl
bir icazet içinde sürdürüldüğünün,
devrimcilere saldırmanın nasıl ödüllendirildiğinin göstergesidir.

Binlerin Yuhaladığı Siz
Değil misiniz!
19 Aralık katliamından önce Ankara'da F Tiplerini protesto eyleminde
binlerce insana polislerin ve faşistlerin
gaz bombaları, taşlar ve sopalarla
saldırısı sonrası bölgede bulunan
parti binasına sığınmak isteyen 5060 yaşındaki ana ve babalar, bu gerçeği yaşayarak gördüler. Ve binanın
önünde binlerce kişi hep bir ağızndan
TKP'ye "yuuh" çekti.
Bunlar dışında NATO zamanı,
gençlik kampına giden de siz değil
miydiniz?..
Katakülliler, gece rahat uyuma
adına, barlara çıkabilme adına, dayak
yememe adına üretilen teoriler, bu
solu kişiliksiz, fırsatçı, siyasi ahlaktan,
devrimci duygulardan yoksun politikaların sahibi siz değil misiniz...
Bu yazdıklarımız gerçeklerdir,
eleştirimizdir. Ve bilin ki böyle hesaplı, araştırmadan, incelemeden, bilime karşı gelerek yaptığınız her yazıya, her sözünüze karşı çıkacağız.
Sizin bu geçmişinizi suratınıza çarpacağız.
Bir kez daha tekrarlıyoruz biz
yolumuza biriken karları savurup
yürümeye, çoğalmaya ve üretmeye
devam ediyoruz.
Bugünün tam ortasındayız, en sıcak yerindeyiz. Yüzbinler, bitmeyen
gelenek bunun kanıtıdır.
Ya siz, siz bugünün neresindeniz?
Siz asıl buna yanıt verin!
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Yürüyüş
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(*) Oktay AKBAL'ın 4 Aralık 2011
tarihli "'SOL' Artık YOK!" yazısından...
GRUP YORUM
SANAT CEPHESİ
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Devrimci Memur
Hareketi

İŞ GÜVENCEMİZ VE GREV
HAKKIMIZ İÇİN
19 OCAK’TA ANKARA’DA
MECLİS ÖNÜNDEYİZ!
ne getiriyoruz ama siz böyle düşünmeyin” dercesine halkla dalga geçildi.
Emperyalist tekellerin ve işbirlikçilerinin çıkarına dizginsizce, pervasızca yağma talan sürerken, şirketler karlarını milyon dolarlarla ifade ederken milyonlarca emekçi ailesinin eğitimi, sağlığı, barınması yine hiçe sayıldı ve
asgari ücret sadece 34 lira artırıldı.
Yaşadığımız örnekler kamu emekçilerinin kazanılmış
haklarının gaspıdır. Aynı zamanda hem saldırıların ciddiyetini hem de AKP Hükümetinin işçisi, memuru, öğrencisi, köylüsü, ev kadınıyla halkın değil emperyalist şirketlerin çıkarına hizmet ettiğini göstermektedir.

Sayı: 346

Yürüyüş
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2013

AKP kamu emekçilerinin iş güvencesini kaldırmak ve
kamuda esnek, güvencesiz, performansa dayalı çalışmayı
hakim kılmak istiyor. İş güvencesinin gaspı iktidarın birdenbire aklına gelmedi. Uzun zamandır bunun hazırlıklarını yapıyordu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
“Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre (…)
tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalıştırılabilmeleri mümkündür” ibaresinin
eklenmesi bu hazırlıklardan biriydi.
Sağlık emekçilerine yönelik esnek çalışma uygulamaları ve sürgünler de, kamu emekçilerinin iş güvencesine yönelik saldırılardan bağımsız düşünülemez. 2012’nin son
günlerinde sağlığın özelleştirilmesinin ve kamu emekçilerinin iş güvencesinin kaldırılmasının bir adımı daha atıldı. Sağlık Bakanlığı “1. basamak sağlık kuruluşları ve
hastanelerde kadro ve ihtiyaç fazlası” diyerek 7 bin sağlık çalışanının isteği ve bilgisi dışında ansızın iş yerlerini
değiştirdi. Aynı uygulamayla birlikte sağlığın özelleştirilmesinde bir adım olarak Kamu Hastane Birlikleri bünyesindeki 5 bölgeye CEO’lar atandı. Halkta “sağlık özelleştiriliyor” gibi bir düşünce oluşmasın diye de CEO yerine “genel sekreter” tanımının kullanılacağı açıklandı.
Adeta “sağlığı özelleştiriyoruz, hastaneleri şirket hali-

Kamu Emekçileri
Çaresiz Değildir
İktidar haklarımızı elimizden almak için her fırsattan
yararlanırken çaresiz ve sessiz kalmayacağız. Kamu
emekçilerinin örgütlü gücünün saldırı yasaları meclise geldiğinde yapılan eylemlere hapsedilmesine izin vermeyeceğiz. Bugünden saldırılara karşı örgütleneceğiz, mücadele ederek, direnerek haklarımızı koruyacağız.
Kamu Emekçileri Cephesi olarak 2012’nin Aralık ayında, İŞ GÜVENCEMİZE VE GREV HAKKIMIZA SAHİP ÇIKMAK için bir kampanya başlattık. Ülke genelinde eş zamanlı yaptığımız basın açıklamalarıyla performansa dayalı, esnek güvencesiz çalışmanın ne demek
olduğunu anlatıp mücadele edeceğimizi ilan ettik. “İş Güvencemiz Geleceğimizdir! Sahip Çıkalım Milyonları
Örgütleyelim” şiarıyla süren kampanyamızla birlikte iş
yerlerinden başlayarak, meydanlarda masalar açarak bildirilerimizi dağıtıyoruz, seminerler düzenliyoruz, iş yeri
toplantıları yapıyoruz. Ve görüyoruz ki, kamu emekçileri kendilerini ne tür saldırıların beklediği konusunda bilgisizdir ya da saldırıların kendilerini etkilemeyeceğini düşünmektedir. Biz ne yapabiliriz ki diye karşımıza çıkanlar, sendikalardan umudunu kesmiş, adeta kurbanlık koyun gibi başını uzatmış bekleyenler de az değildir. İşte bu-

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA
AKP Hükümeti 657 sayılı yasa ile memurların çalışma ilişkilerinin tamamıyla değiştirileceğini, “performansa dayalı esnek çalışmanın uygulanması yönünde çalışmalar yapıldığını” ifade etmekte, son bir yıldır basında “memurun iş güvencesi kaldırılıyor”, “performansı düşük memurun işine son verilecek” gibi haberler yer almaktadır.
Tüm emekçiler için iş ve işyeri tanımının sürekli değiştirilmediği, çalışma saatlerinin uluslararası düzeyde tutulduğu,
her an işten çıkarılma korkusunun bulunmadığı, yoksulluk sınırının üzerinde belirlenen Eşit İşe Eşit Ücret verilmesinin
garanti edildiği GÜVENCELİ ÇALIŞMA koşullarının oluşturulması ve korunması temel haktır.
İş güvencemiz geleceğimizdir. Kamu emekçilerinin iş güvencesini ortadan kaldırmayı hedefleyen, performansa
dayalı esnek çalışmayı getiren tasarıların TBMM gündemine alınmamasını; güvencesiz çalışmanın kaldırılması için
gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz.
AD SOYAD
MESLEK
İMZA
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rada bize düşen görev ortaya çıkmaktadır. Açıktır ki, kamu
emekçilerini bekleyen saldırıların önemini, direnişin mücadelenin zorunluluğunu anlatmak bize düşmektedir.
KESK’i harekete geçirecek olan da bizim dinamizmimiz,
kararlılığımız, ısrarımız olacaktır.
Bu tablo karşısında kampanya çalışmalarımıza yönelik engellemelere rağmen imza toplamak da dahil tüm ajitasyon propaganda araçlarını kullandığımız kampanyamız
boyunca her hafta örgütlü olduğumuz illerde alanlara, AKP
önlerine çıkarak eylem yapıyoruz. Şehrin duvarlarında taleplerimizin yer aldığı Kamu Emekçileri Cephesi imzalı
afişlerimiz, pullarımız, merkezi yerlere pankartlarımız var.
Önümüzdeki günlerde de her eylemde daha çok insana ulaşarak, her eylemimize daha önceden ulaşmadığımız arkadaşlarımızı taşıyarak Kamu Emekçileri Cephesi olarak
meydanlarda olacağız. Çünkü biz anlatmazsak, örgütlemezsek, zorlayıcı olmazsak bağlı bulunduğumuz sendikaların, konfederasyonların yapacakları, yasa meclise geldiğinde günü kurtarmaktan öteye geçmeyen eylemlerle sınırlı kalacaktır.
Kampanyamızı duymayan kamu emekçisi kalmasın
diye, iş güvencemize sahip çıkmak ve haklarımızı korumak için;

5 Ocak Cumartesi günü bir saatlik oturma eylemleri yapacağız.
12 Ocak Cumartesi günü merkezi alanlarda yürüyüşler düzenleyeceğiz.
19 Ocak Cumartesi günü ise Ankara’da Meclis
önünde olacağız.
İŞ GÜVENCEMİZ VE GREV
HAKKIMIZ İÇİN
MÜCADELE EDECEĞİZ!
20 Ocak günü Suriye’ye emperyalist müdahaleye, ülkemizin emperyalizmin saldırı üssü olmasına, patriotların kurulmasına karşı örgütlü olduğumuz illerden Gaziantep’teki mitinge katılacağız.
Yaptığımız her eylem, dağıttığımız her bildiri, astığımız her afiş, örgütlediğimiz paneller, bilgilendirme toplantıları, 19 Ocak’ta Ankara’da meclis önünde yapacağımız eyleme katılımı artırmalıdır. İş güvencesine yönelik
saldırıların önemini kitlelere anlatma misyonumuzu, birçok kişiyi bu kampanyada aktif olarak çalıştırabileceğimizi unutmadan İstanbul’da ve Anadolu’da her KEC’li
enerjisini kampanya programını eksiksiz hayata geçirmek
için harcamalı, üzerine düşen görevin büyüklüğünü düşünerek hareket etmelidir.

ONURUMUZU ÇİĞNETMEYECEK, SURİYE HALKINA
DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ!
Hatay Halk Cephesi, “Emperyalist
Saldırılara Direnen Suriye Halkının
Yanındayız” kampanyasının çalışmasına 30 Aralık’ta Mağaracık’ta devam etti. Yapılan çağrıların ardından
eylem yerine gelindiğinde polisin
yüzlerce çevik kuvvet, TOMA ve akrep araçlarıyla beklediği görüldü.
Emniyet müdürü ve belediye başkan
vekilinin “Beldeye provokatörler gelecek beldemizi karıştıracak.” yalanına
rağmen halk eyleme destek verdi.
Belde Meydanı’nda “Emperyalist
Saldırılara Direnen Suriye Halkının
Yanındayız” pankartı açılarak yapılan eyleme, maydanoz ayıklayan
tarla işçisi kadınlar da çamurlu elleri ve çizmeleriyle katıldı. Bunun
üzerine kahvedeki halk da pankartın
yanına gelerek polisin baskılarına rağmen eylemde yerlerini aldı. Yapılan
açıklamada, “Bizler emperyalistler ve
işbirlikçileri tarafından saldırıya uğrayan Suriye halkının yanındayız. Bugün vatanını terk etmeyip bizlere vatanseverlik örneği sunan Esat yönetiminin yanında, emperyalizmin karşısındayız. Suriye halkı bugün bizler

için direniyor. Suriye yıkılırsa sıra
İran’a, Venezüella’ya, Küba’ya, Kuzey Kore’ye gelecektir. Bu yüzden
Suriye’de vatanını savunanlar aynı
zamanda bizim için de savaşıyor. Son
olarak diyoruz ki direnen halklar
kazanacak, emperyalistler yenilecektir” denildi.
Basın açıklaması okunduktan
sonra Arapça “Halkımız, ülkemizi
emperyalist orduların cephesi konumuna getiren AKP iktidarının ve
efendilerinin zulmüne sessiz kalacak
mıyız?” sorusuna, “Hayır” denildi.
“Bugün Suriye kimin için direniyor?”
diye sorulduğunda ise kitle, coşku ile
“Bizim için” diye karşılık verdi.
“Emperyalizme karşı mücadele edecek miyiz?” sorusuna ise “Sonuna kadar” cevabı verildi.
Ardından valiliğin yürüyüş yasağına rağmen Halk Cephesi pankartının
arkasında halk yürüyüşe geçti. Polisin
tehditlerine karşın Cepheliler yürüyüşe
devam etti. Polis barikatı önünde beklenirken; kitlenin içinden bir amca, en
yüksek sesiyle “Eğer ben kendi beldemde bugün yürümezsen bunu şere-

fime bir hakaret olarak sayar, gece rahat uyumam” diye bağırdı.
Amcanın konuşmasından motive
olan kitle “Katil Polis Mağaracık’tan
Defol” sloganları ile yürüme kararlılığını dosta düşmana gösterdi. Görüşmeler uzayınca kitle kadını erkeğiyle yolda oturma eylemine geçti.
Polis son hamle olarak kitleyi Halk
Cepheli’lerden ayırmaya çalıştı, halk
tarafından karşılık bulmayınca çaresizce yolu açmak zorunda olduğunu
görerek, polis barikatına geri çekilme talimatı verdi. Geri çekilen polisler karşısında halkın gözlerinden direnmenin sevinci okunuyordu.
“Direne Direne Kazanacağız”,
“Halkız Haklıyız Kazanacağız” sloganlarıyla Mağaracık sokakları inletildi. Belirlenen yere gelindiğinde
halk ‘Dağlara gel’ şarkısı ile halaya
durdu. Halaylardan sonra, “Halk birleşip savaşırsa er geç kazanır” açıklamasıyla halka teşekkür edildi. İki
saat süren eylem halkla yapılan sohbetlerde bir dahaki eylemlerde buluşma sözü verilerek son buldu. Eyleme 300 kişi katıldı.
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HAK GASPLARINA, EMEK SÖMÜRÜSÜNE
KARŞI TEK SİLAHIMIZ BİRLİĞİMİZDİR!
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Direnen işçiler, her hafta Cumartesi günü Taksim’de gerçekleştirdikleri ortak eylemlerinin bu hafta 20. sini
yaptılar. 29 Aralık günü Taksim Meydanı’nda bir araya gelen işçiler “İşimizi, Ekmeğimizi, Haklarımızı İstiyoruz, Alacağız İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız” pankartının arkasında, Hey
Tekstil işçileri, “Gasp Edilen Haklarımızı İstiyoruz-Direnen Hey Tekstil
İşçileri” pankartıyla kortej oluşturdular. Bu hafta ortak eyleme Akçay
Tekstil işçileri de “Emeğimizi, Alınterimizi Hırsız Patrona Yedirmeyiz.
İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız-Akçay
İşçileri” yazılı pankartlarıyla katıldılar. Ayrıca, İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) asistanları da destek olmak
için eyleme geldiler.
Sloganlarla başlayan yürüyüşte
CHP Beyoğlu Binası’nın önüne gelindiğinde, Hey Tekstil işçileri binayı
işgal ederek, pencereden, patronları
Aynur Bektaş, Süreyya Bektaş ve
şirketin gizli ortağı CHP İstanbul
Milletvekili Umut Oran'ın fotoğrafının bulunduğu, “Hey Tekstil İşçisinin
Haklarını Çalanlardan Hesap Soracağız” yazılı pankart açtılar.
Hey Tekstil işçileri işgal boyunca
camdan konuşmalar yaparak, Aynur
Bektaş'ın CHP 3. Bölge faaliyetlerine ekonomik destek sunduğunu anlattılar ve Hey Tekstil patronlarından
haklarını alana kadar direnişlerini
sürdüreceklerini belirttiler. “Hey Tekstil Direnişinin 323. Gününde! İşçiyiz,
Haklıyız, Kazanacağız! Hey Tekstil
İşçisinin Haklarını Çalanlardan Hesap
Soracağız! -HEY Tekstil İşçileri”
yazılı kuşlamalar yaptılar.
Bu esnada aşağıdaki kitle işçileri

alkışlayarak sloganlarla destekledi.
Hey Tekstil işçileri “CHP’li yetkililer
ve Umut Oran Hey Tekstil patronlarının haklarımızı vermesi için çaba
sarf etmediği takdirde eylemlerimiz
sürecek” açıklamasında bulunarak
yarım saat süren işgal eylemlerini iradi bir şekilde sonlandırdılar.
Sonra alkışlarla ve atılan sloganlarla
binadan aşağı inen işçiler kortejdeki yerlerini alarak Galatasaray Lisesi’ne doğru yürüyüşlerine devam ettiler. Lise
önüne gelindiğinde açıklamayı Hey
Tekstil işçisi Zeki Gördeğir okudu.
Ardından Av. Taylan Tanay; “Ortak
eylemimize başlayalı tam 20 hafta
oldu. Aramızdan zaferle ayrılan en son
Darkmen işçileri olmuştu. Fakat yeni
direnişler başlıyor. Aramızda bu hafta Akçay işçileri var. İTÜ asistanları
destek için buradalar. 323 gündür direnen Hey Tekstil işçileri var. Hakları ve
gelecekleri için direnen tüm işçiler
kazanacak” açıklamasında bulundu.
İTÜ'lü asistanlar adına konuşan
Sevil Ercan; “Ağustos ayından beri
işten çıkartılıyoruz. Şu ana kadar 50
arkadaşımız işten atıldı. Bu süreç
içinde en büyük desteği devrimcilerden gördük. Kararlılıkla mücadelemize
devam edeceğiz. Bugün de buraya destek olmak için geldik” dedi.
Akçay işçileri adına konuşan Sebahattin Turgay; “Akçay işçileri olarak
bizler Adil Uzun’u buraya getirene
kadar yarından itibaren her gün direnmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından işçi
korosu Çav Bella ve İşçi Marşı’nı söyledi. Haftaya aynı saatte bir araya gelineceği duyurusu yapılarak sonlandırı-

lan eyleme bu hafta 150 kişi katıldı.

Cargi̇ll’e Karşı, Kemal
Kapar Yalnız Deği̇ldi̇r
Bursa’nın Orhangazi İlçesi’nde
kurulu bulunan Amerikan tekeli Cargill fabrikasında, sendikaya üye olduğu için işten atılan ve 82 gündür fabrika karşısında çadır direnişini devam
ettiren Kemal Kapar 25 Aralık günü
açlık grevine başladı.
Kemal Kapar’ın açlık grevine başladığı saatlerde Devrimci İşçi Hareketi
de yanındaydı. Birlikte açlık grevi
pankartını astıktan sonra sohbet ederek
desteklerini gösterdiler. İstanbul’daki
işçi direnişleri ve zaferleri üzerine
sohbetler edildi. Direnişin daha da
büyümesi ve Kemal Kapar’ın işe iadesi için daha fazla eylem gerektiği
anlatıldı.
Kemal Kapar’ı arayarak
desteklerimizi sunalım.
Kapar’ın telefon numarası:

0545 452 19 63
“Geleceği̇mi̇z İçi̇n
Di̇reni̇yoruz! Çocuklarımız
İçi̇n Di̇reni̇yoruz!”
İstanbul’da, 31 Aralık günü Kanyon Alışveriş Merkezi önünde bir
araya gelen Hey Tekstil işçileri Aynur
Bektaş’tan, gasp edilen haklarını istediler. “TOBB yöneticisi Aynur Bektaş’tan Haklarımızı İstiyoruz, Alacağız” pankartını açan işçiler, buradan
TOBB önüne yürüyüş yaptılar. İşçilerin TOBB ye ulaşmaları polis barikatıyla engellendi.
Barikatın önünde açıklama yapan
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Zeynep Gültekin, “Geleceğimiz için
direniyoruz. Çocuklarımız için direniyoruz. Akıttığımız alın terimiz için
direniyoruz. Biz kazanacağız.” dedi.
Eylem Kamyon Alışveriş Merkezi
önüne yapılan yürüyüşün ardından
sona erdi.
Hey Tekstil işçileri işveren Aynur
Bektaş'ın ikamet ettiği Etiler Akmerkez yakınında bulunan Maya Residance önünde de eylem yaptılar. Sokağın başında önlüklerini giyip işveren
Aynur Bektaş, eşi Süreyya Bektaş ve
birlikte iş yaptığı CHP Milletvekili
Umut Oran'ın fotoğraflarının altında
isimlerinin yazıldığı "Hesap Soracağız" mesajlı büyük pankartı açarak
megafon eşliğinde atılan sloganlarla
Bektaş’ın evinin önüne geldiler. Hey
Tekstil işçisi Zeki Gördeğir yaptığı
konuşmada haklarını alana kadar
eylemlerine devam edeceklerini belirtti.
Hey Tekstil işçileri işveren Aynur ve
Süreyya Bektaş çiftinin Hadımköy
Alkent Sitesi'nde bulunan evinin önünde de eylem yaptılar. Evin önünde 30
işçi, pankartları ve sloganlarıyla gasp
edilen haklarını istediklerini haykırdılar.

Yeni̇ Yılda Di̇renmeye
Devam Edeceği̇z!
Hey Tekstil işçileri senenin son

gecesinden yeni bir yıla geçerken
direniş çadırında biraya geldiler. Tüm
zorluklara karşın dayanışma içinde
eylemlerini sürdürmenin coşkusuyla
direnişin gücünü destekçileriyle birlikte kutladılar. İşverenin ortadan
kaybolarak terk ettiği firmanın önünden ayrılmayan işçiler direniş çadırında, fabrika çevresine astıkları pankartlarda işvereni kamuoyuna teşhir
eden mesajlarıyla ve havaya fırlattıkları havai fişekler ile adeta gökyüzünde "direnişin iradesini" ilan ettiler.
Senenin ilk dakikalarına birlikte giren
işçiler yeni eylemlerinde buluşmak
üzere evlerine döndüler.

“Yeni̇ Yılda Umutluyuz;
Çünkü Di̇reni̇yoruz!”
Kırklareli’de her hafta Pazar günü
eylem yapan, direnen Şekerteks işçileri, 30 Aralık günü 7. haftasında
eylemdeydi. Şekerteks işçileri adına
açıklama yapan Şeyda Bakar, “Yeni
yılda umutluyuz; çünkü direniyoruz.
Direniş; umut demektir, gelecek
demektir. Direnişimiz adaletsizliğe
karşı adalet arayışıdır. Direnişimiz
soyguna ve talana karşı haklarımıza
sahip çıkmak içindir. Direnişimiz
baskıya ve şiddete karşı örgütlenme
hakkımızı savunmak içindir. Direnişimiz yozlaşmaya karşı halk kültürümüzü yaşatmak içindir. Direniyoruz

çünkü biz halkız” dedi.
Oturma eyleminden sonra söylenen türküler eşliğinde halaylar çekildi. 25 kişinin katıldığı eyleme Gençlik Muhalefeti ve Kırklareli Halk
Komitesi de destek verdi.

İşçi̇yi̇z Haklıyız
Kazanacağız!
Devrimci İşçi Hareketi, 29 Aralık
günü Gebze Dilovası sanayi bölgesindeki direnişte olan Elkim işçilerini ziyaret etti. Elkim fabrikasında
işveren, 2 Aralık günü makinaları ve
malları kaçırmaya çalışmış, işçiler
de haberdar olup fabrikaya gelmişlerdi. Ancak işveren makineleri kaçırmayı başarmıştı. DİSK Birleşik Metalİş üyesi 580 işçi fabrikanın önünde
kurdukları çadırda 10 kişi dönüşümlü olarak bekleyişlerini sürdürüyorlar.
4 DİH’li işçileri ziyaret ederek,
Hey Tekstil işçilerinin selamlarını
iletip son gelişmeleri öğrendiler. İşçiler, hala işverenlerden bir haber alamadıklarını, içerisinin kontrolünün
kendilerinde olduğunu, kendilerinin
dışında kimseyi sokmadıklarını ve içeride malların olduğunu söylediler.
DİH’liler işçilere Akçay Tekstil’de de benzer bir durumun yaşandığını söyleyip komiteler kurmanın
önemini, işçilerin alacağının öncelikli
olduğunu anlattılar.
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1 Mayıs’ta 1 Mayıs Alanındayız!
Yaklaşık bir yıldır Taksim’i “yayalaştırıyoruz” yalanlarıyla artık kullanılamaz hale getiren AKP, projelerini uzattıkça uzatıyor.
AKP’nin, neredeyse İstanbul’un
kalbi olan Taksim’i yayalardan
uzaklaştırdığını
söyleyen Devrimci 1 Mayıs
Platformu, 28

Aralık’ta Taksim Metro çıkışında eylem yaptı.
“1 Mayıs’ta Taksim’deyiz!” pankartını açarak eyleme başlayan platform üyeleri “1 Mayısta 1 Mayıs Alanındayız” sloganını attılar. Platform adına hazırlanan açıklamayı Hakan Dilmeç okudu. AKP’nin Taksim’i yayalardan uzaklaştırdığını ve
1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanmasını bu bahaneyle engellemeye
çalışacağını belirten Dilmeç, “Bugüne kadar vazgeçmediğimiz Taksim’den asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.
Eyleme Devrimci 1 Mayıs Platformu Üyeleri Halk Cephesi, Proleterce Devrimci Duruş, Emek ve Özgürlük Cephesi,
Kaldıraç katıldı.
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İzmir

Hatay

Malatya

İş Güvencemiz Geleceğimizdir!
Sahip Çıkacağız! Milyonları Örgütleyeceğiz!
İstanbul
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Kamu Emekçileri Cephesi üyeleri
İstanbul’da, 29 Aralık günü Şişli AKP
İlçe Binası önünde, AKP iktidarının
kamu emekçilerinin grev hakkı ve iş
güvencesine yönelik saldırılarına ve
hak gasplarına karşı eylem yaptı.
Eylemde “AKP İş Güvencimize
Saldırıyor Grev Hakkımız ve İş Güvencemiz İçin Direneceğiz” pankartı
açıldı ve “Performans Sistemine Hayır”, “Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız”, “Haklarımızı Uzlaşarak Değil
Direnerek Alacağız” dövizleri taşındı.
“Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız”,
“Parasız Eğitim Parasız Sağlık” sloganlarıyla başlayan açıklama ile devam etti.
Kamu Emekçileri Cephesi adına
açıklama yapan Nazife Onay, AKP
iktidarının sağlık emekçilerine yönelik
saldırılarına değinerek, hastanelerde
kadro ve ihtiyaç fazlası diyerek 7
bin sağlık çalışanın yerlerini değiştirdiğini belirtti. Emekçilerin bugün
yaşadığı sorunların bir nedeninin de
grev hakkının olmaması olduğunu
söyleyen Onay, “Asgari ücret sadece
34 lira arttırıldı. Milyonlarca emekçi
ailesinin eğitimi, sağlığı, barınması
hiçe sayıldı. Emperyalist tekellerin
ve işbirlikçilerin çıkarına dizginsiz
yağma, talan sürerken, şirketler karlarını milyon dolarlarla ifade ederken
halka 34 lirayla yetin diyor” dedi.
20 kişinin katıldığı eylem, Cevahir
Alışveriş Merkezi önünde yapılan
bildiri dağıtımı ile devam etti.
Mecidiyeköy Metrobüs Durağı’na
kadar yapılan çalışmada 750 adet
bildiri dağıtıldı. Megafonla halka
AKP'nin kamu emekçilerinin iş güvencesini kaldırmak istediği söyle-

nerek iş güvencesine sahip çıkma
çağrısı yapıldı.

Ankara
25 Aralık’ta Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının iş çıkış saatinde
250 bildiri dağıtıldı.
27 Aralık'ta Kızılay bölgesinde
Kamu Emekçileri Cephesi'nin 60
tane kampanya afişi asıldı.
Kamu Emekçileri Cephesi; 29
Aralık günü de AKP İl Binası önünde
“AKP İktidarı İş Güvencemizi Gasp
Etmek İstiyor! Grev Hakkımız ve İş
Güvencemiz İçin Birleşelim Direnelim
Kazanalım” pankartını açarak eylem
yaptı. Eylemde Ankara Eğitim Sen 1
No’lu Şube Kadın Sekreteri Acun
Karadağ basına bir açıklama yaptı.
AKP’nin, kamu emekçilerinin iş
güvencesinin ellerinden alınması için
hazırlamakta olduğu yasa tasarısının
aynı zamanda emekçiler arasında rekabet yaratmaya, dayanışma duygusunu yok etmeye zemin hazırladığına
vurgu yapıldı. Esnek çalıştırmaya,
güvencesizliğe, rekabetçiliğe karşı
kamu emekçilerine dayanışma, örgütlenme ve direnme çağrısı yapıldı.
Eylem, “Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız” sloganıyla sona erdi.

İzmir
Kamu Emekçileri Cephesi (KEC)
tarafından, İzmir'de eski Sümerbank'ın
önünde 29 Aralık günü bildiri dağıtımı
yapıldı. KEC'in başlatmış olduğu
“AKP İş Güvenliğimize Saldırıyor;
Grev Hakkı ve İş Güvencemiz İçin
Birleşelim, Direnelim, Mücadele
Edelim” kampanyası dahilinde yapılan bildiri dağıtımında, halka performansa dayalı Rejim Tasarısı'nın

iş güvencesine saldırı olduğu anlatıldı.
Grup Günışığı da, Grup Yorum'a
destek eyleminden sonra sloganlar
eşliğinde Sümerbank'ın önüne gelerek
dağıtıma destek verdi.
İzmir’in Torbalı İlçesi’nde de caddelere, okulların ve kamu kurumlarının çevrelerine afişleme yapıldı.
27 Aralık günü Torbalı Belediyesi
önündeki meydanda ve pazar yerinde
yapılan çalışmalarla 500 bildiri dağıtıldı.

Malatya
29 Aralık günü Malatya'da afişleme yapıldı. Şehrin duvarlarına,
özellikle çarşı merkezine kamu emekçileri tarafından 30 adet kampanya
afişi asıldı.

Hatay
Sıdıka Bedia Kara İlköğretim,
Dr. Alaeddin Cilli İlköğretim ve Samandağ Atatürk İlköğretim okulları
ile İsmail Mehmet Selim Kara Kız
Meslek Lisesi önünde bildiri dağıtımı
ve açıklamalar yapıldı.

İş Güvencesi̇ İstemek
Suç Deği̇ldi̇r!
30 Aralık günü Kartal-Maltepe E5 Yolu güzergahında iş güvenceleri ve
grev hakkı için afiş çalışması yapan
kamu emekçilerine çevreyi kirletme
cezası verildi. Önce iyi polisi oynayan
ve ceza yazmayan polis, kimlik kontrolü
yaptırmak istemediklerini söyleyen
kamu emekçilerinin bu tavrına karşılık
her birine ceza yazarak toplam 676
TL ceza kesti. Kamu emekçileri işlemlerden sonra afiş yapmaya devam
etti ve toplam 250 adet afiş astı.
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Samsun

İstanbul

İzmir

2012 DİRENİŞ VE ZAFERLE GEÇTİ,
2013’TE DE KAVGAYI VE UMUDU BÜYÜTECEĞİZ!
İstanbul
İstanbul Okmeydanı’da 31 Aralık
günü Halk Cepheliler kavgayla, bedellerle, hesap sorma ile geçen bir
yılı hep birlikte bitirip, yeni bir kavga
yılına merhaba demek için buluştular.
Programda ilk olarak İdil Kültür
Merkezi müzik topluluğu sahneye
çıkarak Kürtçe ezgiler seslendirdiler.
Ardından Sivas şehitlerinden Gülsüm Karababa’nın abisi, sanatçı Hüseyin Karababa sahneye çıkarak,
bağlaması eşliğinde türküler seslendirdi.
Sinevizyondan gösterilen, Antep’in yiğit kızı Fatma Koyupınar’ın
resmi önünde, halk oyunları ekibi
Antep yöresi oyunlarını oynadı. İdil
Tiyatro Atölyesi ise “Ayranı Yok İçmeye Uyduyla Gider Uçmaya” isimli
oyunlarını sergilediler.
Halk Cephesi adına hazırlanan
yılbaşı mesajını Naciye Yavuz okudu.
Mesajda her Cepheli’nin yönetmeyi
öğrenerek, yeni kavga yılında mücadeleyi daha ileriye taşıması vurgusu
yapıldı. Mesajın ardında bir yılı anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.
Gece Grup Yorum’un söylediği
şarkılar eşliğinde oynanan oyunlar
ve çekilen halaylarla sona erdi. Programın ardından Sibel Yalçın Parkı’na
gidilerek Dev-Genç’liler ile halaya
duruldu.

İzmir
İzmir’de 28 Ocak günü Kızlarağası Hanı yanında Azize Kafe’de
yılbaşı kutlaması yapıldı. Kutlama,
devrim şehitleri için saygı duruşu

yapılarak başladı. Saygı duruşu sırasında Nazım Hikmet’in Laz İsmail
şiirinden bir bölüm okundu ve “Mesele esir düşmekte değil, teslim olmamakta bütün mesele” denilerek,
tutsak düşen ama teslim olmayan
özgür tutsakların yolladıkları mesajlar
okundu.
Ardından Halk Cephesi adına yapılan konuşmada; 2013 yılında yeni
bir kavga yılında da hep birlikte mücadeleyi büyütme çağrısı yapıldı. 85
kişinin katıldığı kutlamada şiirlerle,
halaylarla, türkülerle yeni yıl selamlandı.

Bursa
Bursa Halk Cephesi, 31 Aralık
günü Bursa Haklar Derneği’nde yılbaşı kutlaması yaptı. Kutlamada
“2012 fedalarla, direnişlerle bizimdi,
2013 zaferimizle bizim olacak” pankartı asıldı. Programda, 2012 yılına
dair kısa bir değerlendirme konuşması
yapıldı. Şiirler, skeçler, sinevizyon
ve hep birlikte yemek yenilmesinin
ardından Grup Yarın’ın türküleriyle
birlikte halaylar çekildi, oyunlar oynandı. 40 kişinin katıldığı kutlama
yeni bir yıla birlikte girmenin coşkusuyla sona erdi.

Dersim
Dersim’de, 31 Aralık akşamı Halk
Cepheliler, yılbaşı programına hazırlanan çeşitli yemeklerin yenmesi
ile başladılar. Ardından Halk Cephesi’nin hazırladığı 2012 mücadele
yılına dair slayt gösterimi izlendi.
Yılbaşı programında Büyük Ailemizin
yeni yıl mesajı okundu. Şarkıların
ve türkülerin söylendiği program,

oynanan çeşitli oyunlarla devam etti.
Programda ayrıca Nazım Hikmet ve
Ümit İlter’in şiirleri okundu. Okunan
şiirlerin ardından halaylar çekilerek,
yeni yıl coşkuyla karşılandı.

Samsun
Samsun Halk Cepheliler, 30 Aralık
günü Karadeniz Özgürlükler Derneği'nde bir araya gelerek yeni yılı karşıladılar... Kurulan sofrada yenilen
yemekler ve sohbetlerin ardından bir
konuşma yapıldı. Yapılan konuşmada
ülkemizde ve dünyada yeni yıl kutlaması adı altında yaşanılan yozluklara, çirkinliklere değinilerek; halk
kültürünün güzelliklerinden söz edildi.
Son bir yılda yaşanılan acılar, sevinçler, öfkeler anlatılırken; "Gün
oldu zulümler gördük, gün oldu umudun türkülerini söyleyen 350 bin kişilik alanları da gördük" denilerek
yeni yılda da milyonlar olup, birlik
olup bu zulme karşı durulması gerektiği, bunun mücadelenin daha da
büyümesiyle mümkün olabileceği
söylendi. "Büyük ailemizin sıcaklığıyla, coşkusuyla sizleri selamlıyoruz.
Mücadele dolu bir yıl diliyoruz"
denilerek çay ve tatlı ikramlarında
bulunuldu. 16 kişinin katıldığı program söylenilen türkü ve marşların
ardından sona erdi.
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Yeni Yıl Mesajları
TAYAD’lı Aileler, Halkın Sesi
Emekçileri, Sanat Cephesi, Yunanistan Halk Cephesi ve Dev-Genç'liler
yayınladıkları yeni yıl mesajlarıyla
halkımızın, yoldaşlarımızın ve dostlarımızın yeni yıllarını kutlayarak,
mücadele dolu yıllar dilediler.
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AKP'nin Zulmüne Karşı Milyonları Örgütleyeceğiz!
Ankara

İstanbul - Çayan

Çayan Mahallesi’nde 29 Aralık günü
Halk Cephesi, “Zamlara, Yıkımlara ve Hırsızlığa Karşı TencereTava” eylemi yaptı.
Yapılan konuşmalarda “Hırsızlığa, yozlaşmaya, çeteleşmeye
karşı mahallemizi koruyalım. Katil polise karşı birlikte mücadele edelim. Maraş’ta bizi katledenler Maraş anmasına giden insanlarımızın üzerine gaz bombası attılar, katliamlara,
işkencelere, zamlara, yıkımlara karşı sessiz kalmayalım” denildi.
29 Aralık günü Gülsuyu Mahallesi’nde de tencere-tava
eylemi yapıldı. Mustafa Bakkal’dan Çeşme Durağı’na kadar süren eylemde Halk Cepheliler’in önü Sevtap Caddesi’ne geldiklerinde 2 akrep, 1 ekip otosu ve çok sayıda sivil polisle kesilerek engellenmeye çalışıldı. Tüm engelleme çabalarına rağmen eylem sürdürüldü ve “Katil Polis Mahalleden Defol!”, “İşkencecilerden Hesap Sorduk Soracağız!” sloganları ile iradi olarak bitirildi.
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İzmir
29 Aralık günü, İzmir’in Doğançay Köyü’nde her hafta yapılan tencere-tava eylemi yapıldı. Birkaç gün öncesinden
köyün girişine, meydanlara ve duraklara yapıştırılan ozalitlerle de duyurusu yapılan tencere-tava eylemine bu hafta Grup Günışığı da türküleri ile destek verdi.
Yukarı Çeşme Meydanı’nda toplanan köy halkı, sloganlar
eşliğinde köy meydanına yürüdü. Burada kahvehanede oturanlara yönelik konuşma yapıldı. Konuşmanın sonunda,
“haydi gelin şimdi hep birlikte birleşelim savaşalım kazanalım demenin beraberliğiyle omuz omuza halaya duralım”,
denildi ve Grup Günışığı türkülerini söyledi. Çekilen halay
ve atılan sloganlarla bitirilen eyleme 30 kişi katıldı.

Ankara
Ankara Mamak Şirintepe’de her Pazar günü yapılan “kaynamayan tencerelerimizle AKP'nin zulmüne karşı milyonlar olacağız” tencere- tava yürüyüşü 23 Aralık günü yapıldı.
Yürüyüş öncesinde mahalle dolaşılarak halk yürüyüşe
davet edildi. Mehtap Pastanesi önünde okunan açıklamadan sonra yürüyüş yapıldı. Eylemde, her saltanatın bir sonu
olduğu söylenerek, AKP iktidarının da örgütlenerek yenileceği ifade edildi.

Güzeltepe Maraş Olmayacak!
İstanbul Güzeltepe'de Cami Derneği’ne çeşitli oyunlarla
tapusu verilen arazide mevcut haliyle ihtiyacı karşılayan caminin yıkılarak yerine hiç bir ihtiyaç olmadığı halde, alt tarafı üç katlı otopark, içinde dükkanların olabileceği bir pasajın
yer aldığı büyük cami inşaatına başlandı. Bu durum çok açık
bir rant ve sömürüdür. Ve yine çok açık bir asimilasyona yönelik bir projedir. “Biz haftalardır camiye değil işte bu sömürü
ve asimilasyon politikasına karşı çıkıyoruz” diyerek eylem yapan mahallede Alevi halkın evlerinin kapıları da işaretlendi.
Alevi halkının evinin işaretlenmesi Güzeltepe halkı tarafından 30 Aralık günü yapılan eylemle protesto edildi.
Nurtepe Hacı Ethem okulu önünde toplanan 1200 kişi
“Güzeltepe Maraş Olmayacak", "Aleviyiz Haklıyız Kazanacağız", "Camiye Değil Rant ve Asimilasyona Karşıyız”
pankartları ile kortejler oluşturarak yürüdü. Güzeltepe
Meydanı’na gelindiğinde bir açıklama yapıldı.
Gazi Nefesoğlu tarafından yapılan açıklamada, Maraş,
Çorum gibi katliamların benzerlerinin hayata geçirilmeye
çalışıldığı belirtilerek,
"Adıyaman’da, başlaGüzeltepe
yan Alevi halkının evlerinin işaretlenmesi Aydın, Didim, Okmeydanı
ve bugün sabaha karşı
04.00’da İstanbul Güzeltepe Mahallesi’yle
devam ediyor” denildi.
Nefesoğlu sözlerini,

cami yapılması planlanan arazinin çocuk-emekli parkı ve
sosyal faaliyetler için kullanılacak bir yer olmasını istediklerini belirterek sonlandırdı.
31 Aralık günü de yine Güzeltepe'de bu sefer 1500 kişinin katılımıyla bir eylem yapıldı. Öncesinde tek tek evlere gidilerek ve megafonla duyurarak eyleme çağrı yapıldı. Yapılan konuşmalarda “Maraş’ta, Çorum’da ve Sivas’ta
olduğu gibi, Güzeltepe Mahallesi'nde Alevi halkının evleri işaretlenmiştir, Maraş’ta Çorum’da Sivas’ta Alevi halkı
katledenler yeni katliamların hazırlığını yapıyorlar, katliamlara, baskılara sessiz kalmayalım” dendi. Esnaflar dolaşılarak eyleme çağrıldı, eylem sırasında kepenk kapatılması istendi.
Nurtepe Hacı Ethem okulu önünde toplanan Güzeltepe
halkı “Güzeltepe Maraş Olmayacak, Aleviyiz Haklıyız Kazanacağız, Camiye Değil Rant ve Asimilasyona Karşıyız”
pankartları ile kortejler oluşturarak yürüdü. Sloganlar eşliğinde Güzeltepe Meydanı'na gelindi. Eylem sırasında esnaf kepenk kapatarak eyleme destek verdi.
Güzeltepe Meydanı’nda yapılan açıklamada cami inşaatının rant aracı olduğu belirtilerek, "Bu türden saldırıların baskının amacı Alevi halkı asimile etmektir, sindirmek
yok saymaktır" denildi.
Sanatçı Pınar Aydınlar da bir konuşma yaparak, “Maraş’ta,
Çorum’da ve Sivas’ta katledenler yeni katliamlar peşinde, bizler yapılan saldırılar karşısında sessiz kalmayacağız” dedi.
Eylem “Çav Bella” ve “Omuzdan Tutun Beni” şarkıları söylenerek bitirildi.
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Yeni Yılda Dergi Dağıtım Hedefimizi
Büyütelim!
Birse İki, İkiyse Üç Yapalım!
İstanbul
2 Ocak günü Halk Cepheliler, Beyoğlu’nun Kaptanpaşa
Mahallesi’nde toplu dergi dağıttılar. Mahallenin sokaklarında gezilerek tek tek kapılar çalındı. Halk Cepheliler’den dergiyi sürekli getirmelerini isteyenler oldu. Ayrıca yıkım bölgesi olan Kaptanpaşa Mahallesi’nde 26 Ocak günü yapılacak
yıkım toplantısının çağrısı da yapıldı. 66 Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.

Adana
Adana’da Halk Cepheliler
29-30 Aralık günleri Yürüyüş
dergisinin dağıtımına devam
ettiler. Akkapı’da yapılan dağıtımlarda derginin tanıtımının yanı sıra “F Tipi Film”in
de sinemalarda olduğunun
duyurusunu yapan Cepheliler filmin içeriğinden bahsederek halkı filme gitmeye teşvik ettiler. İki gün süren dağıtımlarda 42 dergi halka ulaştırıldı.

Bursa

İzmir

Bursa
Bursa’nın Teleferik Akçağlayan Mahallesi’nde 27 Aralık
günü Yürüyüş okurları “Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm
Mücadelemiz İçin Yürüyüş” dergisinin 344. sayısının tanıtımını ve dağıtımını yaptılar. AKP iktidarının zulüm ve sömürü
iktidarı olduğu, beraberinde işsizlik, yoksulluk getirdiği anlatıldı. Ev ev kapı kapı dolaşıldı. Teleferik Mahallesi’nde 3
yürüyüş okurunun çalışmasında toplamda 47 dergi halkımıza ulaştırıldı.
28 Aralık günü Bursa’nın Ortabağlar Mahallesi’nde dergi dağıtımı yapıldı. Ev kadınları ve mahallede bulunan tekstil işçileriyle sohbet edildi. Sınıf bilinciyle birlikte hareket etmenin zulmü yeneceği, milyonların karşısında sömürü saltanatının duramayacağına değinildi. Dergi tanıtımında 48 dergi halka ulaştırıldı.
29 Aralık günü de Panayır Mahallesi'ne gidildi. Yürüyüş
dergisini okuyan mahalle halkı ile zamlar, işsizlik ve baskılarla ilgili sohbetler edildi.
Kestel Mahallesi’nde 30 Aralık günü Yürüyüş dağıtımı yapıldı. Evlerde sohbetler edilerek geçmişten bugüne verilen mücadele ve ödenen bedeller anlatıldı. 3 dergi okuru 70 Yürüyüş dergisini halka ulaştırdı.

İzmir
Yürüyüş dergisinin toplatma kararı çıkarılan 334. sayısının dağıtımı 28 Aralık günü Narlıdere semtinin 2. İnönü Mahallesi’nde yapıldı, 39 dergi halka ulaştırıldı.
30 Aralık günü de Bademler Köyü’nde 40, Uzundere Köyü’nde 35, Güzeltepe Mahallesi’nde 61 Yürüyüş dergisinin
dağıtımı yapıldı.

Yürüyüş’ü Toplatsanız da 19 Aralık’ın
Hesabını Soracağız, Kararlıyız!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararı ile 23 Aralık 2012 tarihli, Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm İçin
Yürüyüş dergisinin 344. sayısı toplatıldı.
“Milyonları Örgütleyeceğiz 19 Aralık’ın Hesabını Soracağız” sloganı ve ilişkin haberler derginin toplatılma gerekçesi olarak gösterildi.
Söz konusu toplatma kararı dergimizin halkımıza ulaşmasını engelleyemeyecektir. Yürüyüşümüz zafere kadar devam edecek, halkımıza gerçekleri ulaştırmamızı engellemeye
oligarşinin gücü hiçbir zaman yetmeyecektir.

Alevilerin Evlerinin İşaretlenmesi Devlet
Politikasıdır, Direneceğiz, Teslim Olmayacağız!
23 Aralık gecesi İstanbul Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi'nde 11 ev, çarpı işareti konarak işaretlendi. İşaretlenen evler Alevi halkımızın yaşadığı evlerdi. İşaretlemeleri protesto etmek için; Devrimci Alevi Komitesi,
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Okmeydanı
Cemevi, PSAKD Sultangazi Şubesi ve Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği'nin çağrısıyla bir araya gelen köy dernekleri ve demokratik kitle örgütleri bir yürüyüş düzenledi.
Okmeydanı Cemevi önünde toplanan yaklaşık 1000
kişilik kitle, sloganlarla, evlerin işaretlendiği Fetihtepe Mahallesi'ndeki Yolağzı Mevkiine yürüdü. En önde “AKP
Zulmüne Boyun Eğmeyeceğiz, Yeni Maraşların Olmasına
İzin Vermeyeceğiz” yazılı ortak pankartın açıldığı eylemde
“Aleviyiz Haklıyız Kazanacağız”, “Aleviler Vardır Alevilik
Haktır”, “Katil Devlet Hesap Verecek” sloganları atıldı.
Yolağzı'na gelindiğinde ortak açıklamayı Okmeydanı Cemevi Başkanı Zeynel Şahin okudu. Açıklamada; AKP
iktidarı döneminde Alevilere saldırıların daha da arttığı,
Okmeydanı'daki ev işaretlemelerinin Maraş katliamı ile
aynı tarihlerde yapılmasının da bir mesaj olduğu ve Aleviler’in bu saldırılarla sinmeyeceği, korkmayacağı anlatıldı. Atılan sloganların ardından eylem sona erdi.

Sayı: 346

Yürüyüş
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Amerikan İşbirlikçileri Hesap
Vermekten Kaçamayacak!
26 Aralık günü İstanbul’da Amerikan emperyalizmi ve
işbirlikçilerinin Suriye’ye yönelik saldırılarına karşı Halk
Cephesi Uluslararası İlişkiler Komitesi tarafından Katar Konsolosluğu önünde eylem yapıldı.
Esad iktidarını yıkabilmek için “Özgür Suriye Ordusunu” kurarak silahlandıran ve onları emperyalizme karşı direnen Suriye’nin üzerine gönderen ülkelerden birisi
de Katar’dır. Suriye halkını katletmede emperyalizmin işbirlikçiliğini yapan Katar’ı protesto etmek için yapılan eylem sloganlarla sona erdi.

F TİPİ FİLM’E 5 KİŞİ GÖTÜRÜYORUM
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Avrupa’da

F Tipi Film Avrupada’da
Gösterime Girdi

Avusturya
Avusturya'nın başkenti Viyana'da F Tipi Film’in Galası 28 Aralık günü Hollywood Megaplex Sineması’nda
yapıldı.
Filmin ardından F Tipi Film’in koordinatörü olan Grup
Yorum üyesi İnan Altın sahneye davet edildi. Bu kolektif film projesinin ne amaçladığı ve nasıl hayata geçirildiği konusunda bilgi verdikten sonra diğer yönetmen ve
oyuncularından Reis Çelik, Mehmet İlker Altınay, Fırat
Tanış ve Avrupa’da yaşayan Grup Yorum üyesi İhsan Cibelik’i sahneye çağırdı. İnan Altın “Balıklar yüzmeyi unutabilir, kuşlar uçmayı da unutabilir, ama biz 122’leri asla
unutamayız” dedi.
Grup Yorum üyesi İhsan Cibelik, Şadi Özbolat’ın süresiz açlık grevi direnişini anlatırken Avrupa’da tecrit altında tutulan devrimci tutsaklara da değindi. Galaya 460
kişi katıldı.
27 Aralık günü de Avusturya’nın St.Pölten şehrinde F
Tipi Film’in gösterimi yapıldı. Filme 300 kişi katıldı.

İngiltere
Sayı: 346

Yürüyüş
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İngiltere’nin Başkenti Londra'da F Tipi Film’in galası 27 Aralık günü Lea Valley Odeon sinemasında yapıldı.
Yönetmenlerden Reis Çelik, İnan Altın, Hüseyin Karabey ve Aysun Gizem Karabey’in de katıldığı ilk gösterim iki salonda izlendi. Yaklaşık 500 kişi katıldı.
Filmden sonra soru cevap ve sohbet kısmı başladı. Salon çıkışında insanların gözyaşlarını tutamadıkları gözlendi.
Çıkışta “Hayata Dönüş Operasyonu Kimyasal Gazlarla Bütün Türkiye’de Sürüyor! Bütün Türkiye’de 19 Aralık Gibi
Direniyoruz” başlıklı bildiri dağıtıldı.

Almanya
Almanya'nın Köln şehrinde F Tipi Film 28 Aralık günü
büyük ilgiyle izlendi. 220 kişinin izlediği film başlamadan
önce halka 19-22 Aralık 2000 hapishaneler katliamıyla il-

19-22 Aralık Katliamı Sorulacak
Hesabımızdır!
Almanya'nın Dortmund şehrinde, 19-22 Aralık katliamcıları lanetlendi, şehitler anıldı. Kısa bir açılış konuşmasıyla başlayan anmada önce 19-22 Aralık ve tüm
dünya şehitleri için saygı duruşu yapıldı.
Saygı duruşunun ardından ölüm orucu şehitlerinden
Canan ve Zehra'nın babası Ahmet Kulaksız’la söyleşi yapıldı. Ahmet Kulaksız, yaklaşık bir saat süren konuşması
boyunca 19-22 Aralık katliamı döneminde ve sonrasında direnişin gelişim sürecini anlattı. O gün yapılan fe-

50

gili bildiriler dağıtıldı. Filmi izleyenlerden olumlu tepkiler alındı. Filmin direnişi ve tecriti iyi anlattığını, bir ananın bakışlarından bile birçok şeyin anlaşıldığını belirttiler.
Aachen şehrinde 23 Aralık günü çeşitli mahallelerde
afis asıldı, el ilanı dağıtıldı. Şehir merkezinde 50 afiş asıldı. Üniversite bölgesinde 30 tane afiş asıldı, el ilanı dağıtıldı. 24 Aralık’ta ise Türkiyeli’lerin yoğun yaşadığı Rothe-Erde bölgesine gidilerek, 50 tane afiş asıldı. 100’e yakın el ilanı posta kutularına atıldı, son olarak Aachen Alevi Derneği’ne gidildi.
Hamburg şehrinde filmin gösterileceği sinemanın bulunduğu Harburg semti başta olmak üzere Alton, Sternsanze,
Bergedof, Dammtor gibi birçok semtte cadde ve sokaklarda,
afiş ve el ilanları ile tanıtım çalışmaları sürdürüldü.

Fransa
Paris Galası 26 Aralık günü yapıldı. 450 kişilik salona 500 kişi alındı. Galayı yer darlığı nedeniyle merdivenlerde oturarak izleyenler oldu.
150 kişi ise galanın yapıldığı sinema salonuna alınamadığı için ayrılmak zorunda kaldı.
Film gösteriminin ardından İnan Altın, Ezel Akay, Gizem Karabey, Reis Çelik, Hüseyin Karabey, Fırat Tanış
ve İlker Altınay sahneye birlikte çıktı. Zehra Kurtay'ın zorla müdahale edilen ve korsakof hastası olan bir ölüm orucu gazisi olmasına, sağlık durumunun hapishanede olmasına olanak vermemesine rağmen Fransa'da tutuklandığı belirtildi. Zehra Kurtay ve diğer tutsakların Avrupa
hapishanelerinde tecİngiltere
rit altında tutulduğu,
tecrite karşı mücadelenin her yerin ortak
sorunu olduğu vurgulandı. Herkes filmi
kitlesel olarak izlemeye ve tecrite karşı
mücadele etmeye çağırıldı.
dakarlıkların bugün birer birer karşılığını bulduğu, her
alanda sağlanan gelişmenin, tek tek bir çok kazanımın
ölüm orucu sayesinde olduğunu hatırlattı.
Sohbetin ardından Bochum'da Şadi Özpolat'ın süresiz açlık grevine destek için kurulan direniş çadırı anlatıldı. Direniş çadırına çağrı yapıldı. Bu çadırın sahiplenilmesinin önemine vurgu yapılırken, şöyle denildi:
“Çadır biziz, bizim geleneğimizdir. Tutsakları sahiplenmek görevimiz ve geleneğimizdir.”
Anmanın sonunda Ahmet Kulaksız, “Herşeyin Başladığı Yerden” adlı kitabını isteyenler için imzaladı. Dortmund Kültür Evi'nde yapılan anmaya 45 kişi katıldı.
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Şadi’nin Sesini Bulunduğumuz Her Yerde Duyuralım!
Avusturya'nın başkenti Viyana'da
29 Aralık 2012 tarihinde ilticacılar
için dayanışma yürüyüşü gerçekleşti. Viyana'ya 25 kilometre uzakta bulunan Traiskirchen şehrindeki iltica
kampında kalan mültecilerin temel
ihtiyaçları giderilmiyor, sağlıksız
koşullarda ve sıkı denetim altında kalmaları dayatılıyor.
24 Kasım tarihinde Traiskirchen'deki iltica kampından Viyana'ya
protesto yürüyüşü düzenlendi ve ardından mülteciler tarafından Viyaİngiltere

na'nın şehir merkezindeki Sigmund
Freud Parkı’nda çadır kampı oluşturuldu. 22 Aralık’ta açlık grevine
başlandı. 28 Aralık’ta kamp polis tarafından dağıtıldı.
Saldırılara karşı 29 Aralık günü
bir yürüyüş düzenlendi. 800 kişinin
katıldığı eylemde Avusturyalı komünist, anarşist ve barış örgütleri,
Türkiyeli devrimci demokratik kurumların temsilcilerinin yanında Anadolu Federasyonu ve Uluslararası
Tecritle Mücadele Platformu üyeleri de yer aldılar.
Yürüyüş boyunca Şadi Özbolat'ın açlık grevi direnişini anlatan bildiriler dağıtıldı. Ayrıca insanlara
Bochum Hapishanesi’nin karşısında
açılan dayanışma açlık grevi çadırından bahsedilerek Şadi Özbolat’ın
açlık grevi eyleminin 19. gününe
ulaştığına dikkat çekildi ve imza
toplandı. Yürüyüş boyunca 28 imza
toplandı ve imza atan herkese tek tek

Şadi'nin durumu ve neden tutuklandığı anlatıldı.

Şadi Özbolat’ı
Sahiplenelim, Mektup
Yazalım!
Fransa Özgürlük Komitesi, Paris'in Strassbourg Saint Denis Mahallesi’ndeki tarihi kemer önünde 29
Aralık günü eylem ve ardından bildiri dağıtımı yaptı.
“Tek Tip Elbise Giymedik Giymeyeceğiz”, “Şadi Özbolat Yalnız
Değildir!”, “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur!”, “Yaşasın Devrimci Dayanışma” sloganlarıyla başlayan eylemde Türkçe ve Fransızca dövizlerle birlikte Şadi Özbolat'ın resimleri taşındı. 25 kişinin katıldığı eyleme Türkiyeli sol örgütler de destek verdi.
Almanya'nın Bochum şehrinde de
29 Aralık günü Şadi Özbolat için açılan destek çadırında açlık grevi eylemi başlatıldı.

Sayı: 346
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Yeni Yıla Yeni
Umutlarla Girdik
Berlin Halk Cepheliler, yeni
yıla Yorum Kültür Evi'nde girdiler. 31 Aralık günü Yorum
Kültür Evi'nde bir araya gelen
Halk Cepheliler, birlikte yenilen yemeğin ardından yılbaşı
programına başladı. İlk olarak
2012 mücadele yılının bir özeti olan sinevizyon gösterimi
yapıldı. Daha sonra büyük ailenin yeni yılını kutlayan yılbaşı
mesajı okundu. Mesajın ardından yeni mücadele yılında yeni
hedeflere ulaşmak için neler
yapılacağı üzerine sohbet edildi. Kültür evinde yapılan sohbetlerin ardından dışarı çıkılarak programa dışarıda devam
edildi. Yakılan ateşin etrafında
halaylar çekildi, marşlar söylendi. Berlin'de, yeni yıla yeni
umutlarla, “bir çift göz olma”
sözüyle girildi.

Şeyh Bedreddin Bize Diyor Ki: Yarin Yanağından
Gayrı Her Şeyde Hep Beraber Olalım!
Anadolu halk önderlerinden Şeyh
Bedreddin, 30 Aralık günü İstanbul
Çemberlitaş’ta bulunan mezarı başında
anıldı. Mezar başında yapılan anmanın
ardından da Okmeydanı Cemevi’nde panel düzenlendi.
Devrimci Alevi Komitesi, Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Okmeydanı
Cemevi, Hubyar Sultan Alevi Kültür
Derneği, PSAKD Sultangazi Şubesi
ve Topçu Baba Derneği tarafından organize edilen anma programında ilk olarak araştırmacı-yazar Esat Korkmaz’ın
‘Bizden Şeyh Bedreddin’e Helallik
Gülbangı’ okundu. Ardından Aydın
Deniz tarafından açıklama yapıldı. Hasan Öztürk’ün okuduğu nefesle devam
eden anmaya 40 kişi katıldı. TAYAD,
Devrimci Memur Hareketi ve EmekliSen Beyoğlu Şubesi de anmada yer aldı.
Mezar başı anmasının ardından Okmeydanı Cemevi’nde panel yapıldı.
Panelde konuşmacı olarak; araştırmacıyazar Esat Korkmaz, araştırmacı-yazar
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Hasan Harmancı ve Devrimci Alevi Komitesi’nden Ümit Çimen katıldı. Konuşmalara başlanmadan önce Hasan Öztürk’ün nefesleri dinlendi. Ardından
ilk olarak sözü Hasan Harmancı aldı.
Harmancı; Bedreddin’in, dönemindeki
mücadelesi ile günümüze ışık tuttuğunu ve o zamanki politikalarla emperyalistlerin hala sömürmekte olduğunu
vurguladı.
Harmancı’nın ardından sözü Ümit
Çimen aldı. Çimen konuşmasında; Bedreddin’in mücadelesinin günümüz devrimcilerine örnek olduğunu, bundan
600 yıl öncesinde hakça bir ortak yaşam
mücadelesi verdiğini ve bu mücadele
uğruna kendini feda ettiğini vurguladı.
Son olarak sözü Esat Korkmaz aldı.
Korkmaz; Bedreddin’in yaşamını ve
mücadelesini anlattı. Bedreddin’in mücadelesinin mücadelemiz olması yönünde kitleden söz aldı. Korkmaz’ın konuşmasının ardından okunan mühürleme gülbangı ile panel bitirildi.

F TİPİ FİLM’E 5 KİŞİ GÖTÜRÜYORUM
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Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
12 - 18 Ocak

Reyhan Havva
İPEK

Hüseyin DENİZ

Dicle Üniversitesi’nde
okuyan, gençliğin emperyalizme ve faşizme karşı
mücadelesinde yer alan
dört öğrenciydiler. Dört
devrimciydiler. TÖDEF
Selim YEŞİLOVA içinde yer alıyorlardı. 12
Ocak 1995’te Diyarbakır’da
kaldıkları evde polis tarafından infaz edildiler. Silahsız, savunmasızdılar. Refik
Horoz ev dışında gözaltına
alındı ve eve getirilip diğer
arkadaşlarıyla birlikte infaz
edildi.
Refik HOROZ
1970 Siverek doğumlu,

Anıları Mirasımız
Yoldaşları Anlatıyor:

Selim YEŞİLOVA’yı
Reyhan Havva İpek, Selim Yeşilova, Hüseyin Deniz,
Refik Horoz... Dört TÖDEF'liydi onlar. Dört yoldaş, gelecekten yana büyük hayalleri olan dört karanfildiler.
Kürt'tüler, Arap'tılar, Türk'tüler. Kardeşçe, eşit ve özgür
yarınlar için birlikte mücadeleye sarıldılar.
Onlar halkların kardeşliğini kendi kişiliklerinde ve örgütlenmelerinde ve yoldaşlık ilişkilerinde yaşatan TÖDEF'lilerdi. "Burası Kürdistan burada demokratik mücadele olmaz" diyenlere inat, ısrarla öğrenci gençliğin demokratik mücadelesini örgütlediler.
Çokça yalnız oldular bu mücadelede. Ama onlar asla
geri adım atmadan hedeflerine, ideallerine bağlı kalarak
gençliğin mücadelesini örgütlediler. Yapılması gereken
bir işi yapınca ya da bir eylemi başarıyla sonuçlandırınca Selim'in kendine özgü şivesiyle meşhur sözünü işitirdi
herkes: "AMA MEBRAVO GLAYNA!" Arap'tı Selim. Ve
Arap'ça olarak "Bravo değil mi bize" derdi bir işi başardıklarında.
1990-91 yılları Devrimci Hareket'in atılım yıllarıdır. Selim de o yıllarda kavgadaki yerini alır. Emekçidir Selim.
Ve bu onun için abartılacak bir meziyet değildir. Çocukluğundan beri emekçidir çünkü. Şimdi bu emekçiliğini devrimin hizmetine sunar. Sundukça öğrenci gençliğin önderlerinden biri olur.
Kısa zamanda TÖDEF'in fakülte sorumlusu olur.
Sorumluluk bir paye değil, daha fazla emek ve çabadır.
Öyle de yapar Selim. Ama sadece kendisinin emek harcaması da yetmez. Çevresindeki arkadaşlarını da bu çabanın içine sokar. Disiplinli ve eğiticidir Selim'in ilişkileri. Hataları, zaafları sorgular. "Bana ne" demez. "Adam
sen de" hiç demez. Öğrenci gençliğin mücadelesi, Se-

Söz: “Başlangıçta faşist saldırılara yönelik
tavırlardan etkilendiğim için devrimci oldum ve
hareket saflarına katıldım. Ancak süreç ilerledikçe
sorunun sadece faşistlere yönelik tavırla sınırlı
olmadığını ve çok daha geniş düşünmek gerektiğini
gördüm. Bu yüzden de devrimciliği bir yaşam biçimi
olarak kabul ettim. Ve bugüne kadar sürdürdüm...”
Celalettin Ali GÜLER
fizik bölümü 3. sınıf öğrencisi Reyhan Havva İpek...
1974 Adana Ceyhan doğumlu, matematik bölümü 3.
sınıf öğrencisi Hüseyin Deniz...
1971 Antakya doğumlu, matematik bölümü 3. sınıf
öğrencisi Refik Horoz...
Biyoloji bölümü 4. sınıf öğrencisi Selim Yeşilova’nın
adları, katillerinin cezalandırılmadığı kapatılmış bir “infaz” dosyasında kayıtlı. Ve bir de gençliğin direniş ve
mücadele geleneğinde kayıtlı adları. DEV-GENÇ’liler,
ülkenin her yerinde ve Diyarbakır’da onların açtığı yoldan yürüyor, geleneklerini sürdürüyorlar.

limler'in fedakar çabası ile Amed'te gelişir. Önyargıları,
statükoları parçalamak, atomu parçalamaktan çok daha
zordur. Her şeye rağmen TÖDEF'liler kararlıdır. "Burası Kürdistan'dır.", "Burada gerilla dışında bir şey yapılmaz",
"Özel savaş böyle şeyler yaptırmaz" düşünceleriyle
oluşmuş statükoları yıkmak için cüretli adımlar atarlar.
Ankara'nın meşhur DAL işkencehanelerine alınır Selim... Sene 1993. TÖDEF'in MEB önündeki protesto eylemine katılmak için gelmiştir Ankara'ya. Oradan gözaltına alınır. Mücadele tekdüze değildir. Olumlu tavır gösterenler olduğu gibi olumsuz tavır gösterenler de olur. Selim'in karşısına "sorumlusu" diye bir arkadaşını çıkarırlar. Çözülmüştür.
- “Selim her şey bitti. Ben kabul ettim” diye sızlanır karşısında. Selim’in cevabı bir cümledir.
- Ben seni tanımıyorum.
Selim'in tanımadığı o kişinin içine düştüğü durumdur.
Şubeden çıktığında başı dik, gözleri ışıl ışıldır.
Okulun tatil dönemlerinde yapacağı bir şey yoksa eğer
memleketine döner Selim. Memleketi Antakya'nın Dursunlu Köyü’dür. Köyün gençleri ayrı bir düşkündür ona.
"Selim ne diyor?", "Selim giderse gideriz" sözleriyle ona
güvenlerini belirtirler. Köye kütüphane kurmaya karar verirler. Dursunlu Köyü’nün Kütüphanesi’nin aktif çalışanlarından biri olur. Köylülerin bilinçlenmesi için sessiz ve
mütevazı bir çaba sürdürür. Selim, devrimci hareketin geleceğine sahip çıkan, Kürdistan devrimci gençliğinin
önder insanlarından biridir. Bu süreçte kimi aksilikler nedeniyle bir süre ilişkisi kopar. İlişkisi koptuğu dönemde,
Mücadele ve Tavır dergilerini okuyamaz. Tekrar geri döndüğünde hırsla onları okumaya başlar. Bu arada Mücadele ve Tavır bürolarının borçlarının biriktiğini fark eder.
Oysa dergi ve gazetelerin bin bir emekle çıkarıldığını en
iyi bilenlerden biridir Selim. Hemen işe koyulur. Yaz ayları boyunca seyyar satıcılık yaparak kazandığı paralarla büroların dergi parasını, borcunu öder. İşte böyledir “Bizim Selim.”

1967 Tekirdağ Malkara İlçesi Sarıpolat Köyü’nde doğdu. Büyüdü ve
devrimci oldu. Devrimci
mücadele içinde olgunluğuyla, direngenliğiyle öne
Birtan ALTINBAŞ çıktı. 9 Ocak’ta Hacettepe
Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nün çıkışında gözaltına alındı. Ağır
işkencelere maruz kaldı. 16 Ocak’ta işkenceden çıkarılıp Gülhane Askeri Tıp
Akademisi’ne götürüldü. Orada 16 Ocak
1991 günü şehit düştü.
Kars’tan gelerek İzmir
Küçükçiğli’ye yerleşen
yoksul bir ailenin çocuğuydu. Küçükçiğli’de Devrimci
Hareket’in faaliyetleri içinde yer aldı. Son görevinde
silahlı bir ekibin üyesiydi.
Ercan ÖZÇEKEN
18 Ocak 1996’da Buca’da kuşatıldığı evde teslim olmama
geleneğimize yeni bir halka ekleyerek
şehit düştü.

Mustafa EROL

İstanbul Çeliktepe’de
anti-faşist mücadelede
görevler üstlenen bir militandı. 12 Ocak 1980’de
gericiler tarafından katledildi

Alman
devriminin
kararlı, cüretli, iki önderiydi
Rosa ve
Rosa
Karl
Karl. PolonLUXEMBURG
LİEBKNECHT yalı olan
Rosa, daha 15 yaşında mücadeleye
katıldı. Alman Sosyalist Demokrat Partisi (SPD) içinde devrim ve sosyalizm
için dövüştüler. SPD revizyonistleştikçe, onlar Marksizm’in bayrağını yükselttiler. 1. Emperyalist Paylaşım Savaşı başladığında Sosyalist Demokrat
Parti’nin birçok önderi burjuvaziyle
aynı safta yer alırken, buna karşı çıkan sadece iki kişi vardı: Rosa ve Karl
1916’da Rosa Lüxemburg, Karl Liebknecht, Franz Mehring ve Clara Zetkin’in önderliğinde bir grup, Spartaküs
Birliği’ni oluşturdular. Spartaküs Birliği,
1918 sonunda ayaklanmaya önderlik
ederek, sosyalist devrimi gerçekleştirmeye çalıştı. 15 Ocak 1919’da SPD’li
İçişleri Bakanı’nın emrindeki polisler
Rosa ve Karl’ı bir otelde tutuklayarak
orada kurşuna dizdiler.boykota gittiler.

19 ARALIK KATLİAMI’NIN HESABINI
SORDUK, SORACAĞIZ!
İstanbul-İkitelli: Cepheliler, 19-22 Aralık direnişini selamlamak ve şehitlerin hesabının sorulacağını belirtmek için 26 Aralık günü Atatürk ve Mehmet Akif mahallelerinde 10 yere yazılama yaptı.

İstanbul-Armutlu: 23 Aralık günü Armutlu’da Cepheliler 19-22 Aralık katliamının yıldönümü nedeniyle korsan eylem
yaptılar. Armutlu meydanında barikatlar
kurup caddeyi molotoflarla ateşe vermelerinin ardından, sloganlar ve ajitasyonlarla 1922 Aralık katliamını halka anlattılar.
Eylem anında Cephelilere yüzlerini bile
göstermekten korkan polisler, eylem bittikten 1 saat sonra mahalle meydanına çevik kuvveti ve siyasi şube polislerini yığdı; barikatları kaldırdıktan sonra mahalleyi terk etti.

İstanbul-Çayan Mahallesi: Cepheliler “19-22 Aralık Katliamının Hesabını
Soracağız”, “Diri Diri Yakanlardan Hesap soracağız” yazılamaları yaptı

Kocaeli: Kocaeli Gençlik Derneği üyeleri, 19-22 Aralık Katliamı'nda katledilen 28 şehit için 22 Aralık günü anma düzenledi. Kocaeli Gençlik Derneği'nde düzenlenen anma saygı duruşuyla başladı, ardından sinevizyon gösterimi yapıldı. Panelle devam eden anmaya 20 kişi katıldı.
Trakya: 19-22 Aralık şehitleri Trakya Kültür Merkezi’nde anıldı. “O Günün Hikayesi” belgeseli gösterilerek; Berthold Brecht’in “Halkın Ekmeğidir Adalet” şiiri okundu.

Bolu: 19-22 Aralık 2000 katliamında, Bayrampaşa Hapishanesi’nde diri
diri yakılarak katledilen Nilüfer Alcan'ın memleketi Bolu'da, 24 Aralık günü
anma düzenlendi. Şehitlerimizden, Fatma Koyupınar'ın seslenişinin izlenmesiyle başlayan anmaya, ülkemizin aydın sanatçılarından Bilgesu Erenus'un
katliama ve ölüm orucu direnişimize dair yazdığı bir metin okunarak devam
edildi. Ardından 19-22 Aralık 2000 katliamı görüntülerinin yer aldığı sinevizyon izlendi.
Ümit İlter, Nazım Hikmet ve Adnan Yücel'den şiirler okundu. Devrim şehitlerinin anıldığı programın ardından Maraş Katliamına dair bir yazı okunarak
geçmişten günümüze katledenlerin, diri diri yakanların halkın adaletinin hedefi olacağından söz edildi. Anma Grup Ekin'in seslendirdiği “Bize Ölüm Yok”
marşının dinlenmesiyle sona erdi.
Kütahya: 21 Aralık günü DevGenç’liler, 19-22 Aralık katliamıyla ilgili bir panel düzenlendi.
Panelde katliam sırasında yaşananlar ve tutsakların direnişinden
bahsedildi. F Tiplerine karşı başlatılan büyük direnişin de anlatıldığı ve 8 kişinin katıldığı panelde F Tipi Film’in duyurusu yapıldı.

Kocaeli

Halkın
Hukuk
Bürosu

19 Aralık ‘Hayata Dönüş’ Katliamın
Sorumlularını Gizlemeye Çalışan
Savcı Ali İhsan Demirel’in Suçları

19-22 Aralık 2000 tarihlerinde yapılan ve adına utanmasızca “Hayata
Dönüş” operasyonu denen katliamın
Bayrampaşa Hapishanesi bölümünde
12 kişi öldürüldü, 6 kadın diri diri yakıldı. Bu katliam ülkemizin en büyük
hapishane katliamı olarak tarihe geçti. Katliamda özel silahların yanında,
insan derisini eriterek yakan bombalar kullanıldı. Kullanılan silahlar ortaya
çıkmasın diye, öldürülenlerden Mustafa Yılmaz, Cengiz Çalıkoparan ve
Murat Ördekçi’nin kurşun yaraları
genişletilip, vücuda giren mermiler
alınıp yok edildi. Yapılan katliamın
vahşi yönü resmi kayıtlara bir bir girdi. Tüm bunlara rağmen asıl sorumlular hakkında dava açılmadı. Yapılan
baskı sonucunda sadece sıradan 39 asker hakkında 10 yıl sonra dava açıldı.
Operasyon emrini veren, planları hazırlayan, bombaların atılmasını isteyen,
özel silahları kullanan kişiler hakkında takipsizlik kararı verildi. Böylece
sorumlular aklanmaya çalışıldı, deliller toplanmadı. Dosyaya yansıyan bilgilere göre, operasyona katılan birliklerin listesi şöyle verildi. Ki bu
liste eksiktir.
İstanbul Jandarma Komando Taburu ( Halkalı) 207
Bayrampaşa Cezaevi Koruma Bölük Komutanlığı 636
Elazığ Jandarma Komando Taburu 332
Ankara Jandarma Komando Özel
Asayiş Birliği 7
Buna göre kimliği tespit edilen
kişi sayısı 1182 iken; bunlardan 300
kişinin ifadesi alınabilmiştir. 214 kişi
hakkında ise takipsizlik kararı verilmiştir. 39 kişi hakkında on yıl sonra
dava açılmıştır. 930 kişi hakkında hiçbir işlem yapılmamıştır.
Nihayet soruşturmayı yürüten Savcı Ali İhsan DEMİREL hakkında yaptığımız suç duyurusu sonucunda görevi kötüye kullanmaktan dava açılmasına karar verildi. Savcı bu karara
itiraz etti ve itirazı reddedildi. Bu durumda savcı Yargıtay 4. Ceza Daire-
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si’nde yargılanacak.
ALİ İHSAN DEMİREL’İN
SUÇLARI: Bir çok soruşturma dosyasını tek dosyada birleştirip, haklarında suç duyurusu yapılmasına rağmen siyasi sorumlular Bülent Ecevit
Hikmet Sami Türk, Sadettin Tantan,
hakkında fezleke hazırlayıp meclise
yollamamak,
Operasyona katıldıkları belli olan
Zeki Bingöl, Aytaç Yalman, Ferzan
Çitici, Fikret Ünalan, Cezaevi 1 ve 2.
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,
Olay yerinde keşif yapmamak,
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 Birliği’nden olan
kişiler hakkında takipsizlik kararı
vermek,
Operasyonun komutanının Engin
Hoş, Operasyon Komutan Yardımcısı Albay H. İbrahim Tüysüz, Ankara Jandarma Komd. Özel Asyş
Komutanı Yarbay Burhan Ergin, İstanbul Jandarma Komando Taburu komutanı (Halkalı Jandarma Komando Taburu) Servet Çakır hakkında
soruşturma açmamak. Tufan planı ortaya çıktıktan sonra yapılan suç duyurusuna da, ifadelerini bile almadan
takipsizlik kararı vermek,
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,
39 asker hakkında Bakırköy 13.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın iddianamesinin sadece olay tutanağına (jandarmanın tuttuğu tutanağa

yer verip) bilirkişi raporlarına yer
vermemek, sanıklar hakkında meşru
müdafaa ve zorunlu hal maddelerinin
uygulanmasını isteyip beraat etmelerini talep etmek,
12 kişinin öldürüldüğü adına “Hayata Dönüş” operasyonu verilen katliamda etkili bir soruşturma yürütmek
bir yana, üzerine düşen en basit sorumluğu bile yerine getirmemiştir.
Öyle ki İkametgahı İstanbul’da olduğu tespit edilen 22 kişinin ifadesini
dahi talimat yoluyla almıştır.
Şimdi savcı hakkında dava açılacak, ancak katliamın yapan “faili meçhul” kişileri hakkında devam eden soruşturmaya yine aynı savcı bakıyor.
Dosya, görevini kötüye kullandığı
tespiti yapılan savcının elinde bulunuyor. Görevini kötüye kullanmaya devam etsin diye.
Faşizmle yönetilen ülkelerde yargı
hiçbir zaman tarafsız olamaz, yargı iktidarın piyonudur, gerçekleri gizlemeye, delilleri yok etmeye ya da delilleri gerçeğe aykırı bir hale dönüştürmeye çalışır. Bilinçleri bulanıklaştırmak
için var gücüyle çalışır. Teşhir olup işlevini yerine getirmeyince göstermelik
kararlar alınır ya da ilgili savcılar görevden alınır. Oysa iktidara bağlı bakanlık müsteşarları her yılın sonunda
savcıların işlerini, takip ettikleri dosyaları incelemek zorundalar. Yıllardır
sorumlular hakkında dava açılmadığını, soruşturmanın devam ettiğini söylüyor, her yıl sorumlular hakkında suç
duyurusunda bulunuyorduk. Savcı
hakkında soruşturma açmak için neden 12 yıl beklediler. Madem etkili bir
soruşturma yapılmadı tespit ediliyorsa neden soruşturma açıldığında ve sonrasında ilgili soruşturma dosyasını
savcının elinde almadılar. Kuşkusuz
savcı katliamın üzerini örtmeye, sorumluları gizlemeye çalıştı bu nedenle katliamın suç ortağıdır. Ancak tek sorumlu savcı değildir, iktidar partisi, adalet bakanlığı, başsavcılar savcı Ali İhsan Demirel kadar sorumludur.

